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1. Inleiding 

In opdracht van de heer RH.H.F.M. van Rooij heeft Drieweg Advies av. een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van de activiteiten en werkzaamheden van 

de toekomstige situatie bij de inrichting gelegen aan de Hunnissenstraat ongenummerd te 

Ell. 

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag voor de inrichting in het 

kader van de Wet milieubeheer voor de vleesvarkenshouderij. 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt doorlopen 

dient, in het kader van de Wet milieubeheer, een onderzoek te worden uitgevoerd naar de 

toekomstige geluidsuitstraling ten gevolge van de geluidsrelevante activiteiten op het 

bedrijfsterrein. 

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge 

van het bedrijf in kaart en toetst deze aan de te hanteren geluidgrenswaarden volgens de 

'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening' . 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de 

opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van zowel de 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr,L T en de maximale geluidsniveaus LAmax, als de 

indirecte hinder. 

Het betreft een toekomstige situatie, waarvoor op basis van archiefgegevens verkregen 

uit onderzoeken bij aanverwante bedrijven , een geluidsoverdrachtsmodel is opgesteld om 

de geluidsimmissie in de omgeving te berekenen. 

De foto en topografische kaart op de volgende pagina geven de ligging van de te 

onderzoeken bedrijfslocatie weer. 
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Figuur 1: Ugging bedrijfslocatie 

Figuur 2: Topografische /igging bedrijfslocatie 
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Figuur 3: voorgenomen plannen 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Rekenmethode 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 

geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de voorschriften van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' 

uitgave 1999 (HMRI-II) en vervolgens getoetst aan de 'Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening' en de gestelde eisen van het bevoegd gezag. 

2.2 Modellering 

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is 

gebruik gemaakt van het programma Geonoise, versie 5.41 , ontwikkeld door DGMR 

Raadgevende Ingenieurs B.V. in Den Haag. 

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, 

conform de voorschriften van de methode 11.8 uit de 'Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai'. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend: 

Geometrische uitbreiding (afstand); 

Afname als gevolg van afschermende obstakels; 

Afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem; 

Afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels; 

Afname van het geluidsniveau door absorptie in de lucht. 

De resultaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HRMI resulteren 

altijd in gelijke of hogere immissiewaarden dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus. 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een 'mobiele bron'. Een 

mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen. Het aantal is afhankelijk 

van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De 

bedrijfsduurcorrectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal 

bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule : 

Cb = -10 log I x n 
vxTxN 

4 Akoestisch onderzoek 

R.H.H.F.M van Rooij, Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Waarin : 

1= routelengte (m) 

n = aantal vervoersbewegingen (-) 

v = snelheid (m/s) 

T = tijdsduur beoordelingsperiode (5) 

N = aantal puntbronnen (-) 

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de 

inrichting zijn bepaald op de meest relevante beoordelingspunten, zijnde: 

de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen van derden; 

op enkele referentiepunten op een afstand van 50 meter van de erfgrens. 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer 

naar en van de inrichting. 

2.3 Rekenparameters 

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

Standaard bodemfactor: 

Meteorologische correctie: 

Standaardwaarde: 

Luchtabsorptie: 

1,0 (bodemgebied = akoestisch zacht) 

Standaardcorrectie 5.0 

HRMI-11.8 

frequentie (Hz) 31 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

demping 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,0 67,40 

(dB/km) 

5 Akoestisch onderzoek 

R.H.H.F.M van Rooij, Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



3. 8edrijfssituatie en randvoorwaarden 

3.1 Bedri jfssituatie 

In figuur 2 in hoofdstuk 1 is een topografische kaart opgenomen met daarop de 

bedrijfslocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing). Het bedrijf is gelegen in 

het buitengebied van Ell (gemeente Leudal). 

3.2 Bedri jfsactiviteiten 

Ter plaatse wordt een vleesvarkenshouderij gevestigd. Hieronder zijn de verschillende 

bedrijfssituaties nader beschouwd. De invoergegevens van het rekenmodel zijn 

weergegeven in de bijlagen 1 en 2. 

3.2.1 Representatieve bedri jfssituatie (RBS) 

In de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidsuitstraling bepaald door: 

aanvoer en lossen voer 

lossen vloeibare bijproducten 

aanvoer en lossen van biggen 

laden en afvoer vleesvarkens 

ventilatoren luchtwasser 

voertuigbewegingen met personenwagens en bestelbusjes 

vrachtwagenbewegingen en achteruitrijden vrachtwagen 

testen noodstroomaggregaat 

laden mest 

aanvoer zuur en afvoer spuiwater ten behoeve van de luchtwassers 

vullen opvangbak eeM / ma'is 

afvoer kadavers 

aanvoer mest van derden 

3.2.2 Incidentele bedri jfssituatie (lBS) 

In de incidentele situatie wordt de geluidsproductie bepaald door de aanvoer en het 

verdelen van ma'is en eeM voor kuilplaat. In totaal vindt deze situatie circa 5 dagen per 

jaar plaats. 
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3.3. Geluidgrenswaarden 

Voor de onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften 

de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998) van toepassing is. Volgens 

deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden de volgende 3 elementen 

onderscheiden: 

De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving en het 

activiteitenniveau; 

De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate 

hinder zal optreden; 

De ontheffing van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk 

afwegingsproces. 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en 

bestaande inrichtingen. V~~r zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 

eerste toetsing de aanbevolen richtwaarde gehanteerd dient te worden die, afhankelijk 

van de aard van de woonomgeving, kan varieren van Letmaal40 dB(A) tot 50 dB(A). 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid. Oit niveau wordt ter plaatse ofwel door metingen bepaald (L95-niveau), 

dan wei berekend uit de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer 

verminderd met 10 dB(A). De hoogste van beide waarden is maatgevend voor het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van het referentieniveau 

toelaatbaar zijn. Hierbij spelen de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol. Ais 

bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen geldt voor nieuwe 

inrichtingen een etmaalwaarde van 50 dB(A) en voor bestaande inrichtingen een 

etmaalwaarde van 55 dB(A). Daarnaast geldt steeds dat een verhoging van de 

richtwaarde aileen kan worden toegestaan na toepassing van maatregelen volgens de 

Best Beschikbare technieken. 
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Behalve aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau moeten 

beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LAmax, gemeten 

in de meterstand "fast". Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele 

verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau 

over de betreffende periode. Voor de dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden 

van ten hoogste 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). In de dagperiode kan de grenswaarde 

eventueel worden verhoogd tot 75 d8(A). 

Overeenkomstig de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening' kenmerkt de 

omgeving van de inrichting zich als 'Iandelijke omgeving'. Hiervoor zijn, overeenkomstig 

de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing: 

Dag Avond Nacht 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.LT 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Tabel1 : Richtwaarden landelijke omgeving 

Het referentieniveau ter plaatse is bepaald in het 'Akoestisch onderzoek inzake 

referentieniveau van het omgevingsgeluid ten behoeve van de 

landbouwontwikkelingsgebieden gemeente Hunsel' door Van Uerop Milieutechniek. 

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid wordt met name bepaald als gevolg van 

het wegverkeerslawaai van de autosnelweg Eindhoven - Maastricht (A2). 

Figuur 3 geeft de locatie weer waar de metingen zijn verricht. 
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Figuur 4: Meet/oeatie referentieniveau 

In het onderzoek is het referentieniveau bepaald van het omgevingsgeluid op de 

meetlocatie. Gezien de afstand tussen de snelweg en de woningen gelegen aan de 

Hunnissenstraat en de afstand van de meetlocatie tot de snelweg kan geconcludeerd 

worden dat het referentieniveau van het omgevingsgeluid voor de meetlocatie ook geldt 

voor de woningen gelegen aan de Hunnissenstraat. In dit onderzoek worden deze 

woningen getoetst aan het referentieniveau uit tabel 2. 

De woningen gelegen aan de Koelstraat worden getoetst volgens de richtwaarden 

'Landelijke omgeving', zie tabel 1. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.LT Dag Avond Nacht 

Hunnissenstraat 47 dB(A) 46 dB(A) 44 dB(A) 

Tabel2: Geluidsvoorsehriften maatgevende woningen 
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4. Bronnen 

4.1 Bronbeschrijving representatieve bedri jfssituatie (RBS) 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van aile geluidsbronnen die een relevante 

bijdrage leveren tot de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

stationaire bronnen en mobiele bronnen, behorende bij de transportbewegingen op het 

bedrijfsterrein. 

4.1.1 Stationaire bronnen 

Ventilatoren luchtwasser (bron: b01 - b06) 

Binnen het bedrijf zijn 6 luchtwassers aanwezig. Het bronvermogen van de luchtuitlaat 

van een luchtwasser is elders bepaald op 85 dB(A). De metingen waarbij het 

bronvermogen van de luchtwasser is bepaald, zijn verricht bij een luchtwasser met 10 

ventilatoren. De luchtwassers voor de stallen 1, 2 en 3 worden aile voorzien van 10 

ventilatoren. 

De luchtwassers kennen een lager toerental in de nachtperiode. De verminderde 

geluiduitstraling van de ventilatoren bij een lager toerental is verdisconteerd in de 

bedrijfsduur op basis van de formule: 

Cb = -50 log (percentage bedrijfsduur) 

100 

In onderstaande tabel wordt de bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) weergegeven bij een 

percentage van de bedrijfsduur dat deze in bedrijf is. 

bronnummer Bedrijfsduur in % Bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) in dB(A) 

dag avond nacht dag avond nacht 

b01 Um b06 100 100 75 0,00 0,00 6,25 

Tabel 3: Bedrijfsduur in % en bedrijfsduurcorrecfieterm Cb in dB(A) 

Laden vleesvarkens (bron: b07) 

Maximaal 2 maal per dag worden varkens geladen op 1 locatie in de nacht en/of 

dagperiode. Het laden van varkens duurt circa 45 minuten per vracht. 

Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van biggen is elders bepaald op 98 dB(A). 

De piekverhoging bedraagt 26 d8(A). 
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Lossen biggen (bron: b08) 

Maximaal 2 maal per dag worden biggen gelost op 1 locatie in de dagperiode. Het lossen 

van de biggen duurt circa 30 minuten per vracht. 

Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van biggen is elders bepaald op 92 d8(A). 

De piekverhoging bedraagt 26 d8(A). 

Afvoer kadavers (bron: bOg) 

Circa 2 maal per week worden er in de dagperiode kadavers afgevoerd. De kadavers 

worden binnen de inrichting aangeboden en het laden van de kadavers duurt circa 5 

minuten. Het gehanteerde bronvermogen voor het laden van kadavers is elders bepaald 

op 98 d8(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Vullen silo's veevoer (bron: b10) 

Dagelijks worden maximaal 2 vrachten veevoer gelost op 1 locatie tussen 2 stallen in de 

dagperiode. Het vullen van de silo's duurt circa 30 minuten per vracht. Het gehanteerde 

bronvermogen van het vullen van de silo's is elders bepaald op 104 d8(A). Er worden 

hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Lossen vloeibare bijproducten (bron: b11) 

De aanvoer van vloeibare bijproducten ten behoeve van de vergistinginstallatie vindt 

plaats met behulp van een vrachtwagen met een verdringerpomp. Per dag vindt er 

maximaal 1 transport plaats. Het lossen van de bijproducten duurt ongeveer 30 minuten. 

Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van vloeibare bijproducten is elders 

bepaald op 81 d8(A). Er treden hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Testen noodstroomaggregaat (bron: b12) 

Het testen van de noodstroomaggregaat vindt €len maal per maand plaats gedurende 10 

minuten in de dagperiode. Het bronvermogen is elders bepaald op 95 d8(A) . Er worden 

hierbij geen relevante piekniveaus opgewekt. 

Aanvoer zuur (bron: b13 en b14) 

Maximaal 6 maal per jaar wordt er in de dagperiode zuur v~~r de luchtwassers 

aangevoerd. Het lossen van zuur geschiedt met draaiende motor van de vrachtwagen en 

duurt maximaal 15 minuten. Het gehanteerde bronvermogen hiervoor is elders bepaald op 

103 d8(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Laden spuiwater (bron: b15 en b16) 

Maximaal 6 maal per jaar wordt er in de dagperiode spuiwater afgevoerd gedurende 20 

minuten per locatie. Op het terrein zijn 2 spuiwaterputten aanwezig . Het gehanteerde 

bronvermogen hiervoor is elders bepaald op 91 d8(A). Er worden hierbij geen relevante 

piekniveaus verwacht. 
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Laden mest (b17 en b18) 

De afvoer van mest vindt doorgaans in de dagperiode plaats met een vrachtwagen. 

Dagelijks vinden maximaal 2 transporten plaats. Het laden van mest duurt circa 15 

minuten per keer. Het gehanteerde bronvermogen van het laden van mest is elders 

bepaald op 91 dB(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Vullen opvangbak CCM (bron: b29 tim b32) 

Dagelijks is een loader circa 20 minuten in bedrijf voor het vullen van de opvangbak bij de 

voerkeuken met CeM. Het vullen van de opvangbak gebeurd in de dagperiode. Op 

diverse locaties zijn puntbronnen weergegeven. Het gehanteerde bronvermogen van een 

loader is elders bepaald op 102 dB(A). Een piekverhoging van 8 dB(A) kan hierbij 

optreden vanwege de handelingen met de loader. 

Opmerking 

Maximaal 3 maal per jaar wordt er in de dagperiode dieselolie aangevoerd. Het lossen 

van diesel geschiedt met draaiende motor van de vrachtwagen en duurt maximaal 10 

minuten. 

De geluiduitstraling van aanvoer van diesel wordt geacht voldoende te zijn verdisconteerd 

in de RBS. Hieraan is dan ook in het verdere verloop van het onderzoek geen aandacht 

meer besteed. 

De WKK installatie is geplaatst in een goed isolerende ruimte waardoor geluidsuitstraling 

naar buiten niet plaatsvindt. 

4.1.2 Mobiele bronnen 

Aan/afvoer personenwagens en bestelbussen (bron: mb01 en mb02) 

Op het terrein van de inrichting vinden de vervoersbewegingen met personenauto's en 

bestelbussen plaats (Ieveren medicijnen - zuur - reinigingsmiddelen, 

onderhoudswerkzaamheden, dierenarts, personeel, etc.) . 

Er vinden in totaal 10 bewegingen met een personenauto in de dagperiode plaats, 4 

bewegingen in de avond- en 2 bewegingen in de nachtperiode. In bijlage 7 is het 

bronvermogen weergegeven van personenauto's welke vergelijkbaar zijn met de 

voertuigen die het onderhavige bedrijf zullen bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een wegrijdende auto momenteel 91 dB(A) representatief is. 

Piekverhogingen zijn voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren. Deze 

kunnen gesteld worden op een piekverhoging van 6 dB(A) op het toegepaste 

bronvermogen. 
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Met een bestelbus vinden er maximaal 6 bewegingen in de dagperiode plaats. Het 

gehanteerde bronvermogen van een bestelbus bedraagt 92 d8(A) . Piekverhogingen zijn 

voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren en kunnen gesteld worden op 

6 d8(A) op het toegepaste bronvermogen. 

Aanl afvoerbewegingen vrachtwagens (bron: mb03 tim mb05) 

In bijlage 7 is het bronvermogen gegeven van vrachtwagens welke vergelijkbaar zijn met 

de voertuigen die het onderhavige bedrijf bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een vrachtwagen momenteel 103 d8(A) representatief is. Maximale 

geluidsniveaus (LAmax) als gevolg van deze voertuigen zijn afkomstig van het ontluchten 

van remsystemen. 8ij vergelijkbare projecten is voor deze piekverhoging uitgegaan van 

8 d8(A). Dat uitgangspunt is hier ook toegepast. 

Voor wat betreft de R8S is uitgegaan van maximaal 19 vrachtwagenbewegingen in de 

dagperiode (inclusief laden kadavers) en 1 vrachtwagenbeweging in de nachtperiode. 

Achteruitrijdsignalering vrachtwagens (bron: b19 tim b22) 

Tijdens de vrachtwagenbewegingen zullen de vrachtwagens op verschillende locaties op 

het bedrijfsterrein gedurende 10 seconden achteruitrijden om de vrachtwagen op de juiste 

positie te parkeren. 

De meeste vrachtwagens zijn voorzien van een achteruitrijdsignalering. De bronnen zijn 

verspreid over het bedrijfsterrein ingevoerd. Het bronvermogen van deze signalering is 

elders bepaald op 98 d8(A). 

4.2 Bronbeschri jving incidentele bedri jfssituatie (lBS) 

De aanvoer van ma'ls vindt maximaal 4 dagen per jaar plaats en de aanvoer van CCM 1 

dag per jaar. 8eide producten worden aangevoerd met een vrachtwagen en vinden plaats 

in de dagperiode. 

Circa 30 vrachten ma'ls worden er per dag aangevoerd, daarnaast is een loader in totaal 

circa 6 uur in bedrijf voor het verdelen van het voer. 

Circa 30 vrachten CCM worden er op 1 dag aangevoerd, daarbij is een loader in totaal 

circa 6 uur in bedrijf. 

Op basis van de beschreven activiteiten is af te leiden dat, gezien het gelijke aantal 

vrachten per dag van de aanvoer en ma'ls en CCM, de geluidsuitstraling van beide 

activiteiten ongeveer gelijk zal zijn . 
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Aanvoer rna'is/CCM (bron: rnb06) 

De aanvoer van ma'is of eeM voor de kuilplaat vindt plaats met behulp van een 

vrachtwagen. Hierbij vinden 60 vrachtwagenbewegingen in de dagperiode plaats. Het 

bronvermogen van een vrachtwagen is in een vergelijkbare situatie bepaald op 103 d8(A). 

Een piekverhoging van 8 d8(A) kan hierbij optreden vanwege de handelingen met de 

vrachtwagen. 

Loader (bron: b23 tim b28) 

Een loader is in totaal circa 6 uur in bedrijf voor het verdelen van het voer over de 

kuilplaat. De loaderbewegingen zijn verspreid over de kuilplaat ingevoerd (60 minuten per 

bronpositie). Het bronvermogen van de loader is in een vergelijkbare situatie bepaald op 

102 d8(A). Een piekverhoging van 8 d8(A) kan hierbij optreden vanwege de handelingen 

met de loader. 

4,3 Objecten 

In de bijlagen 1 en 2 zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Aile 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. 

Voor de directe omgeving van het bedrijf is daartoe gebruik gemaakt van figuur 2 in 

hoofdstuk 1. De omgeving van het bedrijf is als overwegend zacht aangemerkt, met 

uitzondering van de wegen en andere harde ondergronden. 

4.4 U gging van de beoordelingspunten 

In bijlage 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de 

invoergegevens hiervan weergegeven. 

De immissieniveaus ter hoogte van woningen zijn bepaald op een standaardhoogte van 

1,5 meter voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. 
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5. Resultaten 

5.1 Aard van het geluid 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 

beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met 

een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Tevens wordt niet verwacht dat er sprake 

is van trillinghinder of laagfrequent geluid. 

Binnen de inrichting en in de bezoekende voertuigen zijn geen audioapparatuur of 

omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zijn. 

5.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare 

Technieken 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de 

aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Dit 

betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke 

investering' de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen. 

Ten behoeve van de stalventilatie worden luchtwassers toegepast in plaats van een groot 

aantal ventilatoren, die rechtstreeks in de buitenlucht uitblazen. Dit heeft een verminderde 

geluiduitstraling tot gevolg. 

Aangezien de geluidsimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidsbronnen is 

gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld, dat het redelijkerwijs 

niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te 

verminderen. 

Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin 

mogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of geluidsafscherming de 

geluidsbelasting in de omgeving te verminderen. 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet 

aan de Best Beschikbare Technieken. 
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5.3 Resultaten 

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de 

representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. 

In tabel 4 zijn de rekenresultaten beknopt samengevat. Gedetailleerde rekenresultaten 

zijn gegeven in de bijlagen 3 en 4. De maximale geluidniveaus (LAmax) zijn voor de 

maatgevende posities bepaald door op de hoogste waarde voor het invallende geluid Li in 

een beoordelingspunt, de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 4 bij te tellen, 

verminderd met de em correctiefactor1
. 

Rekenpunt Oag Avond Nacht Letmaal 

dB(A) 

LAr.LT LAmax LAr.LT LAmax LAr.LT LAmax 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Hunnissenstraat 3 22 47 22 19 16 40 27 

Hunnissenstraat 4 23 49 24 23 18 42 29 

Hunnissenstraat 5 39 54 40 34 34 53 45 

Hunnissenstraat 5a 36 59 37 32 31 52 42 

Hunnissenstraat 7 33 55 36 31 30 48 41 

Hunnissenstraat 8 42 62 42 48 36 60 47 

Koelstraat 2 20 52 23 21 21 56 31 

Koelstraat 3 19 51 20 17 15 49 25 

Koelstraat 3a 26 56 26 24 24 59 34 

Koelstraat 4a 27 52 28 29 22 49 33 

Tabel4: Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Uit het overzicht blijkt dat ter plaatse van de omliggende woningen in de RBS zal worden 

voldaan aan het referentieniveau van het omgevingsgeluid. De woningen gelegen aan de 

Hunnissenstraat voldoen aan de waarde van 47dB(A), 46 dB(A) en 44 dB(A) voor 

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De woningen gelegen aan de Koelstraat 

voldoen aan de richtwaarde van LAr,LT 40 dB(A) etmaalwaarde. 

De maximale geluidniveaus overschrijden de te hanteren grenswaarde van 70 dB(A) niet. 

1 LAmax = li + piekverhoging - em 
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Rekenpunt 

Hunnissenstraat 3 

Hunnissenstraat 4 

Hunnissenstraat 5 

Hunnissenstraat 5a 

Hunnissenstraat 7 

Hunnissenstraat 8 

Koelstraat 2 

Koelstraat 3 

Koelstraat 3a 

Koelstraat 4a 

ISS 

21 

19 

32 

22 

35 

39 

14 

11 

20 

30 

Dag 

ISS + RSS 

24 

25 

40 

36 

37 

43 

21 

20 

27 

32 

Tabel 5: Rekenresultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS) 

5.4 Indirecte hinder 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge 

van de activiteiten binnen de inrichting tevens gevraagd naar een beoordeling van de 

activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de 

aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting gelegen aan de Hunnissenstraat 

ongenummerd te Ell. Dit verkeer dient, volgens de circulaire '8eoordeling geluidhinder 

wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer', beoordeeld te worden 

op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen 

aan de voorkeursgrenswaarde van 50 d8(A) en indien noodzakelijk wordt geacht na 

bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde van 65 d8(A). 

In de representatieve bedrijfssituatie is in totaal sprake van maximaal 19 

vrachtwagenbewegingen in de dagperiode en 1 beweging in de nachtperiode, 6 

bestelbusbewegingen in de dagperiode en 10, 4, 2 personenwagenbewegingen in 

respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode die de inrichting kunnen aandoen. De 

bewegingen van de loader vinden enkel op het bedrijfsterrein plaats. 

In bijlage 7 is middels de SRM-1 methode de gevelbelasting vanwege het aan- en 

afvoerende verkeer berekend. Hierbij is uitgegaan van een afstand van de woningen tot 

het midden van de weg-as van 10 meter. De berekening is uitgevoerd voor een snelheid 

van 35 km/uur. De geluidbelasting bedraagt 48 d8(A) etmaalwaarde. 

Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 d8(A). 
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Rekenpunt Dag Avond Nacht Etmaalwaarde 

LAR, IT LAR. I T LAR.lT Letmaal 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

47 34 30 50 

Tabel6: Resultsten indirecte hinder 
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6. Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestische onderzoek 

rond de inrichting van R.H.H.F.M. van Rooij zijn uitgevoerd, kunnen de in de 

onderstaande paragrafen vermelde conclusies worden getrokken. 

6.1 Langti jdgemiddelde beoordelingsniveaus (LA,L T) 

Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,L T) kan geconcludeerd 

worden dat in de representatieve bedrijfssituatie zal worden voldaan aan het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid op de woningen gelegen aan de 

Hunnissenstraat met een waarde van 47 dB(A), 46 dB(A) en 44 dB(A) voor respectievelijk 

de dag-, avond- en nachtperiode. De inrichting overschrijdt de richtwaarden voor de 

landelijke omgeving. Overschrijding van de richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond 

van een bestuurlijk afwegingsproces waarbij het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid van belang is. 

Aangezien de activiteiten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering en er wordt voldaan 

aan het referentieniveau wordt het bevoegd gezag voorgesteld om bij bestuurlijke 

afweging de berekende geluidwaarden te vergunnen. 

De woningen gelegen aan de Koelstraat voldoen aan de richtwaarden van 40 dB(A) voor 

de dagperiode, 35 dB(A) voor de avondperiode en 30 dB(A) voor de nachtperiode. 

6.2 Maximale geluidsniveaus (LAmax) 

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (LAmax) kan geconcludeerd worden dat 

ter plaatse van de omliggende woningen voldaan zal worden aan de grenswaarde van 

70 dB(A) etmaalwaarde. 

6.4 Incidentele bedri jfssituaties (185) 

Met betrekking tot de incidentele bedrijfssituaties, kan gesteld worden dat niet kan worden 

voldaan aan de hiervoor gebruikelijke geluidsvoorschriften. Aangezien deze activiteiten 

noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering en deze maximaal 3 maal per jaar plaatsvinden, 

wordt het bevoegd gezag voorgesteld om bij bestuurlijke afweging de berekende 

geluidwaarden te vergunnen. 
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6.3 Indirecte hinder 

Met betrekking tot het aan- en afvoerend verkeer naar en van de inrichting kan gesteld 

worden dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai, welke 

gesteld is op 50 dB(A) etmaalwaarde. 

6.4 Conclusie 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie aan de 

Hunnissenstraat ongenummerd, ten aanzien van het aspect geluid en de in dit onderzoek 

aangegeven randvoorwaarden, vergunbaar geacht kan worden. 
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Firma van Raaij 
HUr\nissenstraat angenummerd te Ell 
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Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Bodemgebieden, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

bg 01 Hunnissenstraat 
bg 02 Bedrijfsterrein 
bg 03 Sleufsilo 
bg 04 Sleufsilo 
bg 05 Sleufsilo 

bg 06 Sleufsilo 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2.1 

Bf 

0,00 
0,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
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Firma van Rooij 
Hunnissenslraat ongenummerd Ie Ell 

NOdel:Alt02 
Groep:hoof dgroep 
Llj.t van Gebouwen, voor reke~thode Induatrielawaai - IL 

" OcUchr11ving 

, " Huniaaenatraat 5 , " Gebouw , " Hunnlaaenat.raat • , " ~ ...... , " ~ ..... 
, " ....... , " ....... , " Hunni.aenat:raat , , " ....... , " ltunnilaenatraat , 
, U Gebouw , " Hunnil8enStraat • , " ,,",,"'. , " Koelatra.t l - Ja , " Woning 

, " "" ..... , " Noning , " b ••• n , " V"rgiec"r 

• " Vergl8ter- I nitr-ifleaci" I denierl f leatle 

• " Norling ,,, WKX loo<J/I ", 8td 

• " Stal , " SUI 

, " Wanlng 

Geonoise V5.41 

BIJ lage 2.2 

Hoogte Maaiveld Ren, n 

8,00 0,00 Relatief , 
" 0,80 

2,50 0,00 Relat.ief , 
" 0,80 

8,00 0,00 Relat.ief '" 0,80 
2,50 0,00 ReIat.lef '''' 0,80 
2,50 0,00 Reht.I"f '" 0, eo 

2,50 0,00 Reht.lef , 
" 0,10 

2,50 0,00 Relnief , 
" 0,80 

',00 0,00 Relnief , 
" 0,'0 

2,SO 0,00 Relatief , 
" 0,'0 

8,00 0,00 Relatief , 
" 0,80 

2,SO 0,00 Relnle ( , 
" 0,80 

8,00 0,00 Relat. lef , 
" o,eo 

2,50 0,00 RehtieC , 
" o,eo 

8,00 0,00 Rehtle! , 
" o,eo 

8,00 0,00 RelatieC , 
" 0,80 

2,50 0,00 Relatief , 
" 0,80 

.,00 0,00 Relatief , 
" 0,80 

4,00 0,00 Reinie! '" 0,80 
6,00 0,00 Rehel,,! '" 0,80 
6,00 0,00 ReI.tief , 

" 0,80 

8,00 0,00 Rehtl'" , 
" 0,80 

4,50 0,00 ReI.tlef , 
" 0,80 

2,50 0,00 Rehtlc! , 
" 0,80 

2,50 0 , 00 Rehtie( '" 0,80 
2,50 0,00 Relatief '" 0,10 

1,00 0,00 Relatief '" 0,10 
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Firma van Roolj 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

Model,AX02 
Oroep;hoQfdgroep 
Llj.t v"n Sc:h ...... n. yoor r"k".-...ethod. Indu.tri"l .... ai • 11. 

• " noknd 

• " nok /lUI 

• " nok 8Ul 

• .. .1.uhllo 
• .. ~, 

• " . 1 .... hllo 

• " d .... t.Uo 
• " d .... hllo 

• " sl .... C.Uo 

• U d.uhllo 

• " .hutailo 

• U d .. utailo 

• " .l .. uhilo 

• " g.,E.k 

• " g.,,"k 

• " g •• z .. k 
• " g •• u.k 

Geonoise V5.41 

"'" 
•. ~e 
'.68 
8.68 
1.00 
,.O~ 

1.00 
3.00 
3,00 
3.00 
3,00 

3,00 
),00 
l, 00 

Bijlage 2.3 

150 ma.iveldhoogt" cp Ref!.L 31 R"tl.R 31 

0.00 , 
" 0.20 0.20 

0.00 , 
" 0,20 0.30 

0.00 , 
" 0.20 0,20 

0.00 , 
" 0.80 0,10 

0.00 , 
" 0.10 0.80 

0.00 , .. 0,10 o.eo 
0.00 , 

" 0.80 0.80 
0,00 , .. 0.80 0.10 
0,00 , .. 0,80 0,10 
0,00 , 

" 0,80 0.10 

0,00 '" 0,80 0,10 
0,00 '" 0,80 0,10 
0,00 '" 0,80 0,80 
0,00 '" 0,80 0,80 
0,00 '" 0,80 0,80 

0.00 '" 0,10 0,80 
0.00 '" 0,80 0,10 
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Firma van Rooij Bijlage 2.4 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving X y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Cb(D) 

-------- ---- -- -- --- - - ---- -- ------- - - ---- -- -- -- - ---- ----~- -- ---- - ---- ----- -- ----- ----- -- --- - -- -- ----- -------- -- - -- -- -- -- --
b 01 Luchtwasser 409,65 271,77 8,50 0,00 0,00 360,00 0,00 

b 02 Luchtwasser 407,69 269,49 8,50 0,00 0,00 360,00 0,00 

b 03 Luchtwasser 435,74 244,37 8,50 0,00 0 , 00 360,00 0,00 

b 04 Luchtwasser 433,13 242,09 8,50 0,00 0,00 360,00 0,00 

b 05 Luchtwasser 460,86 213,06 8,50 0,00 0,00 360,00 0,00 

b 06 Luchtwasser 458,57 210,78 8,50 0,00 0,00 360,00 0,00 

b 07 Laden vleesvarkens 420,46 255,16 1,00 0,00 0,00 360,00 12,04 

b 08 Lossen biggen 418,91 257,08 1,00 0,00 Or DO 360,00 10,79 

b 09 Laden kadavers 429,61 329,63 1,00 0,00 0 , 00 360,00 21,60 

b 10 Lassen veevoer 423,23 259,59 1,00 0,00 0 , 00 360,00 10,79 

b 11 Lossen vloeibare bijproducten 470,05 165,63 1,00 0,00 0,00 360,00 13,80 

b 12 Noodstroom aggregaat 461,64 161,76 2,00 0,00 0,00 360,00 18,56 

b 13 Lossen zuur 427,30 259,93 1,00 0,00 0,00 360,00 16,81 

b 14 Lossen zuur 451,44 230,81 1,00 0,00 0,00 360,00 16,81 

b 15 Pomp en spuiwater 453,47 228,43 1,00 0,00 0,00 360,00 15,57 

b 16 Pomp en spuiwater 430,00 261,37 1,00 0,00 0,00 360,00 15,57 

b 17 Laden mest 449,90 227,87 1,00 0,00 0,00 360,00 16,81 

b 18 Laden mest 425,44 263,69 1,00 0,00 0,00 360,00 16,81 

b 19 Vrachtwagen achteruitrijden 409,24 246,51 1,00 0,00 0,00 360,00 31,76 

b 20 Vrachtwagen achteruitrijden 445,19 275,87 1,00 0,00 0,00 360,00 31,76 

b 21 Vrachtwagen achteruitrijden 479,32 279,79 1,00 0,00 0,00 360,00 31,76 

b 22 Vrachtwagen achteruitrijden 377, l3 223,14 1,00 0,00 0,00 360,00 31,76 

b 23 Loader 539,02 182,58 1,00 0,00 0,00 360,00 10,79 

b 24 Loader 525,18 175,91 1,00 0,00 0,00 360,00 10,79 

b 25 Loader 535,21 246,94 1,00 0,00 0,00 360,00 10,79 

b 26 Loader 546,01 231,92 1,00 0,00 D,DO 360,00 10,79 

b 27 Loader 524,61 239,61 1,00 0,00 0,00 360,00 10,79 

b 28 Loader 538,11 222,91 1,00 0,00 0,00 360,00 10,79 

b 29 Loader 492,59 276,36 1,00 0,00 0,00 360,00 21,60 

b 30 Loader 438,88 273,67 1,00 0,00 0,00 360,00 21 , 60 

b 31 Loader 460,16 288,62 1,00 0,00 0,00 360,00 21,60 

b 32 Loader 460,73 314,64 L,OO 0,00 0,00 360,00 21,60 

b 33 Laden vleesvarkens piek 422,15 254,39 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 34 Lossen biggen piek 418,93 256,37 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 35 Vrachtwagen piek 413,92 249,34 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 36 Vrachtwagen piek 429,47 263,91 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 37 Vrachtwagen piek 520,08 182,33 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 38 Vrachtwagen piek 457,05 231,48 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 39 Loader piek 518,45 162,72 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 40 Loader piek 476,58 297,10 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 41 Loader piek 555,27 221,18 1,00 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 42 Personenwagen piek 438,18 148,56 0,75 0,00 0,00 360,00 99,99 

b 43 Bestelauto piek 437,23 145,89 0,75 0,00 0,00 360,00 99,99 
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Firma van Rooij Bijlage 2.4 
Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Cb(Al Cb(N) Lw . 31 Lw . 63 Lw . 125 Lw . 250 Lw . 500 Lw . 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal 
--- --- ----- ------- ---- --------- ----- ---- ----------- ------ ---- -- - --- _._---- -- ------ ---- - -- --- ------ --- -- -- --_ . . -- ------ -- -
b 01 0,00 6,25 0,00 72,40 77,40 78,40 78,40 77,40 75,40 71,50 0,00 84,98 
b 02 0,00 6,25 0,00 72,40 77,40 78,40 78,40 77 ,40 75,40 71,50 0,00 84,98 
b 03 0,00 6,25 0,00 72,40 77,40 78,40 78,40 77,40 75,40 71,50 0,00 84,98 
b 04 0,00 6,25 0,00 72,40 77,40 78,40 78,40 77 ,40 75,40 71,50 0,00 84,98 
b OS 0,00 6,25 0,00 72,40 77,40 78,40 78,40 77,40 75,40 71,50 0,00 84,98 

b 06 0,00 6,25 0,00 72,40 77,40 78,40 78,40 77 ,40 75,40 71,50 0,00 84,98 
b 07 10,28 40,00 58,30 75,20 83,60 89,90 84,10 96,20 90,60 0,00 98,33 
b 08 40,00 52,30 69,20 76,60 82,90 88,20 88,20 82,60 0,00 92,44 
b 09 58,90 71,40 82,60 85,40 89,60 94,50 92,70 86,50 81,00 98,27 
b 10 0,00 69,50 77,10 87,70 94,50 101,00 98,60 93,10 0,00 104,04 

b 11 57,50 68,00 67,50 69,90 75,70 75,30 71,50 71,40 67,90 81,05 
b 12 55,60 68,10 79,30 82,10 86,30 91,20 89,40 83,20 59,20 94,89 
b 13 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
b 14 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
b 15 44,30 60,60 65,40 75,50 80,30 88,90 84,20 77,90 0,00 90,96 

b 16 44,30 60,60 65,40 75,50 80,30 88,90 84,20 77,90 0,00 90,96 
b 17 44,30 60,60 65,40 75,50 80,30 88,89 84,20 77,90 0,00 90,96 
b 18 44,30 60,60 65,40 75,50 80,30 88,89 84,20 77,90 0,00 90,96 
b 19 62,40 57,00 71,90 77,50 84,70 89,80 97,30 82,70 68,30 98,38 
b 20 62,40 57,00 71,90 77,50 84,70 89,80 97,30 82,70 68,30 98,38 

b 21 62,40 57,00 71,90 77,50 84,70 89,80 97,30 82,70 68,30 98,38 
b 22 62,40 57,00 71,90 77,50 84,70 89,80 97,30 82,70 68,30 98,38 
b 23 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 24 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 25 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 

b 26 0,00 72,40 81,30 81,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 27 0,00 72,40 81,30 81,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 28 0,00 72,40 81,30 81,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 29 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 30 0,00 72,40 81,30 81,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 

b 31 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 32 0,00 72,40 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 0,00 101,52 
b 33 99,99 66,00 84,30 101,20 109,60 115,90 110,10 122,20 116,60 0,00 124,33 
b 34 103,60 109,50 110,50 107,50 109,10 109,70 112,30 106,80 98,60 118,33 
b 35 99,99 71,90 84,40 95,60 98,40 102,60 107,50 105,70 99,50 94,00 111,27 

b 36 71,90 84,40 95,60 98,40 102,60 107,50 105,70 99,50 94,00 111,27 
b 37 71,90 84,40 95,60 98,40 102,60 107,50 105,70 99,50 94,00 111,27 
b 38 '/1,90 84,40 95,60 98,40 102,60 107,50 105,70 99,50 94,00 111,27 
b 39 0,00 80,40 89,30 95,70 98,30 102,40 103,20 106,00 0,00 109,52 
b 40 0,00 80,40 89,30 95,70 98,30 102,40 103,20 106,00 0,00 109,52 

b 41 0,00 80,40 89,30 95,70 98 , 30 102,40 103,20 106,00 0,00 109,52 
b 42 99,99 99,99 56,00 75,60 82,20 86,30 87,90 91,70 91,00 87,00 80,20 96,62 
b 43 56,00 60,20 68,50 85,30 90,70 93,80 94,30 85,20 74,40 98,43 
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Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bran, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

rob 01 Personenwagen 
rob 02 Bestelbus 
rob 03 Vrachtwagen 
rob 04 Vrachtwagen 
mb 05 Vrachtwagen 

rob 06 Vrachtwagen, lassen mais 

Geonoise V5.41 

8ijlage 2.5 

ISO H ISO maaiveldhoogte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) 

0,75 0,00 10 4 2 
0,75 0,00 6 
1,00 0,00 4 
1,00 0,00 1 
1,00 0,00 8 

1,00 0,00 60 
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Firma van RooiJ 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

MOdel,AX02 
Grocp,hogfdgroep 
l.1jn van Noblel. broil, voor relte'-thocle Ind .... criel ....... 1 - 11. 

Bijlage 2.5 

Oo_ .• nelhe ~x .• f .t. t. ... )1 Lv. '3 I. ... l~S t.v, 250 L ... SOO L ... lit t.v. 21r. L .. , 41r. Lv. air. Lwr TOt •• 1 ----- _ .............. --_ .... _ .. --_ ... _ ........ --_ ... -_ ............ _. -- '. _ ..... _ ....... --.. _ .... _ ...... _. -_. -._. --_ ..... ---.. " " 25,00 50 , 00 U,'O '/6,20 80,30 $1,,0 85,70 85,00 n,oo 74,lO ~O,52 .. " " l5,00 50 , 00 54,20 n,50 19,30 84,10 87,80 86,30 ",20 68 ,40 Jl,77 .. " " 25,00 n,~o ?'. 4 0 81,50 90,40 '4,60 99,50 97,10 n,50 86,00 10),21 .., .. " 25,00 n,90 7&, 4 0 87,'0 ,o,40 94,50 n,50 97,10 91,50 16,00 103,ll .. " " 25,00 61,90 ?5, 4 0 "/,'0 ,o,40 94,60 n,so 97,70 n,so 8',00 10l,ll .. " " 25,00 61,'0 ",4 0 ",'0 ,o,40 94,'0 n,so '7,70 n,so 16,00 103,21 
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Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

MOdel,AXO~ 

O~p,hoofdgroep 

Lijet van Ontvangccs, voor rekenmethode !nduatrielawaai • lL 

OIUchdjvlng 

0 " lI"nnieaenatraat , 
0 " lluMieHnatnat • 
0 " I!\Inni8Hnitnat • 
0 " lIunni.HNltnat , 
0 " llunni.,enatn ,at , 
0 " Hunni.eenatn,at .. 
0 " KOeletran 1 
0 " KOeletnat la 
0 " KOeletraat , 
0 " Koftletr" at .. 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2.6 

lU.aiveld Hoogte A 

0,00 1, 50 5,00 
0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 5,00 
0, 00 1,50 5,00 
0, 00 1,50 §,OO 

0,00 1,50 5.00 
0, 00 1.50 5,00 
0,00 1,50 5,00 
0,00 1,50 §,OO 
0,00 1,50 5,00 

23·10-2008 21 :58:40 



Bijlage 3 Resultaten LAr,LT RBS 

Bijlagen akoestisch onderzoek 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Firma 'Ian Rooij 
Hunnissenslraat ongenummerd Ie Ell 

Model: MOl - RooiJ - ill 
Bijd~Age van Groep RBS op aile ontv~ngerpunten 
Rekenmethode Industrid.wad - lL: periode: Alle pedoden 

OrMc:brijving -- ---- -------- --. --.... ----- --_.- ------ -- ---- --- -- ---- _. _. 
0 "' -' Hunnh"en"traat • 
0 "' 

, Hunniuen"traac: • 
0 02-'" Ilunnhsenstr~at • 
0 " =, lIunni"Ben~traat • 
0 " -' Hunnissenetraat , 
0 " 

, H ... nniuen9t~"at , 
0 .. -, Hunnhaenatraat , 
0 .. :' H"nnh"~nutuat , 
0 " -' Hunni<lBenut.raac: , 
0 " -' Hunnius enetrnt , 
0 " -' Hunnieeen$tr .. at " 0 "-, HUllniuenutraae ,. , 07_1. lloelstraat • , 
" -' lIoc18traat • 

0 .. -' Koclueuat " 
0 .. -' KOe18t r uat ,. 
0 .. , Koelstr"at , 
0 .. :' Koelutraat , 
0 . " KoelBtrBat •• 
0 10:B Koelutraat .. 
AU" getoond" dB-waard"n zljn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Bijlage 3.1 

Haagte 'wond N"c:ht. ---.- ---... _.- -- --_ ._-------- _. _ .. -_. --- --- ------ ------._ ._. ---
>,' 22.0 20,5 14.5 25.5 5~, O 

'" 23,7 22.4 16,4 21, 4 54,2 .,' 23,1 21.8 15,9 26. B 55,1 

'" 25,1 H,I 11, ~ 28.8 55,l 

'" ~~, 5 tl, I 15,2 4 ',1 6~.2 

',0 ~2.6 42 . 1 l6.1 47,1 '9.1 

',' )),1 l2.8 26,1 n,8 58, 9 
',0 36.2 15.9 n,7 40,!! 60,4 ... 39,1 n,2 )1,1 42,2 64.6 ,,' 44,0 40 , 0 H,9 45,0 70,1 

.,' )6.4 n.o 27,0 38.0 65,2 
',0 40.7 16,6 30,5 41,5 H,I .,' IS.!! 18,2 1), I 23.2 56.7 
',0 20,7 19,' 15.1 25,1 51,1 .,' 26,0 2) ,6 21,9 n,9 63.1 

,,' 27,9 25,6 23,1 n,7 65.l 

>" 20. 4 U,l 14.8 24,8 57,9 
',0 25,1 n,o 20,8 30,8 U,S 

',' 27.3 26,8 20,9 31.8 59,2 
',0 2S.4 27, 9 22,0 32,' H,l 
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Firma van Rooij Bijlage 3.2 
Hunnissens!raa! ongenummerd Ie Ell 

HOd"l: IIK02 • Rooij • Ell 
Bljdrage van Groep R8S op ontvangerpunt 0 01_11 • Hunni6uenatraat 
Rekenr!le"hode Industrlel~ •• %.l _ 11.: Pe dode: AIle perioden 

" 
" 0 
" n "''' 
'" . ,'"' 
'" "''' 
'" '" ,,> 
'" '" ", 
"0 

'" 
"" '" '" .. " 
'" 
' " "0 .. " 
'" '" 
'" '" ." " " bO' 

bO' ,,> 
'" bO' 

'" , .. ,n .. , , .. .. , .. , 
'n 
Totalen 

Omschrijving 

Lossen biggen pie~ 
Laden vleellV.rkens piek 
Vnchtwagen 
Loader piek 
VrachtwlIge" 

Loader pi"k 
Vr~chtw~gen 

Load"r 
I,aden ka da"'(! c s 
Vrachtwagen ~cht"ru ltrljden 

Vrachtwagen ple~ 
Vrachtwag"n pie" 
Vra"htwagen piek 
Vra"htwage" plek 
Loader 

Vrachtw.g"n a chteruit r ijde" 
Deatelauto piek 
Loader pie" 
aestelbus 
Lossen :tuur 

Lousen ",e evoer 
I.ousen zuur 
Persone"wasen 
P(!rsone n .... gen piek 
Loader 

LuchtwbUer 
Vrbchtwage n ach t a ruitrijden 
Vrachtwagen achteruitrljden 
Laden ",leesvark"ns 

Luchtwllslle .. 
LuchtwlIsser 
Luchtwnsller 
Luchtw"""er 
Luchtwa"ser 

LOssen bi9ge" 
Laden .. elt 
Pompen spulwater 
POmpen spuiwa t er 
Laden .. est 

Noodstr~ .ggreg •• t 
Lo"uen vloeib<lre bijproducten 

Alle 9"toonde dll - ... ard"n :<11n .... g""'0gen 

Geonoise VS.41 

Moogte 

>,' 

'" ... ... 
>, , 

'" ,,' >, , 

'" ',0 

>,' " , ,,0 
>, , 

'" ,,' 
',' >,' 
',' " , 
>, , 
>,' 
',' .., 
>,' 

>,' .,' 
'" >,' 
>,0 

0,' 
0,' ... ... 
0, , 

>,' 

'" ... ,,' >, , 

" , 
>, ' 

~9 

·52,6 
-61, S 
10,0 

-64,2 

" > 
-66" 

>, , 
0,' .,' 

-3, 4 

-11 ,6 
_n .9 
_12,3 
_13,1 ., , 
-1,5 

-10 . I 
-18,1 
-n . 2 ,,' 
,,' 
", 

- 10,0 
-00,1 
-3,5 

-5,2 
15,5 

-10,5 
-18,5 

',0 

11,2 
13,0 
11,1 
10,9 
10,5 

-2.8 
-9,4 
-8 .~ 
-9,5 

-10,8 

-14 . , 
-11.3 

22,0 

IIvo nd 

-9 , 2 
-80,1 

15,$ 

D,2 
13,0 
11, 3 
10,9 
10,5 

20,S 

-61,6 

_5,5 

-n,9 

· 15,2 
- eO,1 

.., 

". 
',' ',' ,,' 
<,' 
<, ' 

14 ,6 

· S2, , 52,1 0,' 
- 51, , 43,1 0 ,' 
10,0 43,1 <,' 

_U,2 4 0,5 <,' ... )8 , 5 <, ' 

- 55,9 31,9 0, • 
<,' )5.2 " , 
0,' 35 , 0 .., 
0,' 34,S " , 

-1, 4 33,1 ., , 
· 71,5 33,1 <, , 
·51, 9 32, 8 ., , 
-n,] ]2, 4 <, 0 
-13, 1 31,7 0 ,' 

0 ,' 30 ,3 0,' 

-, ,~ 28,8 .., 
- 78.1 26 . ' 0 ,0 
·18.3 25,4 <,0 
- 11,2 25,6 ',0 

>,' 24 ,8 <,' 

0, , 24,7 ." ,,' 24,S <,' 
·4 ,2 24,2 <,0 

- 70,7 24, 1 <,0 
-1,5 22 , 8 <, ' 

-5,2 21 ,1 0,' 
20,5 19,) ',0 

-18,5 n,c .., 
-U,5 17,9 .., 
n,6 17 .6 0,' 

l8,2 17,0 ", 
18,0 16,7 ", 
16 ,3 15,2 ", 
15,9 14, 8 ',0 
IS,S l4 . 3 ". 
-2. a 12,7 <, ' 
- 9 , 4 12 , 1 <,' 
-8 , 6 11,7 <,' 
_9.6 10,7 <,' 

·10. 8 10.7 <, ' 

-14,9 ',' ' ,' - n,3 >, ' ',' 
25.5 54,0 

23·1(}.200822:01:33 



Firma van Rooij Bijlage 3.3 
Hunnlssenstraal ongenummerd te Ell 

Model, AK02 - Rooij - Ell 
Bljdrage van Oroep RBS op onev~ngerpunt 0 01 B - HunnlBaenatraat 3 
Reken...ethode Industrieta .. ui - [1.. , perlode, A:Ue perioden 

" ." · " .... 
'" .. " ." .. " • n 

'" · .. ". .n .n ". ". .n 
", .n .. " 
'" 
'" · " .. " ." · " '" '" ." '" ." ... . " ". ... . " 
'" '" '" · " · " ." 
• U 
Totden 

(louchrljving 

Louen bigge n pl.k 
~den vleeevarken. plek 
vr"cht""gen 
~der piek 
Vracittwa9<'-n 

Loader plek 
vJ<acbtwagen 
Loader 
Vrachtwagen plek 
I,aoden kadavera 

VrAohtw .. gen plek 
Vr achtw .. gen plak 
Vrachtw"gen "cltterultrljdan 
VraChtwagen pJe k 
LeNder pielt 

~ .. , 
vrachtvagen achterultrljde n 
aes .,el"uto plelt 
aeatelbue 
Lo""en ~u"r 

LoaBen veeveer 
Loasen ~""r 
Pftrsonen .. agen 
PerRonen .. agen pisk 
Loade r 

....... , 
L""htwaa"er 
Laden vlee" .. arltena 
Vracht .. agen .chtaruitrljden 
Lu"ht .. a"e. r 

Vrachtvagen aclttarultrl j den 
Lucht ...... e ... 
wcht"".e.r 
LUCht""eur 
LUcht""sse r 

LOssen blg:gen 
Laden ...est 
I'oTIpen "pu\"ater 
~pen spul"ster 
I.IIdcn meat 

tIoodatrOOll aggregaal 
LOssen vloeibare bljproducten 

Alia getoonde dD - vaarden ~i j n A-gewogen 

Geonolse VS.4 1 

'.' '.' ,., .. , ,., 
'.' .. , .. , 
'.' ,., .. , ,. , ,. , .. , .. , 
,. , ,. , ,. , 
'. , , .. 
'.' , .. 
'.' ,., 
'.' 
'. , 
••• '. , ••• ••• .. , 
••• ••• ••• ••• 
' .. ... .. , ... .. , 
' .' ' .. 

_S2,' 
_59.' 
U,S 

- 61,) , .. 
-56, \ , .. 

••• -n.3 
'.' 

-10.1 
. 70.~ 

-2 ,6 
- 11,5 
- '12,1 .. , 
-S.a 

-".1 
- 9,a 

• •• 
10.8 

' .' -8.'1 
_79,5 

-1,7 

-3,' 
11. , 

'.' - 11,S 
lS , O 

- 11.' 
14.a 
1l.0 
U,S 
11,' 

- 1 .1 
- 8.0 
-7,2 
-8 .2 
- 9,4 

- 13.4 
-16.' 
n.l 

-1,9 
.19 ,5 

1'1.5 

15.0 

14.' 
n.o 
U.S 
11.' 

22.4 

- 70.4 

_n.9 
- U.S 

1l ,J 

'.' 
'.' 
••• ••• '.' .. , 

15 . 4 

.n , ' 
' 4' , , 
11.5 

·n,) ' . , 
'''.1 
'.' , .. 

·n.l .. , 
.10.1 
· 60.4 

, 2 . , 
- 11 . 5 
' 71 . 1 .. , 
-5. a 
-".J 

- J •• 

••• 
to., 
' .' -2. , 

-u.S 
.1, 7 

. J. , 
22, , 
H.4 

. 1J .5 
20. 0 

,11., 
It .a 
11.0 
u.s 
a .• 

' 1,1 
-1 .0 
- 7.J 
- I,J 
- 9.4 

· ll , 4 
-u ., 

2l.~ 

51.7 
44 ,7 
44.2 
43.0 
19.' 

38.4 
36,4 
lS.4 
lS.2 
15.0 

34.2 
n,9 
]),4 
32,8 
12,4 

)1,1 
10.2 
28.1 
2'.7 
25,' 

25,a 
25.'1 
25.1 
25.0 
24,1 

22,] 
:21.0 
lB.9 
la,5 
la, J 

11.1 
11,1 

1',' 
16.1 
15.2 

ll. 9 
H.l 
12,1 
11.1 
11. , 

•• • 
'" 

54.2 

' . , .. , 
'. ' '.' ' . , 
'.' '.' '.' ••• ' . , 
.., .. , 
•. > ..> 
' .. .. , .. , 
••• ••• .. , 
.., 
'.' ••• ••• '.' 
'.' '.' .., 
'.' '" 
'.' ,., 
'" , .. , .. 
'.' .. , .. , .. , 
'.' .. , 
••• 
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Firma van Rooij Bijlage 3.4 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

Model . IIK02 - R0011 - '" B.ijduge . ,. Groep '" ., ont"angerpunt • " -' - Hunniaa .. nSlraat • 
It .. kennoethocie Indus"r iel"waa; - IL; Periode: "'Ue perloden 

" OrTIachri j vi ng Hoogee 00, Avond Nacht f;~"'<Ial " ,------- --- -_. -------- --------_ . --_. -- -----_. --------- -----_ .. ----_. -- . _. ----- ------- --- -- --------- -_. ------- ----- _. -------, ,. LOssen bl.9g~n pl.ek > .' _51, 4 -5\ ,4 53,2 '.' , 
" Laden "lee"varke,," pie~ >.' -59,9 -59, 9 - U,9 44,7 '.' "" .. Vraeht .... gen LO 11,3 11,J H,4 '.' , .. Loader pi ck LO -64,8 _64 .• )9, B .., 

"" 
., """'>hew .. gc n 

~ ..... ' ... L' '.' '. , 39,3 .. , 
, 
" Vrllchtw"'gen achteOlitTijd"n L' ,. > ,. > l8,S .. , 

"" .. vr ... cht ..... sen L' ,., . l, 4 ••• 31,2 '.' , .. Lsden kada ... er" L' '.' '.' )6,0 ••• , 
" vrachtwagen pick >.' '70,2 - 10. ~ 34,S .., , 
" Vr"chtw"scn piek .. , - 10, J - 70. ) - 60, l 34,3 '.' , 
" Lo.der LO ••• ••• 34,) '.' , 
" Be.tel.uto piek .. , -70 ,8 _70,8 14,0 <. ' , 
" vraeht ... agen piek ••• -11,4 -71,4 33,4 '.' , 
" Vraeht ... agen piek LO -11,7 - 11,7 ]J,O '.' , 
" ""ader '.' '.' ••• 32,9 <. , 

, 
" """der piek > •• - 72,1 _H,7 32,1 '.' , ., Personenwagen plek '. , -72,8 _72,8 _72,B _u .• 31,9 <.' 

M " Be8telbuB .. , -7 ,4 - ',4 29,4 '.' , 
" LO .. der pl.ek >.' - 76.3 . 75, J 28.5 '.' "" " pcrson""""g"n '.' -5, B -5 ,0 .11,0 '.' 28,3 '.' , 
" L08""n ~uur ••• U <. , 26,2 '. , , 
" LQ""an ""evoe>: ' .. 10,7 10,7 26.2 .. , , 
" LOsoen zuur ... , .. '-' 25,) '.' , 
" Loader > •• -2,8 - 2, • 23.5 .. , , 
" ... "". > •• -3 ,1 -3 .7 22,6 '.' , 
" Luchtwas"er ••• 16.8 16,8 10,5 21, • 20,S ,., , 
" vrachtw"gen ... chteruitrijden ••• - 16. ~ - 16,2 20,2 .. , , 
" vrachtwagen ... cl'terul~rJjden ... -16,8 - ~6,' 19.6 .., , 
" v .... cht ..... gen "chteOlitrijden > •• -17,l -17,1 l'J. 1 .. , , 
" Laden vleeavarkens ... '.' '.' 14 ,l 19 .2 .. , 

, 
" Lucht"':'IIs" r .. , 14. , H ,G ••• U,6 18,1 , .. , 
" Lueht .. a"ser '-' 14.1 14, ) ••• 19,) 17,9 , .. , .. Lueht ..... sser '.' 12,4 1~, 4 .., 17.4 16,1 '-' , .. Luchtwas"er '.' 12,0 12,0 , .. 17.0 15,8 ••• , 
" Lueht ... asuer '.' 11,5 11.6 '.' U,6 15,3 '.' , .. Lolillen biggen '.' _1,2 - 1,2 H.l '.' , 
" Laden ~ .. > •• -7.9 -, " 13.6 '. ' , 
" -" "pul .. ater LO -7.1 · 7,1 13,1 '. ' , 
" p"'"pan apui .. ater >.' -8,2 -1,2 12,1 '.' , 
" Laden ~ .. ••• -g, • - '.4 1~,1 ' . , , 
" NQod"trooc aggreg ... t , .. -ll,S - U,S '.' ••• , U Losmen vloeih"re bijproducten > •• -16, 4 -1$, 4 '-' .. , 

Totalen 21. ) 15,9 U,. 5$,1 

Aile getoonde dB-waard"n 21jn A-ge ... ogen 

Geonoise V5.4 1 23-10-200822:02:57 



Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

Model: AK02 - Rooij - Ell 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt a 02 B - Hunnissenstraat 
Rekenmethode Industrielawaai IL; Periode : AIle perioden 

I d 

b 34 
b 33 
mb as 
b 40 
mb 03 

b22 
mb 04 
b 37 
b 09 
b 35 

b 36 
bB 
b32 
b41 
b 38 

b 29 
b 42 
mb 02 
b 39 
mb 01 

b 10 
b13 
b 14 
b31 
b 30 

b 03 
b 21 
b 19 
b 07 
b 20 

b 02 
b 01 
b 06 
b 05 
b 04 

b 08 
b 16 
b 16 
b 15 
b 17 

b 12 
bll 

Totalen 

Omschrijving 

Lossen biggen p;ek 
Laden vleesvarkens piek 
Vrachtwage n 
Loader piek 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen achteruitrijden 
Vrachtwage n 
Vrachtwagen piek 
Laden kadavers 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Bestelauto piek 
Loader 
Loader piek 
Vrachtwagen piek 

Loader 
Peraonenwagen piek 
Bestelbus 
Loader piek 
Personenwagen 

Lossen veevoer 
Lossen zuur 
Lossen zuur 
Loader 
Loader 

Luchtwasser 
Vrachtwagen achteruitrijden 
Vrachtwagen achteruitrijden 
Laden vleesvarkens 
Vrachtwagen achteruitrijden 

Luchtwasser 
Lu.chtwasser 
Luchtwasser 
Luchtwasser 
Luchtwasser 

Lossen biggen 
Laden mest 
Pompen spuiwater 
Pompen spuiwater 
Laden mest 

Noodstroom aggregaat 
Lossen vloeibare bijproducten 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1 , 0 
1 , a 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
0,7 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
0,7 
0 , 7 
1,0 
0,7 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

8,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

2,0 
1,0 

Dag 

-51,S 
-58,0 

12 , 3 
- 62 ,4 

4, 2 

2,8 
4,9 

-68 , 2 
10,5 

-68,3 

-68 , 6 
-69 , 1 

8,7 
-70,1 
-70,1 

7,6 
-71 , 1 
-5,8 

-73,9 
-4,4 

12,3 
6,3 
5,4 

-1,4 
-2,1 

19,0 
-15,2 
-15,5 

4,2 
-16 , 2 

16,6 
16,3 
14 , 3 
13 , 8 
13,1 

D,S 
- 6 , 5 
- 5,7 
- 6,8 
- 8,0 

-11 , 9 
-15,7 

25 ,1 

Avond 

- 71,1 

-3,6 

19,0 

16,6 
16,3 
14,3 
13,8 
13,1 

23,8 

Nacht 

-58 , 0 

-1.8 

-68, 3 

- 71 , 1 

- 9,6 

12,8 

5,9 

10,4 
10,1 
8,1 
7,5 
6,9 

17,9 

Etmaa I 

- 51 , 5 
- 48 , 0 

12 . 3 
.... 62 1 4 

4 , 2 

2 , 8 
8, 2 

- 68 , 2 
10, 5 

- 58 , 3 

- 68, 6 
-69,1 

8, 7 
-70, 1 
-70,1 

7. 6 
-61. 1 

-S . 8 
-73 , 9 

1 , 4 

12 r 3 
6 , 3 
5,4 

-1,4 
-2 , 1 

24, a 
- 15,2 
- 15,5 
15,9 

- 16,2 

n,6 
~ 1,3 

19,3 
18,8 
18 , 1 

0,5 
-6 , 5 
-5 , 1 
-6 , 8 
-8,0 

- 11,9 
-15 , 7 

28,8 

Bijlage 3.5 

Li 

52,7 
46,2 
44,9 
41,8 
39,9 

36,7 
38,3 
36,2 
36,2 
35,8 

35 , 6 
35 , 2 
34,S 
34,3 
34,2 

33 , S 
33,3 
30 , 6 
30,S 
29,3 

27,3 
27,3 
26,5 
24.4 
23,7 

22,3 
20,8 
20,4 
20,4 
19,8 

19 , 7 
19,4 
17,7 
17,2 
16,4 

15,4 
14,5 
14,1 
13 ,1 
13,1 

10,9 
2,4 

55,3 

em 

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

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

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

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

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

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

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

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

4,2 
4,3 

23-10-2008 22:03:23 



Firma van Rooij Bij!age 3.6 
Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 

"odoel, AKOl Roo1j • 811 
III,drage van Gtooep lUiS op Ollt vange tpunl 0 03_A - lIunni .... en .. tu"t • R,,\(ennlethO<loe Indu .. trlelawaai - IL; Period",: All'" period"n 

" OrnIJchdjving lloogte 0., AVOl1d tl.cllt ell ..... } " ~ 
- ........ ----- ----- --_ . . ---- --- ------- ----- -_. --- -- ---._--_. . ...... -----_._ ... ------_. _ . . _. _. -----------... -- _. , .. LoGs",n b1gs",n p ic\( LO · )1.6 31 .6 '6.2 '" , n Laden vleeavarkena plei< LO -H.' -4./. .9 - )\ .3 'I. 9 , .. .. ,,' Vraclltwage n LO 24,S 11.~ 21 •• 56.8 , .. ". Vncllt.wasen pie\( LO - 41 ,!! 41, ~ 55.!! , .. 

"'''' .... racht .. lI.sen ' .. 19,!! n ,' 55,l ••• , 
" aestelauto p ie\( '.' - ~ 9, , . 4'.4 53.1 '-' , 
" Vrachtv.gen aehterultrijden ... 11.5 n.~ 52.2 , .. , 
" Pe rBonenwagen p;e~ .. , - 51.0 -SI . O - 51, 0 - 4 1 .0 52 .1 '-' , 
" vraehtw.gen pi"'k ... - 51.8 -51, 8 - 41 • I 51.' ", , 
" .... r a ehtw.gen pie\( ••• ·53 . 0 - 51,0 51.1 .. , 

_.", 8eatelbu8 .. , 16,) 16.1 51,1 , .. 
""" Pet60nenwagen '.' 18,O 19,8 12 .8 2l •• 50,1 ,., 
'" Vtachtwage n p i e~ , .. -54,8 -54 .8 49,0 , .. 
"'". Vtaehtwage n , .. D, 2 13.2 45.8 ••• , 
" t.oasen ~uur , .. 24,1 2") 44.8 ,., 

, 
" /..oll.der pie k , .. - 60,9 - 60,9 43.2 .. , , 
" !.aader pie '" ' .. _61,4 - 61,4 42,9 '.' , 
" Vl"aeht wagen .. chterult rijden , .. '.' , .. 18,1 , .. , 
" Vr"cht .. "gen aehte"u;tdjden , .. ,., ,. , 38.1 '.' , H Loader piek , .. - 66,] - U,l l8.1 '.' , 
" /..oader '.' 11. , n. ' l7 . 7 .. , , 
" Lossen "unr '-' 17.0 11.0 17,6 '-' ". Loader '.' n,6 11,& 17,2 '.' '" Laden vl~~avar~ens ' .. 20,S 22,2 12,2 36,) , .. , 
" Load~" L' 10,] 10,1 36,1 '.' , 
" !.ass"n ve"voe r ' .. 21,4 21,4 36.0 , .. , 
" Luc:htwasa"r '.' 35,6 35,5 29,3 40 , , ]5,6 ••• , 
" ~pen spuiwater ... 15,9 15, , )5,2 ,., , .. Luc:htwas!ler ' .. 34, 7 14.1 21,4 39 ,1 )4,7 • •• , .. Luchtwas""" ••• 31,5 34.5 28,2 n .5 3 4 ,5 ••• , 
" VraChtwagen ach terui t "l j den , .. -2 ,8 -Le 1l , 0 ••• , 
" /..oss" n bigg"n , .. 17 ,) 17 .3 11 . 8 '-' , 
" Lo~d"r , .. '.' '.' 31,S '.' , 
" Luchtwaaaer ••• 3!, 2 31,2 24 .9 16,2 11.2 '.' , 
" LuchtwasD" r ••• 10, 6 10.6 24 .J 15 ,6 11,0 '.' , 
" Luehtva saer ••• 29, B 29. B 21 , S 14 • I )0,] '.' , 
" Laden meat ... ••• • •• 30.0 ,. , , .. Laden kadavers '.' ' .. '. , 211. !I .. , , 
" Noodstroom aggregaat '.' ••• ••• 21,2 , .. , 
" Laden meat ' .. '.' .., 26,8 '-' , 
" L08een vloeib."" bljproducten ... '.' • •• 26.8 , .. , 
" i'ornpen spulwater , .. ••• ' .. 24,3 , .. 

Totalen 41. 1 35,2 46. ) 

AIle getoonde dij - w~arden ~jjn A g e~ogen 

Geonoise V5.41 23-1 0-2008 22:04:36 



Firma van Rooij Bijlage 3.7 
Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 

Model: A ~a2 • Roolj • 1111 
B.ijdcage .... n Gcoep RDS cp Oflfva'>gerpun t 0 01 D . H"nni.aen"tuat 8 
R~kelllllO!tllode InduRtd.l ...... ' • II" P~rlod .. : Allot perioden 

" OIMellrijving Hoogte "'" Avond "' .. c:ht BtNal " ~ .................................. . . ... ............ ....................... ................ ......... .. ... ...... . ....... 

• " r.o..~n biggen pi .k ' .0 ' )5,1 · U . l ",J '.0 • " Laden vle-e.v.rk~n. phk '.0 ' 19,1 · n,? · n,1 62,) '.0 
~ " Vr"~M;"lI9"n LO n,4 21, 1 11 , 1 5e,l 0 . ' • " Vr.<:ht .. lIgen pl •• '.0 . 44 ,1 ' 44 , J 57,B '-' ... " Vr,,<:ht"iilgen , . 0 U,B 2J. • 5',1 , .. 
• " Vr,,<:ht .. lIgen pi~k ' .0 . 41,' · 41, • 54,0 , .. 
'" lIe"tel .. "to pi~k 0.' · 45,2 ' '',2 54,0 '-' • " PI! raone" .. ag~n p iak O. , , 47,' ' 41,1 ' 47, • ' 17, • 52,4 0.' • " Vracht .... gen aehterl,lltrl j den LO 20,S 20, S 52,) 0.0 

• " Vra<:ht .. agen pll'lk '.0 . 4',5 ' 49, 5 . n, S 52,2 ',< 

M " Be6teU." .. 0,' U,S U,S 51,S 0,0 

'" " I'ersonen"ilgen 0,' 21,1 2 1. 9 U.9 2 ' , J 50,S 0.0 

• " Vr.chtw .. gen piak "0 'S2,1 ' 52,1 50,<1 ',' 
'" " VnCllt"il9"n '.0 15,1 15,1 46,S ',' • " I,.oa<;ler pi"'k '.0 ·n,' ' 5', J 41,' ',< 

• " Lonen .~. ' ,0 24,' 2', • 41,' '.0 • " Lo;1.(ler pie. ',0 ·51,7 " 1 , 7 U .S ,., 
• " I.o.der plek ',0 ,u,a ·n,o 40,4 " . • " Vucht~n .ehtotruitri:lden '.0 

., , ., , 39.S ',' • " LOfode r '.0 U,I ll , • 11, 4 '.0 

• " Vr"cht"agen acllterultrljden '.0 , .. '" lB,l '.0 • " Loa"en .=. '.0 1',0 n,o 38,0 '" • " !.D.der LO 13 , 3 ll, I 31,5 ". , .. Lucht"a •• er <,' 36.' H,' 10,7 41, , 36.9 0,0 , 
" ~,w vlee ..... rken. ',0 22,7 U,S 1',5 16,9 ',0 , 
" Loader ' ,0 11,5 11. S )6,2 '" , 
" "-"" .p.liwater ',0 18.' II, , 36,1 ',0 , 
" Louen v .. eva ... '.0 22,9 22. , 35,9 ,,' , .. Luchtw •• se. <,' 14,6 )4,6 ~., 4 H,' 14,5 0,0 , 
" Lucht" •• "£" <,' 14,1 34,1 ~l,1 H , 1 14,1 0,0 

, 
" Lu<:htwas.e. <,' ll,S 11,S :17,1 I', S )) ,5 0,0 , 
" V •• c:h~wagen lo<:ht.~u i trljden ',0 '1,2 . 1. 2 11,1 " , , 
" Lucht_."e. < • • n,o )),0 21,1 11.0 3),0 0,0 , 
" Lo.sen biggen LO 19,8 19, • 12,1 '.0 , 
" Lu<:htwa •• e. <,' 11,1 ILl 25, I n,) 31,1 0,0 

, 
" Loade. ',0 .,' ',' 31,2 '" , 
" Laden kadaven "0 ',' " . 28, 7 '" , 
" Laden """.t ',0 ." " , ~8, . ',' , 
" Nood"troom .gg.egut ',0 <,' ',' 28,2 O. , , 
" Laden -"' ',0 <, , ', ' 27,4 ", , 
" Loasen vloeibue bijprotiucten ',0 11.3 n,l 26 •• " , , 
" --" "puiw.te. ',0 ,,< ••• 24,1 ',' ..... ....................... .... .. .. ............................... .. ...... .................. . .. . - ..... ....... ... ........ 

Totale" 42,5 42,1 ",l 41. I ",7 

III I e getoonde dB· .... rden 1I.ijn II · g.-..ogen 

Geonoise VS.41 23·10-200822:04:59 



Firma van Rooij Bijlage 3.8 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

Mode; , AK02 • ROO! 1 • 1111 
Bijd~,,"g~ v .. n G.t:oep lUIS op ontvangerpun< a 04_A - lIunn'""ennn ... t 7 
Aekcnmetllod ... tndustdelawaal . I Ll Periode , Ane perioderl 

(lmsc:hdjving uoogte 

, 
" Lossen bi99cn piek ',0 , 
" Lade" vlccsv.,rkens piek ,, 0 , .. Loader piek '" , 
" Loader pick '" , '" Vr,";cllt"lIg"n phk ,,0 

"" " Vrachtwagen '" , 
" Vrachtwa9~n pl~k '" , 
" La.der piek ,,0 , 
" NOodst(~ agyreg .... t ',0 

'" " Vracht" "gen ',0 

, 
" Vr"chtwagen piek ',0 , 
" Vrachtwagcn pi"k ',0 

'" " Vrachtwagen ',0 , 
" geat"lauto plek 0, , , 
" LoolI"n 2uur ',0 

, 
" Personcn""gcn piek 0, , 

"'" " B"$t"lbus 0, , , 
" Los"en 2Uur " ° , 
" Loader " ° , 
" Lollsen "eevoer ',0 

"'" " Peraonenwagen 0,' , 
" Luehtwasaer 0, , , 
" Lucllt"""sse,, <,' 

0 n Louen vloelbare bijpr odueten ',0 , 
" Vr .. cht .... gen ... ,hten';'trijd"n ',0 

, 
" Loader '" , 
" Lo~der ',0 , 
" Loader ',0 , 
" t.uc.lltwasaer ... , 
" Vraeht""gcn a,cht" .... ltrljden '" , 
" Luehtwassor <,' , 
" Luehtwasser <,' , 
" Vnchtwagen .eht" .... 1tdjden ',0 , 
" Laden vleeavarkens '" , 
" Vn eht"agen aehteruitrijden ',0 

, 
" Laden kada ven <,0 , 
" Luehtwasser <,' , 
" POmpen spu:lwate r ',0 , 
" Laden ~" ,,0 , 
" Lossen big!!e" " ° , 
" Pompen . puiwate r '" , co Laden ~" ' ,0 

'" Avond Nacht Bt ..... al 

·48.4 - 4 8.4 H,O " . 
Slo6 _B,G -4),6 SO.8 ., . 
55,9 - 55. ' 4 8,) ., , 

-55.2 - 56. Z 47.5 '" -Sg,9 - 5g •• 44, I " , ... ". n.1i " . 
- 52.9 -liZ ,!! 41, 4 " , 
' 53, l - 63, Z t l.) " , 
1.9,2 19,2 41, 2 '" ',' ',' 40 , 4 ., , 

- U,8 -5', • ]9,6 ., . 
- 65,) -65,) -55, ) ]9, I ., . 

,,< .],9 " , U,5 ., . 
- 6!!. e - 69, I 14,1 ., , 
H.C lLO )3,1 " , 

- '12,1 -12,1 -72, I - 62, I )1,9 " , 
_4,5 -4. S )1 , Ii ., , 
lO.1 10.1 1 1. 1 ' ,' .., ,,' )1,2 .,. 
16,0 16,0 Jl,2 ',' 
' ).4 -2 ,6 -8,7 " . )0,1 ., , 
21,0 28,0 21 ,8 33,0 29,8 ',< 
27.9 27,9 21,7 l2,!! 29,7 ... 
\2,1 12,1 29,1 " , 
-6 ,8 ,6, , 29,) " . 
'" " , 29 , 3 ',' " . " . 28, 4 ',' " , " , 2e,1 ., . 

24, 0 24, G 17,' 29,0 26,5 " . - Il,l _11, 1 25 . 1 ., . 
22,2 22,2 15,9 27,2 2S,O ,,' 
22,2 22.2 15,9 :17,2 25, 0 ',0 

_ 11, • -11, ( 2 4 ,8 ' ,' 
'" LO, L 20,1 24,8 .,. 

.}2 ,3 -12, J 23 . 9 ',' 
_2,6 -2,' 2],S ',' 19,0 19,0 12,1 24, G 21.4 '" 0,' 0,' 20,5 ., , 
-0, 'I -0,7 20,4 ',' .,' " , 19,) ' ,' 
- 1,) -1,1 18 , 1 " . 
-2.6 -2, , 18,6 " . -- --- -------------- _. -- ------------ -_. ------ ---- -.-.. _. -- -- --- ------- ----- -- --- ------ -- ---- -_ .. ---_. -_ ... ----- --- ----- -- -

"rotal"n n,] 32,8 26,7 3'/,_ 58,9 

1011e g etoontk! dB_waard"" 011" ... ·ge .. ogen 

Geonoise V5.41 23·10-200822:05:39 



Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 

Model: AK02 • RoOij - Ell 
Bijdrage van Gro'ep RBS op ontvangerpunt. 0 04_B - Hunnisgenst.raat 1 
Rekenmethode Induacriclawaa! r~; Periode: Aile perioden 

rd Omachrijvl n9 Hoogte 

b 34 Lossen biggen piek 1.0 
b 39 Loader piek. 1,0 
bH Loader piek. 1,0 
b3J Laden vleeavarkens pick 1,0 
b ]7 Vracht.wagen piek 1,0 

mb 03 Vrachcwagen 1 ,0 
b 12 Noodscroom aggregaal 2,0 
b 40 Loade% piek 1,0 
b 38 Vrachtwagen pick 1,0 
mb 05 Vrachtwagen 1,0 

b 36 Vra.chtwagen pick 1,0 
b 35 Vrachtwagen piek 1,0 
mb 04 Vraeht.wagen 1,0 
b43 Bestelauco piek 0,7 
bH Lossen zuu.% 1,0 

b 42 Personenwagen p1ek 0,7 
b 06 Luchtw"asl!<r 8,S 
btl Lossen zuur 1,0 
b 05 Luchtwasser 8,5 
b LO Lossen veevoer ~,O 

b 29 Loader 1,0 
mb O? Bea1:.elbus 0.7 
mb 01 Persom!llwagen 0,7 
b 32 Loader 1,0 
b 21 Vrachtwagen achteruitxijden 1,0 

b 11 Lossen vloeibare bijproducte,n 1,0 
b31 ~ader 1,0 
b 04 Luchtwasser 8,5 
b ]0 Loader 1,0 
b 01 Lucilt:wilsger 8 ,5 

b 02 Lucht:waaser 8,5 
b 07 Laden vleesvarkens 1,0 
b ~2 Vrachtwag"" ach!:eruitrjjden 1,0 
b 20 Vracht:~agen achteruitrijden 1,0 
b 19 Vrachtwagen achteruitrijden 1,0 

b 09 Laden kadavers 1,0 
b 0] Luchtwasser 8,S 
b 15 Pompen opuiwa;ter 1,0 
b 17 Laden mest 1,0 
b 08 .Loss~m biggen 1,0 

b 18 LBde.n meat: 1,0 
b 16 Pompen spulwat:er 1,0 

Dag Avend Nacht Etmaa 1 

·48,5 - 48 , 5 
. 46,7 - 46 . 7 
· 51,l -Slo 1 
- 52,4 - 52,4 -41,4 
- 56,7 -56.7 

7,4 7 , 1 
21,4 21,1 
61,9 -61 , 9 

-61, 6: - 61,6 
9.1 9, 1 

- 63,6 - 63,6: 
- 64,1 -64,1 - 54 , ] 

4,1 -2,6 '/,'1 
- 68,0 -68,0 
13,3 13,3 

- 70,4 -70,1 -70,4 -'0,4 
31,1 ];1.,1 24,8 36, :L 
11,3 11, J 
31,0 31,0 24,8 36,0 
1'1 , 2 17,2 

6,4 6,4 
-3,.2 -3,2 
-1,6 - 0,8 - 6.8 ~ , 2 

4,8 4,8 
- 5 ,,7 -5 . ., 

13,6 13 ,6 
3,7 3,7 

27, 4 21,4 21,1 32,4 
3 ,~ 3 , 4 

25,1 25,1 18.9 30,1 

2S,1 25,1 18,8 30, :L 
9,6 11,4 21,'1 

-10, 4 - 10, 4 
-10,5 - 10,S 
- 10,7 - 10,7 

- 1,0 - 1,0 
21,6 21,6 15.4 ~"Ei 

1,8 1,8 
0 . 5 0,5 
5,5 5 , 5 

- J. , 4 -1 .4 
- 0,3 - 0,3 

. - .- ---.---------- -- ------- - ~ ------------ -- --- ----------- ~ - ----- - - .. . -.. ---- .. .. ---.---------------.- ---
Totalen 36,2 35.9 29 , 7 ~1 0, 9 

Alle getconde dB-waarden :dj n A· ge .... agen 

Bij lage 3.9 

Li COl 

55,l 3,6 
55,0 1,1 
5]. 9 3,0 
51 .2 3,6 
45,6 2.3 

42,3 ),5 
<Il,9 1,9 
4 1,8 3,7 
41,7 3,3 
41.3 1,8 

40,0 3,6 
39,5 3,6 
36,9 3 , 6 
34,5 2,6 
33,4 3,3 

32.2 2,6 
31,7 0,7 
31,7 3,6 
31,7 0,7 
31,6 3,6 

31 ,S 3 , 6 
31 , 5 2.8 
30,6 2,8 
30,2 3 . 8 
29,7 3 ,,6 

29, ., 2,3 
29,0 3,7 
28,9 1,5 
28,7 3,6 
27,2 2,1 

27,2 2,1 
25,3 3,6 
25,0 3 , 6 
2'4,9 3,6 
2 4, 7 3,6 

24 , S 3,9 
?3,2 1,6 
20,7 3 , 3 
20 ,6 3,3 
19 . 9 3,6 

19 .0 3,6 
18,9 3,6 

-- - . -- -~- .. -. ---
60,'1 
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Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

Model: AX02 - Roo,] - H11 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt a 05 A - Hunnissenstraa t 
Rekenme thode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 34 
b 3 8 
b 33 
b 3 6 
mb 03 

rob 05 
b 40 
b 37 
b 14 
b 35 

b 10 
mb 04 
b 41 
b 13 
b 31 

b 29 
b 30 
b21 
b 32 
b 20 

b 09 
b 39 
b 15 
b 17 
b 19 

b 18 
b 16 
b 22 
b 01 
b 04 

b 02 
mb 02 
mb 01 
b 07 
b 05 

b 06 
b 03 
b 08 
b 42 
b 12 

b 43 
b 11 

Totalen 

Omschrijving 

Lossen biggen piek 
Vrachtwagen piek 
Laden vleesvarkens pie k 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen 
Loader piek 
Vrachtwagen piek 
Lossen zuur 
Vrachtwagen piek 

Lossen veevoer 
Vrachtwagen 
Loader piek 
Lossen zuur 
Loader 

Loader 
Loader 
Vrachtwagen achteruitrijden 
Loader 
Vrachtwagen achteruitrijden 

Laden kadavers 
Loader piek 
Pompen spuiwater 
Laden mest 
Vrachtwagen achteruitrijden 

Laden mest 
Pompen spuiwater 
Vrachtwagen achteruitrijden 
Luchtwasser 
Luchtwasser 

Luchtwasser 
Bestelbus 
Personenwagen 
Laden vleesvarkens 
Luchtwasser 

Luchtwasser 
Luchtwasser 
Lassen biggen 
Personenwagen piek 
Noodstroom aggregaat 

Bestelauto piek 
Lassen vloeibare bijproducten 

Aile getoonde dB-waarden z ijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1 , 0 
1, 0 
1.0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1, a 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1 ,0 
1,0 
I, a 

1,0 
1, 0 
1,0 
1,0 
1.0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 

1,0 
1,0 
1,0 
8,5 
8,5 

8,5 
0,7 
0,7 
1,0 
8,5 

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

0,7 
1,0 

Dag 

- 45,5 
- 46,2 
- 48,6 
- 49,8 
18,5 

18,6 
- 52,6 
- 54,2 
28,6 

·55,5 

32,1 
13,0 

-57,2 
25,1 
19,6 

18,8 
16,1 
5,3 

14,4 
3,6 

13 ,2 
- 65 , 7 
18,0 
16 , 5 
-0,2 

14,2 
14,3 
-3,1 
30,S 
30,5 

29,7 
-5,7 
-3,8 
13,8 
28 , 7 

28,4 
27,9 

7 , 0 
· 84 , 6 

-3 , 2 

- 87,0 
- 3,4 

39,3 

Avond 

30,5 
30,5 

29,7 

-3,0 

28,4 
27,9 

-84,6 

37,2 

Nacht 

-48,6 

-55,5 

6,3 

24,2 
24,3 

23,5 

-9,0 
15,6 
22,4 

22,2 
21,7 

- 84,6 

31,1 

Etmaal 

-45,5 
-46,2 
-38,6 
-49,8 
18,5 

18, 6 
-52,6 
- 54, 2 
28,6 

-45 , S 

32,1 
16 I 3 

-57,2 
25,1 
19,6 

18 , 8 
16,1 
5,) 

14 ,4 
3 , 6 

13 , 2 
- 65,7 
18,0 
16,5 
-0,2 

14 , 2 
14,3 
-3,1 
35,5 
35,5 

34,7 
-5,7 

2 , a 
25 , 6 
33 , 7 

33 , 4 
32,9 
7, a 

-74,6 
-) ,2 

· 87,0 
- 3,4 

42,2 

Bijlage 3.10 

Li 

58, 5 
57,6 
55, 4 
54,1 
53, J 

50,7 
50,5 
49,7 
49,3 
48,6 

46,9 
46,5 
46,1 
45,8 
44,7 

43,0 
41,5 
40,1 
39,5 
39,1 

38, 7 
38,3 
37,4 
37,2 
35,7 

34,9 
33,8 
33,0 
31,7 
31,3 

31,0 
30,7 
30,0 
29,9 
29,3 

29,1 
28,7 
21,8 
19,8 
19,2 

17 ,4 
14,6 

64,6 

em 

4,0 
J ,8 
4,0 
3,9 
3,4 

3 , 7 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 9 
4,1 

4,0 
4,2 
3,3 
4,0 
3,5 

2,6 
3,8 
3,0 
3,5 
3,7 

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

4,0 
3,9 
4,3 
1,3 
0,8 

1,3 
4,4 
4,4 
4,0 
0,6 

0,7 
0,7 
4,0 
4,4 
3,9 

4,4 
4,1 
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Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 

~Iodel : AK0 2 - Rooi j - Ell 
Bi jdl;(lge van G'Coep RBS op ont vange 'Cpunt 0 05_8 - Hunnissens t t"aat 5 
Rekenmethode Indust'Cielawaal . IL : Peri od .. : Alle perioden 

ld Qmschrijving Hoogte 

Bljlage 3.11 

D~g IIVond Nacht Foc"",a 1 Li. em 

- ---- - - ---- ---- - - - -- -- - - ------- ----- -. - . - --~ - -- -.---- - -------- ------ -
-- -- - -- ---- -- ----- --- ---- -- -------- -- --- ----- -

-39,4 62,8 2,1 
b 38 Vrachcwagen pick 1 , 0 - 39,4 

b 31 Vrachtwagen piek 1,0 · 40 . 0 - 40 , 0 62 , 3 2.3 

b 34 Lossen biggen p ek J,O - 40,8 - 40,8 61,9 2 , 1 

b 36 Vraohtwagen plek 1.0 - 43.5 -43 , 5 58,9 ?,4 

b 40 Loader piek 1,0 - 41.8 - 41 , 8 58 , 6 0,4 

mb 03 vrachtwagen 1,0 ~S,8 2S.8 $8,1 1,2 

bH Loader piek }.O - 42,6 -42 , 6 58 , ) 0,9 

mb OS vrachtwagen 1,0 Z6,6 26,6 5?,O 1 ,9 

b 33 Laden vleesvarkens plek 1,0 - 4-6,6 - 46 , 6 - 36,6 56 . a 2,6 

b H Lossen zuur 1,0 5,4 35,. 54,5 2,3 

b 31 Loader 1,0 3 1,0 31,0 5).9 1,3 

b 10 Lossen veevoer 1,0 38,1 38,1 51 , 5 2,6 

b 13 Lossen z.uur 1,0 31,1 31,1 50,3 2,5 

b 39 Loader piek 1,0 - 52, ~ - 52,4 50 ,3 2,7 

b 30 Loader 1 , 0 24, S 24,S 48,2 2,1 

mb 04 Vraehtwagen 1,0 15,4 8,1 18,1 47,7 3,0 

b 20 vraehtwagen ach teru i td j den 1,0 ~J, S U,S 47,2 1,9 

b 29 Load& 1.0 :t4 , 3 24 , 3 45,9 0 , 0 

b 35 V.rachtwagen piek 1,0 - 57,1 - 51,7 -47, '[ 45, 1 2,8 

b 32 Loader 1 ,0 21,a 21, ~ 44,2 1,4 

b 21 Vrachtwagen aohteruitrij den LO U , 8 U,8 4),8 0,3 

.b 15 Pompen spuiwater 1 , 0 24.7 24 ,7 42,5 2,3 

b 17 Laclen meet 1,0 21,2 23,2 42,4 2,3 

b 09 Laden kadav&s 1,0 16 , 8 16,8 40,9 2,5 

bU Laden mest 1,0 19,3 19,3 38.6 2,5 

b 16 Pompen spuiwat er 1.0 2 0 ,S 20,S 38.5 2,4 

b 19 vrachtwagen achteruitrijden 1,0 3.7 3.7 38,3 2 , 9 

mb 02 Beatelbus 0 , 7 :t,e 2 , 8 38,2 3,~ 

mb 01 Pex'sonenwagen 0,1 3,9 4,7 - 1 , 3 9 , 7 36,? 3,4 

b 04 Luchewasser 8,5 .34,1 34,1 27,8 39 , 1 34,1 0,0 

b 22 Vraehtwagen achteruitrijden 1,0 - 1,3 -1,3 33.8 3,3 

b 01 Luehtwasser 8,5 33,0 33,0 26,8 38 , 0 33 , 0 0 , 0 

b 02 Lucbt'"aflser 8,5 32.1 32,1 25 , 8 37 , 1 32,1 0,0 

b 06 Luc.btwllsser 8,5 n.8 31 , B 25,6 36 , 8 31 . 8 0 , 0 

b 05 Luehcwasser 8,5 31,6 31,6 25,3 36,6 31 , 6 0,0 

b O? Laden v leesvarkens 1,0 16,0 .1.7,8 27,8 30,1 2,6 

b 03 LuchtwBsller 8,5 29,8 29,8 23,5 34 , 8 29 . 8 0,0 

b 43 Bcscelauto pick 0,7 - ?8,2 -78,2 25,2 3,'l 

b 08 Lossen biggcn 1,0 11 , 5 ll,S 2~,9 2 , 7 

b 42 2ersonenwagen plek 0,1 - 8 0 , 5 -BO,5 - 80,S - 70,5 22 , 9 ),~ 

b ~2 Noodstroom aggregaac 2 , 0 ) , 2 1,2 22,S 2 , 1 

b 11 Lossen vloeibare bijp~oducten 1,0 2,8 2,8 19,6 2 , 9 

Al l e g8 conde dB-waarden zijn A-gewagen 
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Firma van Rooij Bi)!age 3.12 
Hunnissensiraal ongenummerd Ie Ell 

Hode.l, AkU . 11001) . '" Bijd~a9~ v"n Groep RBS op Olltv.o<lgerpunt 0 06jl Kunnills~nstraat ,. 
Rekell .... ehode Industrle.lawaili . IL : PerlQde , Aile perloden 

" ClrtIachrijving KOO9te '" "vond N<>.cht BtrMal " 
.,. 

---- _ .. --. -' . ------------- -- --- -- --_. _ ... - ----. --------- _. ------_. ------ ------ --_. ----- ----------- ------------- ---- ---
". Lollsen blggen piek "0 -41',6 -40 .' n,6 .., 
'" Laden vleellva rkens piek '.' - 50,2 -50,2 -40.2 54. 0 .., 
b" Vr"ehtw4lgen piek ;., -51,0 -51.0 53.1 .. ; 
,"'" Vrachtwagen .. , 16.9 16 ,9 4~,1 , .. 
bOO Loader piek ;.' _5 4.1 -54,7 48.8 '.' .. " Vra.,htwagen "0 IS , 2 <.' 18,5 48,8 <., 
b " Vrachtwagen pick LO _56.2 -56,2. 41 . 8 <. , 
b " vn,cht"agell pie k ;. , - S6. 'I -56.7 -46.1 4'1,6 .., 
• " Looaen ~uu" ;., 26,2 16,2. 4'1 . I .., 
b " to"uen veevoe" ;.' ll.9 31.9 46.9 .., 
.,,'" V"echtwagen ;.0 11,6 n ,6 46.1 ". 
bOO vrachtwagen acil.tcruit"ijden ;., ,., '.0 41, 7 <. 0 
b " Loade r ;.0 IS.a 15.8 41,4 <.0 
b " vrachtwagen piek ;.0 -62,9 -51,' 41, I <.0 
b " Lollsen ~uu" LO 19,9 19,9 40 . 8 <. ; 

• " [.oeder '.' 11.6 1) " 3B,6 ,., 
b " Loader '.0 ll.O n,o 38,4 ; .. 
b " Vrachtwegen achteruitri jden '.0 ;. ; '" 31.4 ,., 
b " Loade r '.0 11,e ll. , 31,2 , .. 
• " LOader piek ;.0 ·H,6 -66. , 36.9 '" • .. Laden kadavero '.0 10 .3 10.) 16,C <.; 
b " Vr4lchtwagen aehcsruittijden '.0 -D,l -0,3 35,B <.' 
b " Pompen spuiwatc" ;.0 IS ,2 ~., 34,B '. ; 
b " Laden mellt ;.' 12,6 12,& 1),5 <.' 
b " Luche"SlIlIer .., 28.:1 28,~ 21. ~ 33,2 29.7 '" 
b " Loade:r pick '" -7~ , 7 -74.7 29,5 <.' • " Vraehtw8gen 8ehterOJit"ijden ;.0 -&,6 -, . , 29,4 '. ' b " Luehtwa8se" <.' 27,1 21, 1 :l0,~ 32, I 28, II ; .. 
b " Lade n vleeavatkens '.0 12,1 11,8 21. 8 28.] .. , 
b " Lueht"8"se" .. , 26.1 26, I 19.9 n,l 28,0 ; .. 
b " 1.aden mest ;., ,., ,., 2'},~ <. ; 
b " Po~pen spuiwat"" ;.0 '.' ,., 26.8 <.; 
b " LuehtWlsser <., H.9 24, 9 18, 7 29,' 26.3 ; .. 
b .. Lossen bigg.,n ,., <. ' <. ; 23.0 <. ' .. " Bestelbull '.' -15.3 - !C.l 20,1 ••• .. " personC!nw,,9'C!/\ '.' _15,0 _H,2 -20.2 -',2 IB,8 ' .. ." Luehe wasser <., H.O 17 .0 10,7 22,0 lB.3 ; .. 
.OO Lucht""s8er '.' 16.8 16.8 10.5 21,8 IB.2 ;. < 
b" per"onenwage" ple k 0.' -94 . 5 -94,5 -'4,5 -84, S 10, 0 ••• 
b " Noodst>'OQm a gg"egsat '.0 -12 , 7 - U,? , .. .., 
bH Bestelauto plek '.' - ~1,2 -~1,2 '.' '.< 
bU Loanen vloeib~re bijprod .. eten "0 _10 , ' _ 10.9 '.' .. , 
'l'otalen )),0 27,0 n, a 65.2 

Alle getoonde dll -w,",""den .ijn A-gevogcn 
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Firma van Rooij 
Hunnlssenstraat ongenummerd Ie Ell 

MOdel : AK02 - Rooij - Ell 
Bijdragc van Groep RBS op ontvilnger:p\lnt Q 06_ B Hunn i-sscnstraat Sa 
Rekenmethode- Ind\l:ltrie).awaai - rL; Period,, : Alle perioden 

"Id 

b 34 
b l6 
b 40 
b JJ 
rob 05 

rob 03 
b 10 
rob O~ 

b 13 
bll 

b )0 
b 38 
b 20 
b 35 
b 09 

b 37 
b29 
b14 
b 21 
o 32 

018 
b16 
b 41 
b 22 
b39 

b 04 
b 01 
b 02 
b 07 
bH 

b OJ 
b 17 
b 15 
b 00 
rob 01 

b as 
b 06 
rob 02 
bU 
b 42 

b 4 3 
b11 

Totalen 

Omschrijving 

Lossen biggen pick 
Vrachtwilgen pick 
Loader piek. 
Laden vleesvarkena piek 
Vrachtwilgen 

Vrachtwagen 
LOssen veevoer 
vrilchtwagen 
Lossen zuur 
Loader 

Loader 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen achteruitrijdcn 
V.rnchtwagen I'iek 
Laden kadavers 

vrachtwngen pick 
,Loader 
Lassen zuur 
Vrachtwagen achteruitrijden 
Loader 

Laden mest 
Pompen spuiwilter 
Loader piel< 
Vracht_wagen acbterult:rijdeo 
Loader piek 

Lucht·..,nsser 
Luchtwas9er 
Luchtwasser 
Laden vleesvarkens 
V~acbtwagen achteruitrijden 

Luchtwasser 
Laden mest 
Pompen spuiwater 
Loss-en bigge.n 
Personenwagen 

Lucbtwasser 
Luchtwasser 
Bestelbus 
Noodscroom aggregaat 
Pcrsonenwagen piek 

Be.ste"liluto piek 
Lossen vloeibare bijproducten 

Alle setoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

li"oogt" 

1,0 
.. 0 
1,0 
1.0 
1,0 

1 , 0 
1.0 
1,0 
1,0 
1.0 

1.0 
1,0 
1.0 
1,0 
1.0 

1,0 
1.0 
1,0 
1.0 
1,0 

1.0 
1.0 
1,0 
1.0 
1.0 

8.5 
B. S
B.5 
1.0 
1.0 

8 ,5 
1.0 
1.0 
1.0 
0,7 

8,S 
8.5 
0.7 
2.0 
0,7 

0.7 
1 .0 

Oag 

- 40.7 
- 45 , -'1 
-45.3 
- 48 ,3 

23,4 

18,1 
36,8 
17.0 
29 , 1 
25.0 

23.S 
-54,9 
11.3 

-58,6 
19,0 

-60,9 
18,3 
21.1 
6.7 

16,1 

IB,6 
18,6 

-64,S 
0.9 

-69,1 

31...9 
30.8 
29.8 
H,9 
-5 .2 

28.0 
7,7 
8,5 

10.4 
- 12,6 

20,1 
19 .8 

-15 .6 
-11,4 
- 94,0 

- 96,4 
- 10.6 

40. ? 

Avond 

31..9 
30. 8 
29,8 

28.0 

- 11,8 

20,1 
19.8 

-9~.0 

36.6 

Nacbt 

-48.3 

10,4 

-58,6 

25 .7 
24,S 
:13,S 
16,7 

21,8 

- 17.8 

13.9 
13.6 

- 94.0 

30,S 

Etmn" 1 

- 40,7 
- 4S , 4 
- 45, ) 
- 38.3 

23,4 

18. 1 
36.8 
20 , 4 
29.4 
25,0 

23.5 
- 54.9 
11,3 

-48.6 
19, a 

-6 0 . 9 
~8. 3 
21,1 
6,7 

16 ,1 

18.6 
18,6 

-.4.5 
0,9 

- 69.1 

36 , 9 
35 , 8 
3~. 8 
26,7 
-5 . 2 

33,0 
1, "I 
8.5 

10.~ 

- 6 . 8 

25.1 
24.8 

-15.6 
-U,4 
-M,O 

- 96.4 
-lO.S 

41.6 

Bijlage 3. 13 

Ll 

62,3 
57, ~ 
56,2 
54.1 
54,3 

51.5 
50.6 
49.6 
49.1 
48 ,7 

17.7 
17 .7 
15 .6 
44.5 
13.4 

41,8 
40.9 
<10.6 
4-0.0 
39,7 

38,4 
37,0 
3'/.0 
36.2 
33.8 

32,2 
31.4 
30.5 
30,0 
29.7 

28,2 
2'1,3 
26,8 
24,2 
20,4 

20.2 
20.0 
20.0 
10,2 

9.6 

7.2 
6,4 

66.1 

em 

3,0 
2 .8 
1.S 
3.0 
2,5 

1.8 
2,9 
3.3 
2, 9 
2,1 

2,6 
2,7 
2,S 
3,1 
2.8 

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

2,9 
2,8 
1.5 
3,5 
3,0 

0,3 
0,7 
0.7 
3,0 
3,2 

0.2 
2,8 
2,8 
3,0 
3,6 

0.1 
0,2 
3,. 
3,0 
3,6 

3.6 
3,2 
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Firma van Rooij Bljlage 3.14 
Hunnissens!raat ongenummerd te Ell 

Model: AK 02 - Rooij - Bll 
8i jdrage van Groep RBS op on~van9expunt a 01_A Koelstraat 3 
Rekenmethode lndustrielawaa; 11.; Peri oele : Alle p<!riodan 

rd Om!lcb.r.i j vi 09 Hoogte Oag 1\vond Nacht Btma"l Li em 
•• ________ aN ______ ____________________ _ _ ._. __ _ _______ _____________ ___________ ---------- ---- ----- ------- -------------- . 
b 34 Lassen bisg"n piek 1.0 - H.8 -18,8 55.8 4 . 6 
b 33 Laden vleesvarkens piek 1.0 - 56. S -56.5 -46,S ~8.2 4 .6 
b 35 Vrachtwagen piek 1.0 - 67 .9 -67.9 -57 , 9 36.7 4 . 6 
mb as Vracht"'agen 1.0 1.9 1.9 35.0 4.1 
onb 04 vrachtwagen 1.0 -0.8 - 7.5 2.5 33.0 4 . 6 

b 31 Vrachtwagen piek 1.0 - 72,6 - 72 ,6 32.1 4.7 
b 38 Vrachtwagen piek 1,0 - "',4.0 -74,0 ]0,7 4,7 
b 36 Vrachtwagen piek \. 0 - 74.6 -74 .6 ]0.1 01) ,7 
b 39 Loader piek 1,0 · 75.1 -75,1 29.6 4,7 
mb 03 Vrachtwagen 1,0 -7 .4 -1, 4 28.7 4,7 

b 09 Laden kadavers 1,0 .l,S 1 ,5 21.0 4. '/ 
b ~3 Best:elauto piek 0,7 -78 , 0 -78,0 26.7 4,1 
b 42 Personenwagen piek 0, '/ - 78.2 . 78,2 -'1B,2 -68,2 26.4 4.7 
b 10 Loade.r piek 1.0 ' 7'.4 -79 ,4 25.3 4,7 
b 31 Loader 1,0 · 4,6 -4,6 21,7 4 ,7 

b 07 Laden vleesvarkens 1,0 4 ,9 6,7 16,7 21,6 4 ,6 
b U Loader piek 1,0 - 83 .3 -83,3 21,4 4,7 
mb 01 P~rsonenl"ageri 0,7 ·12,8 - 12,0 -1.8 .1 -7,0 21 , 2 1,7 
mb 02 Besteibus 0,7 -15,7 -15,7 21,0 4 . 7 
b 30 Loader 1,0 - 5,6 -5,6 20,7 1 , 7 

bH Lossen zuur 1,0 -1 ,0 -1, 0 20,S 4.7 
b 19 Vrachtwagen achte:ruit:rljden 1,0 ·16 ,3 -16 , 3 20.1 4,6 
b 22 Vrachtwagen achteruitrijden 1.0 - 16,5 ·16 , S 19.9 4,6 
b 20 Vrachc"'agen achteruicrijden 1,0 - 16,7 -H,7 19 . 7 4.7 
bH La9sen zuur 1,0 -2,S -2, 5 .18 .9 4 , 7 

b 32 Loader 1,0 -B,l -8.1 18,2 4.7 
b 01 Luchtwasser 8,5 .l2,4 12, 4 6.1 17,4 16,0 3.6 
b 02 Luchtwasser 8,S 12.4 12 .4 6,1 17,4 15 , 9 3 . S-
b 08 Loason biggen 1,0 0,3 0,3 15,' 4 , 6 
b 29 Loader 1.0 - 10.6 -10 , " 15. , 4,7 

b 03 Luchtwasser 8,S 11.5 ll.,5 5,2 16,5 15,1 3,6 
b 10 Lossen veevoet' 1,0 -0,6 -0,6 H,~ 4,7 
b 21 Vracht:wagen achteruitrijden .t" O -22.2 -22.2 14,3 4 , 7 
b 06 Luchtwasser 8.5 7 , 7 7.7 1,4 12.7 11 , 3 3,7 
b 04 LuchtwassBlO 8,5 7,6 7 , 6 1 , 3 12,6 11,2 3,6 

b OS Lucb!:'wasse.r 8 ,5 7.4 7,4 1,2 U,4 11,1 3.7 
b 16 Pompeo spuiwate~ 1 , 0 · 10 .9 - 10,9 9.3 4,7 
b lS Pompeo spuiwate~ 1,0 -13,5 - 1l.5 6 ,7 4 ,7 
b 12 Noodst~oom a99regaat 2.0 -17.0 -17,0 6,1 4,5 
b 18 Laden mest 1,0 -16,5 -16 ,5 5,0 4,1 

b 11 Lessen vloe'iba're bijproducten 1.0 -11,3 -11, 3 1.2 4.7 
b 17 'Laden meat: 1.0 -19,1 -19.1 2 ,3 4.1 
-------------------------- -- ------ ----.------------------ --- ---- ----- -- ----- -- -- -- ----- - ------------- ---------- ---- --- --
Totalen 18.9 10,2 13,1 23,2 56.7 

Alle getoonde dB-waa~den zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 23-10·200822:07:54 



Firma van Roolj 
Hunnissenslraat ongenummerd Ie Ell 

Model : AK02 - Rooij - Ell 
Bijdrage van Groep RaS op onc""nger:pu.nt 0 07_ B' - Koclstraat 
Rekcn,~et"hode' Induatrielawaai - IL; Pedode: ALlc perioden 

rd Omschrij ving 

b H Lossen biggen piek 
b )l !'aden v1eesvarkcns piek 
b 35 Vrachtwagen pick 
b J1 VraCh~agen piek 
alb 05 Vrachtwagen 

alb 04 V:rachtwagen 
b 38 Vrachtwage n piek 
b 3G VraChtwagen piek 
b 3.9 Loader piek 
nw 03 VraChtwngen 

b 09 !'nden klldavers 
b 43 Bes t elnutopiek 
.b 42 l'ersonenwagen pi ek 
b 40 Loader piele. 
b )0 Loader 

b 07 I,aden vlecsv,u:kens 
b 31 Loader 
b 41 Loader pick 
b 19 VraChcwagcn nchteruHrljden 
b 22 Vrachtwilgen achteruicrijden 

mb 02 BestelbuB 
mb 01 Personenwag<m 
b 20 Vracht:;wagen achceruitrlj den 
b 13 Lossen 'Zuur 
l> 14 LoBsen 2.UUT 

b 32 Loader 
b 08 Lessen biggen 
b 02 Luchtwaaser 
b 01 Lucht' .... asser 
b 29 Loader 

b 03 Luchtwasser 
b 10 Lessen veevoe:r 
b 21 Vrachtwagen "cheeru ttd j den 
b 06 Luchtw8sser 
b 0 4 LI,lchtw8sser 

b 05 Luchtwaasec 
b 16 Pompen spuiwater 
b IS ~ompen spUiwater 
b 12 Noodetroom aggregaat 
b 18 [,adell mest 

b 11 Lossen vloei bare bij producten 
b 1'/ Laden meat 

Hoogte 

1,0 
1,0 
1 , 0 
1.0 
.1,0 

~ ,O 

1,0 
1,0 
1 , 0 
1 , 0 

1 , 0 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1 , 0 
1,0 
1 , 0 

0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
8,5 
8 ,5 
1,0 

8 , 5 
1 , 0 
l , O 
a,s 
a,s 

8 , 5 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 

1,0 
1,0 

Bijlage 3,15 

Dag Avond N.rcht Etmaal Li em 

- 18,0 - 48,0 56,2 4 . 1 
-51, 0 - 51 , 0 -q1 ,0 SJ.l 4 , 2 
- 65 , 4 - 65,4 - 55 , 4 38,7 4 ,1 
- 66.7 - 66 ,7 37,6 4, J 

3.1 3,1 35,8 4,2 

1,6 - 5,1 Q,9 H,~ 4,1 
-71, 7 - '71,'1 n,5 4 , 2 
-72 , ? - 72 , 'I 31 , S ~ , 2 
- '13 , 6 -73. 6 30 , 7 4,3 
-5,3 -S,3 30,4 4,3 

2,0 2,0 27,8 4 , 2 
- 76,6 -76,6 27 ,S 4,2 
- 77,1 -77,1 - 17,1 -67 ,~ 27.0 4 , 2 
-77, 9 -77 ,9 26,3 4,3 

- 0.3 -0, 3 25,S 4,2 

7,7 9,1 1.9 ,1 23,8 4,.1 
-2 .1 -2,4 23,4 4 ,) 

- 81,4 -81,4 22 , 9 4,4 
- 13,3 -lJ ,3 22,6 4,1 
-13,5 -13,5 22,3 4 , 0 

-14,2 -H,2 22,0 4,2 
-11,6 - 10,8 -16,8 - 5, 8 22 , 0 4,2 
- 11 ,2 - 14,4 ?1,7 4,2 

0,7 0,7 21,7 4,3 
-0,6 - 0,6 20,S 4,2 

-6,9 - 6,9 19,0 4,3 
3,0 3,0 17,9 4.1 

14,0 14,0 7,8 19,0 17,1 3,0 
14,0 14,0 7,7 19,0 17,0 3,1 
- B,9 -8,9 1 '/ , 0 4, 3 

13 ,'J 13.4 7,2 18,4 LG,6 3,1 
1 ,6 1,6 l6 , 5 · 4,2 

-20,6 - 20,6 15,5 4,3 
9,6 9,6 3,3 14 , 6 12 , 8 3,2 
9 ,4 9,4 3,1 14 .4 ],2.5 3,1 

9,3 9,3 3,0 14.. 3 17. . 5 3,? 
- 8.6 -8 J 6 t 1,1 4,2 

- U,O -ll,O 8 . 8 4,2· 
- 15,7 -15,7 6,9 4,1 
- 14,6 - 14 , 6 6,4 4,2 

- 13,6 - 13 ,6 4,4 4,2 
- 16.9 - 16,9 4 , 1 4 ,2 

-- --.- -- . ---.--- --------- --------._-------- ---------- -._._ .. _-- -------- --------.--.---------- -- --- -- _. __ .---._ .. _------.-
Totale'n 20,7 19,9 IS, I 25,1 58 ,l. 

Alle getoonde dB-waarden zijn A~gewogen 

Geonoise V5,41 23-10·200822:08:18 



Firma van Rooij 
Hunnissenstraal ongenummerd Ie Ell 

MOdel: AK02 
Bijdrag,., VlIn 
Reken"ethode 

, " 
'" "" "'". "" " , " 
'" '" """ n, 

'" , " 
"" '"' ", 
'" '" "" n' , " 
'n ". 
"0 ",,,, , " 
'" ",,,, ". 
'" ''" "', 
'" '" ", 
'" 
'" ''" '" '" ". 
'" '" 
Total,.,n 

RQI>ij - Ell 
Groep RBS op ontvangerpunt 0 08_11 -
In~uSlrielawa"i - IL, Perlode: 1I11e 

Om~chrijving 

Lossen biggen piek 
L&~ .. n vleesva~kens pi~k 
vnchtwagen ph:k 
vrachtw"gen 
Vracht .. "gen 

Vracht .. ~gcn pie k 
vraehtw"9cn piek 
VraChtW3g'''' piek 
Yr .. chtwagen 
Yr"cht .. agen achterultrijden 

Bestelauto plek 
Yracht .... gen .. chtu·"itrijden 
Loader piek 
Laden vleesv .. rkens 
Ptorsonenwagen piek 

Loader p1.ek 
L.\don kadaven 
Lo~der 

Vrs.,ht .. "g .. n achteruitrijden 
l.o ... en :>.uur 

Loader 
!.oseen :>'UIU' 

l.ossen biggen 
Belltel.bus 
Noodstroom aggregaat 

Lossen veevoer 
Personenwagen 
Loader piek 
LOader 
Yrachtwagen ach t e ruitrijden 

Loader 
Luchtwasur 
Pompen spuiwater 
Lucl\twlIsser 
LuchtwlI, .. ,cr 

Pompen s pul .. ater 
Laden .. eat 
Luchtwasser 
Luchtwaa"er 
Luchtwallser 

Ladsn ,.est 
!.ollsen vloeibaro bjjproducten 

Aile getoonde dB _wallr~en rljn A_gewogen 

Geonoise V5.41 

Koehtn .. t 1a 
perlt>den 

Hoogte ... 
',' 
'" ',' ,,' .. , 
'" '" ", 
'" 
'" ", 
,,0 ... 
0.' 
'.' '.' ,., ... ,,' 
", ., , 
',0 
0,' ,,' 

',0 
0.' .. , 
0,' 
0,' 

", " , 
0,' 
0,' 
0,' 

.. ' ',' 

-H. l 
-.~,5 

-S7.2 
ll,S ,. , 

-52,1 
-53, ) 
-63,4 

'" ,,' 
-58 ,2 
-0,1 

_69,4 
18,1 

-10,0 

-10,1 

',' ',' -4,6 
10, ] . ,. 
0,' 

ll,8 
-8,2 , .. 
12,1 
• 6 , 4 

_'8,1 
-0,2 

-Il,) 

_1,7 
lB,l .., 
16,5 
l1i.O 

-1.5 
-l.O 
14 ,] 
n, ~ 
ll,6 

... vond 

10,0 

18,3 

U,) 
13,9 
U,6 

Naeht 

- 4S,5 
-57.2 

',0 

19,~ 

-10 ,0 

_1~, 7 

12,1 

10, ] .. , 
0,' ,., 
'.< 

2L~ 

Etmaa1 

-44 .1 
-35,6 
-47,1 
H,~ 

" . 
-n,7 
- G], J 
-61 ,4 

" . '. , 
-68 ,1 

_0,1 
-n, 4 

2'1.9 
-60 ,0 

-70, 1 ,,' ,. , 
-4 ,6 
10, ] 

'.' " , ll.' 
-8,2 , .. 
U,7 
-0,6 

-78,1 
-0,1 

-11,3 

-1.7 
2] .J 

'" 21,S 
2l.0 

-1, 5 
-1,0 
19 ,l 
18, , 
18,6 

_7,6 
-13, 9 

Jl,' 

Bijlage 3.16 

60,S 
59,0 
n.4 
4$,4 
42,J 

t 1. 9 
H.' 
41.2 
]1.2 
36,9 

36,S 
lS,7 
35,J 
14 ,a 
H,7 

)4,6 
32.5 
H.a 
31,e 
H.B 

30,7 
]0,1 
1',1 
18 . 5 
2B,5 

2B,1 
27,6 
26,6 
16,1 
lS,l 

14,6 
21,9 
20.4 
20,0 
19,5 

18,8 
18.5 
17,' 
17,5 
11,2 

l3,~ 

' ,' 
63,3 

" . ., , 
',' .,' 
',' 
',' ', ' .. , 
" , .. , 
<,' 
••• .,' 
',' ',' 
<, ' 
', ' <,' '. , '. , .. , 
" , .,' " , .. , 
',' .,' .,' ., , 
' ,' ., , 
,,' 
',' .., .., 
" , .. , 
" , 
'" " , 

23-10-2008 22;08;48 



Firma van Rooij 8 ijlage 3.17 
Hunnlssenslraat ongenummerd Ie Ell 

MOdel, AI<02 • !too;] - 1':11 
Dljd~ag. van Oroep RDS op ontvangorp~nc 0 OI_B . koeistraat Ja 
Reken .... thode rndu s trioh .. u.i - H.I Period", Aile pedoden 

o..chrijvill9 lloogte .n ~den vl~.v.rken. phk .. , ." Lo •• ell biggen piek '" ." Vr.chr"",gen piele ,., .. " Vnehr"age ... ,., .n Vnoehe .... gell piele '" .. " Vru:htw"geft .. , .n Vuchcw.gen piek ,., ." Vuehtw .. gen phle .. , .. " OIr.chewagell .. , 
• " Be.tel.uto piok '.' 
• " Vn.chcw'gon .chte rllitrijden .. , 
• " Vr.ehtwllgen .chterultri jden .. , 
• " t.o<oder piok .. , 
• .. LOader phle ,., 
• " t.o.der ,., 
• " Ladon vleo llv. rken. .. , 
• " Ptr80nI!"".gen phle ,. , 
• " !.OaRn luur .. , 
• " Laden k.deveu ,., 
• " Vtache_gen .chcenlierljden ,., 
• " ~ ... .. , 
• " ~ ... piek .. , · " Lollgen zuur .. , 
.OO Lollsen blggen '" .OO Lo .... en vee vO<l!r ,., .. " Besc .. lbu. '. , 'n NoodaerOOlll aggregaat ,., .. " Personen".gen ,. , 
b>' ...... ,., 
b>' Vrao;:ht".gen a.,htecuitrljden .. , 
.n ....... '.' '" /,.ucbt ...... er ••• 
.U ~n .pul"'ter '.' ". Luchtwaner ••• • " Luchtw ••• or •• • 
• " Ponpen apvi".eer .. , 
". L\lchcwu.er ••• 
'" t-uchtwaU'"t '.' . " r.ucht .. ,user ••• • U LAden ~" '.' 
• " Laden ..... t ,., 
• " Los."n vloeibare bijproducten .. , 

Avond Nache Beiliu. I 

. 41 ,2 - 41 . 2 -}1,2 62. g ••• 
·43.9 -41. , 60.2 ... 
'54 ,5 - S4.5 -44,5 49 . ' ' .. 
1l.2 ••• U . S 46.5 '. , 

·51,1 ·SI.1 45. 6 '.' 
10.1 10,7 43.4 .. , 

·'l.2 -U,2 4].0 '. ' · 61 ,2 -n,2 42.' ' .. .., '. , le.6 '.' '67.0 ·51.0 37.2 '. , 
' .. .. . ]1.1 '.' , .. O. , l6.~ '.' - U.O -U.O 36.2 '.' ·n.l -n. l 36.2 .. , 

10 .2 10. Z )6.0 ••• 
19.' 21.' 31, , 36,0 ••• .". , on,' -'I,' '51, , 15.2 '.' U.4 12.4 n.] ••• ' .. ' .. 32.' .. , 
·1. 8 -J, • 32.2 ••• 
• •• '.' 32.1 ' .. 

'72. 9 _12. , ]1,4 .. , 
10.1 10.1 31.1 .. , 
15.4 !S.4 ]0.1 ••• 
14.8 14.1 29.1 ' .. 
·'.8 ., .. 29.4 '.' '.' '.' 29.) '.' -5.1 '4.5 -10 .5 0.' 28,2 ••• ... ... 21.' .., 
",4 · ' . 4 26.' ' . , 
,., , .. 2', I '.' 20. 4 20.4 14.2 2S.4 2].S ' .. ,., ••• 21,' ' .. 

18.6 11.6 U , 4 Zl, , 21. 5 ,., 
18.0 11 .0 Il. • 2)' " 21. 0 '.0 
'.' o •• 20. ) .. , 

1'.1 16.3 10.0 21 ,1 19. 4 • •• 15.8 IS.8 , .. 20, I 18,9 ••• 
15. J IS . ) , .. 20.3 18. 4 '.0 
_1.8 - l, , 17.2 ' .. 
-5 .& - S. I 15,2 '.' - 1].5 ·U.S ••• ' . , .... _ .. -.... -----. .... _------_ .......................... --... --_ .. -_ .. -- -_ .. ..... -.--- ... _ ..... _ ........ -.- . .... -. .. _- ... 

Totalen 21., 25.6 21.7 n.1 55,2 

All. getoonde da·waarden .1jn A_gewogen 

Geonoise V5,41 23-1 0-200822:09:1 4 



Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

r~odd. AI(02 ~noil ell 
Bijdrage van Groep RBS op nntvange~punc " 09 A - Koelstraa~ 2 
·,Rekenmet.hnde Industriela"aai - 11;; Periode , All" period"n 

Id Omschri j ving 

b 3~ [;esse" bigg"" p1ek. 
b 33 Laden vleesvarkens pick 
b 35 Vr~chtwagen piek 
RIb OS Vracht:W8gen 
mb 01 Vraaht.wagen 

b 39 Loader pi ek 
b 37 Vnleht ... "g"n piek 
b ]6 Vrachtwi\gen piek 
b 40 Loader piek 
b 38 Vrac htwag"n pi"k 

mb 03 Vrachcwagen 
b 09 Laden kaa~vers 
b41 Bestelauto piek 
b 1 2, Personenwagen piek 
b II Loader 

b 1.3 Lossen zuur 
b 07 Laden vleesva~kens 
b 30 Loader 
b 19 Vracht.wagen achteruitrijden 
mb 01 Peraonenwagl!n 

mb 02 Bl!stelbu,ll 
b 7.0 VIacbtwagen achtc~uitrijden 
b32 Wilder 
b41 Loader piek 
b 22 Vrilchtwagen achtcrultrijdcn 

b H Lassen zu= 
b DB LnOiaen bigg"n 
ble Los5~n veevoer 
b 21 Vraehtwagen achte.l;'u.i tri jden 
.b 29 Loader 

I:> 02 Luchuwasser 
b 01 Lueht ... aS5<),l: 
b 03 Lilcbtwassel: 
b 16 Pompen spuiwat.er 
.b 04 Luchc.wasseit 

b 06 Lucbcw38ser 
b 05 LuchcwBsser 
b ;lO Laden .. est 
b 15 Pompen spuiwat~l: 
b 12 l'loocl"trootn aggregaat 

b 11 Lessen vlneib,,~e b jproducten 
b l7 Laden mest 

lloogce 

1,0 
1.0 
1.0 
1,0 
1.0 

1,0 
1,0 
I, 0, 
1 .0 
1.0 

1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
1,0 

1 ,0 
1.0 
1 ,0 
1.0 
0 , 7 

0,7 
1 . 0 
1,0 
1,0 
1 , 0 

1,0 
1 ,0 
1,0 
1,0 
1 , 0 

8,5 
8.5 
8,5 
.1,0 
8,5 

a,s 
8,5 
;l,O 
1,0 
2,0 

1,0 
1.0 

Bijlage 3.18 

Dag Avond Nachc Etmaal .1,l em 

- 48,3· -tiB , ) 5&,4 .1 , 7 
- 53.1 - 53.l - ~3 .• 1 5 1 ,~ 4 .7 
-65,G -65,G -55 ,6 39.1 ~ .7 

5,5 5 ,S 38 ,6 4" 
0, ./ -6.0 4.0 34,G 4,7 

-11,2 - 71. :I 33,6 ~, 8 
-7·1,2 ·71 . 2 33,S 4, e 
·'11 . ~ - 71,4 33 , 3 1 , 7 
- 73, ~ ·7.3.4 3] , 4 4 , 9 
·73,5 '73 ,5 ll. 2 4,7 

-5,3 - 5,3 30,9 Q,7 
3,6 3,6 29.9 4 ,7 

'77, L -17 , 1 27 " 4.7 
·77.7 -77,7 ·'/7.7 -67 , 7 27,1 4,7 

0,1 0,1 26,4 4 ,7 

3,8 3,8 25,3 4,7 
8.1 9.9 19,9 24,9 4,1 

-2.3 - 2,3 211 t 1 4 .7 
-13,7 -13,7 22.8 4.7 
- l1,~ -1 0,6 - 16.6 - S, G 21,8 4, , 

-14,0 -14, 0 22,8 4,1 
- 13,8 - '13,8 U,7 4,7 

-4 . 1 - 4, 1 22,2 4,7 
-82.8 - 82,8 21,9 4,8 
- 14 , 9 -14 , !I 21,6 ii , , 

-2 ,1 - 2/1 19.1 ~,7 

3.5 3,5 19,0 4 , 7 
3 .~ J.~ 18 . 9 4,7 

-17 , '/ -17,7 18 . 8 4.7 
-7,8 - 7,8 18',5 4 , 8 

l~ , l 14 , 1 7,9 19,1 11 , 9 3,8 
U,6 13 , 6 7 ,3 18,6 17 , 4 3.8 
12.6 12 ,6 6 ,3 17,6 16,4 3.9 
-7,2 - 7,2 11.1 il ,7 

8 ,4 8.4 '1,1 13,4 12 , 7. 1.9 

7 ,9 7,9 1 , 1 12,9 11 , 8 3,9 
7,7 7,7 1,4 12,7 U . 6 ),9 

-12,6 ·12,6 8 , 9 1,7 
- 12,8 - 12, B 1,5 1.7 
- 16.1 - 16,1 rJ ~ J. 4,6 

-13,1 - 13,1 S.l 4.7 
-18/6 -16 .6 3 , 0 4,7 

_____________ _ __ _ ____ a __________ _ _ ___ _______________ _ • __ _ _______ __ _______ ___ __________ __ • _ ___________ __ ______ ____ • _______ 

Totalen 20,1 19, ') 14, a 24,8 57,!! 

Alle ge t oonde d8 -waarden ei.jll II -ge·.·ogen 

Geonoise V5.41 23-10·2008 22:09:38 



Firma van Rooij Bijlage 3.19 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

Model , AI(02 Rooij - '" Bljduge .'" Groep NUS op ontvRngerpunt 0 " -' - K""hlTRn , 
Rekenmeehode fnd.,striela ... aa! - n.; Periode, Ute period"" 

" Omsehdjving 11Oo<j1: .. ,., Avond Nacht gu.".l " "" ----_ ..... ----' --_ .... ---_. ---------_.- _. --_. --_ . . ------_.--_ . . _ .. _._ .. _ .... -.. -.... -- ---------- -------_ .. -_. -_ .. -.. _ .. _-
• " Lade" vleeBva.rke"a plek ••• ' 44 ,1 - H , I -34 , I 60,0 '-' • " Lo8se" bi!!!!"n piek ••• _46, 4 -H,4 S?9 .., 
• " Vrac:ht""gen piek ... -se , o -5e,0 - 48,0 46,1 <.' 
• " Vrachl: ..... ge" piek '.' -61. , -61,9 42.5 <. < 
• " vracht ..... g .. n piett ••• _u,' - 62. ~ ~l,S <. , 

M .. IIncht".g"n • •• '. < .. , 10.1 40,9 <. , .. " IIncht ...... gen ... , .. , .. 40,8 <. < 
• " Vtaclll"Dgen plett ••• - 61.7 -61. ? 40,6 <.' 
• " Loade r p;ek ••• · 61.9 -63" 40.5 <.< 
M " vracht .... g"n ••• • •• '-, ]6,9 <.< 

• " 8"sl:eI8"to piett .. , -69 ,S -69,5 )4,9 .., 
• " Loader ple tt ••• ·10,5 -70,5 )),9 <. < 
• " w,~ vleesvarkens ' .. 16,' 18,6 21.6 )),2 <. , 

• " Loader ... '.' '. , )3,1 .., 
• " IIr .. clll: .... g"n ... ehtetu1trljden ... - J ,l - 1 , 1 )),0 <.' 

• ., personen""gen pie k .. , -71. 4 ' 11,~ .11, 4 -61 ,4 )2,9 <. , 

• " Lo .. d"r ple k ' .. -12,5 - 72,S )2,0 <.' 
• " Lossen ~uur ... • •• '.' n ,o .., 
• " Laden k .. daven '.' ••• < .• 30,9 .., 
• " Loader '.' , .< ,,< 29, 4 <. < 

• " Lossen ~u"r '.' , .. ' .. 29,0 <.' 
• " IIncllt .. ag"n "cllteruitr1jden ' .. -?4 -7.4 28, 6 '.' • " llraclll: .... <]" n .. ehreru\trijden ... · ?6 - 7,6 28.5 '-' .. " ae . telbus '.' ,8. I -1,1 28.2 <. , 

• " Lossen veevot!r '.' 11,9 1l,9 21.0 ' . , 
• .. Lossen blggen • •• 11.8 11.8 26,9 '.' 
"" " Pe r sonen ... a<] e n .. , .7.9 -7. I ·ll.1 -1.1 25.1 '. ' • " Loader '. 0 - 0 , 4 -0.4 25.6 '.' • " vrache .... gen ache"ruitrij<ien '.' _12,2 -H,'l 24 .0 '. < • " Loader ••• -2.0 -2,0 24 . 0 ••• 
• " Luchtw .. "su· .. , 1?5 17,5 11.2 22.5 20 , ' ,. , 
• " -" 8puiwlleer ... -O.l -0.3 19.6 ' . , 
• " Lucht",,,,,ser .. , 15,9 n,' .. , 20,' 19,} ,. < 

• " Lucht",""ser .. , 15,4 15,4 ••• 20,4 lB.8 '-' • " Laden -" > •• ·J,6 -J,6 11.5 <.' 

• " Lucht""",,!!r .. , H. D 14.0 ' .' H .O n.5 '-' • " Lucht ... ~ ""er .. , 1l,6 ll.6 ,., 18,6 17, 1 '-' • .. Luchtwa our .., 1).0 1),0 .. , 18.0 16.( , .. 
• " -" spui .. "ter ••• -).9 - ],9 16,0 '-' • " Noodstrooll "ggregaat , .. . 10,7 -10,7 12, I ' .' 
• " Laden _ .. ••• '13 .0 -ll.O '.' <.' 
• n Loosen vloeibare bijproducten ' .. . U.5 - ll.5 '. , <. , 

Tot alen 25,1 21 . 0 20,8 ]0.8 62,5 

All l! <]I!toonde dD-" .. arden ~I:ln "' - <]""0ge n 

Geonoise VS.41 23-10-2008 22: 10:03 



Firma van RoOi] 
Hunnissenslraa t ongenummerd Ie Ell 

Model ; AKU:/ - WOOl ) - I:I IJ 
Bijdrage van Groep RBS ()p ontvangerpunt 0 10jl - Kee_l1.1 raa-~ ~a 
Reltennlethed" rndu!Jtrie1 .. waai - IL; Periodc , Alle perioden 

ld Hoogt ... 

b34 
b 33 
b 37 
b 9 
mb 01 

bU 
b 35 
b42 
mb 03 
b 38 

b ]6 
mb 02 
b 22 
mb OS 
mb 01 

b41 
b 12 
b 40 
b14 
b)1 

bll 
b19 
b 29 
b 30 
b 01 

b 32 
b 06 
b OS 
b 04 
b 01 

b 10 
b 21 
b 11 
b 20 
b 02 

b 08 
b 09 
b 03 
b 17 
b 18 

b1.5 
b16 

Total en 

Lossan bi990n piek 
~den vleesvarkens p~ek 
Vrachtwagen piek 
Loader p iek 
vrach~wageh 

llestelauco piek 
Vraohtwagen piek 
Pct:eonenwi!.gen pjek 
Vraohtwagen 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 
Bestclbus 
Vrachtwagen acbteruierijden 
Vrachtwagen 
Persone.nwagen 

Loade'r pir.k 
Noodstroom ag9xegaae 
Loader piek 
Lossen 2uur 
Loader 

Lossen zuur 
vracbtwagen acbt.eruitrijden 
Loader 
Loader 
Laden vleeS'varkens 

Loa,der 
LuchcWlIeser 
Luchtwasser 
Luchtwasser 
LucbtwillIser 

Loseen veevo-er 
Vrachtwagen achteruitc'jden 
Loaoen vloeihare bijproducten 
Vrachtwagen acltl:erultrijden 
Lucht\f~S9er 

Loaaen higges 
Laden !cadavers 
Lucbtwasser 
Laden meat. 
Laden meet 

Pompen spuiwilter 
Pompen spulwater 

Alle get:oonda dB - w<W.rden x j n A- g"wOgen 

Geonolse V5.41 

1,0 
1, Q 

1,0 
1 , 0 
1,0 

0,7 
1.0 
0,7 

1... ° 
1,0 

1,0 
0, '/ 
1.0 
1,0 
0 , 1 

1.0 
2,0, 
1 . 0 
1,0 
1 . 0 

1.0 
1,0 
1.0 
1,0 
1 , 0 

1,0 
8 , 5 
8.5 
8 , 5 
8 , 5 

l.,O 
1.,0 
1,0 
l, O 
8,5 

1,0 
1,0 
8 , 5 
I,D 
1,0 

1,0 
1,0 

Oag 

-47,8 
-52,5 
- 57 , 4 
- 58 , 3 

8,1 

- 64,6 
- 65,1 
- 66,3 

1,9 
- 67,0 

-67,2 
0,3 
0,2 
2.8 
1,3 

- '/0 , 0 
1 0 ,5, 

- 11,7 
11,2 
3,1 

5, 7 
-10,3 

- 0 ,3 
- 0,8 

8 ,2 

-1,6 
20, 4 
20 , 3 
19,8 
18 , 6 

6, '/ 
- 14,5 

3,6 
-1.4,7 
1.7 , 9 

4.4 
-7,1 
H,3 
-4,8 
- 5,4 

- 4 .3 
- 6.3 

27,3 

Avond 

-66.3 

2,l 

20,4 
20,3 
19,8 
18.6 

11,9 

14.3 

26,8 

Nacht 

- 52 , 5 

1,4 

- 65,1 
-66,3 

-3, 9 

lO.O 

1~.2 

H,1 
13,5 
12,4 

8,1 

20 , 9 

Etmaal 

-47.8 
-42,5 
- 57,4 
- 58,1 
lL ,4 

-64 , 6 
- SS,l 
- 56,3 

1 , 9 
-67,0 

-67,2 
0,3 
0,2 
2,8 
7,1 

- 70, 0 
10,5 

- 71 , '1 
ll,2 
],1 

5,7 
- 10 . 3 

-0, 3 
-0,8 
2~O , 0 

-1, 6 
25,4 
25 , ] 
24 ,8 
23, 6 

6,7 
- 14, S 

3,6 
-14 ,7 

22,.9 

4 ,4 
- 7,1 
19,3 
-'I f B 
-5,4 

- 4. 3 
-6.3 

31. 8 

Bijlage 3,20 

Li 

56,8 
52.2 
4 7,2 
46, 3 
41 , 9 

40 , 0 
39,S 
38.2 
37 , 9 
37,7 

37, 'I 
36,9 
36,6 
35,9 
35 . 3 

3 4 ,7 
33 , 1 
33,0 
3? , 6 
29, 4 

27,1 
26,1 
26.0 
25,S 
24 , 9 

2.4, '1 
23.9 
23.8 
23.3 
22.2 

22,2 
?2,O 
22,0 
21,8 
21.5 

19,8 
19.2 
17,9 
16,7 
l.6 .1 

15,9 
11,0 

59.2 

elll 

4.6 
4,6 
4 , G 
4 , 6 
4,6 

~.6 
q, G 
4.6 
4,7 
4 ,6 

4,1 
4.6 
4.6 
4 , '/ 
4,6 

4,7 
4.4 
4,7 
4,6 
4.1 

4,7 
4 , 6 
4 . 7 
4,7 
4 .6 

4,7 
3.5 
3,5 
3 , 5 
3.6 

4 ,7 
4,7 
4.6 
4, " 
3.6 

4,6 
4 ,7 
3,6 
4,6 
4.1 

4 , 6 
4,7 

23-10-200822:10:25 



Firma van Rooij Bijlage 3.21 
Hunnlssenstraat ongenummerd Ie Ell 

JoIodei, Alt1l2 - Rooij - III 
Bljdrag. van Groep R8S op ontvangerpunt a III_P - Koeistraal 4ft 
ll.ek.n .... ttlode InduBtriehw~a1 - 11.. : pedode, Aile perloden 

Oooschrlj .. ing 

• " Lo .. ",," blg,en plek 

• " a...den "leeav"rkena piek 

• " vrachtwagen piek ". Loader piek .. ~ Vrach t .. agen 

". Vr"chtw"gen piek .. , Beatelauto plek .... Vr aeht"agen ... Vr acht.,,,gen plek 

• " Peroonen ... gen plek ... Vr"chtwagen piek 

,,'''' Beatelbua 

'"'". Vracht .. agen 

", Vracht .. agen aehtend.tri j den .. " Peracnen"agen 

• " LOader plek 

• " Loa""n ~\lur 

• .. Loader plek 

• " NoodJotr ..... aggrltgaat .. , Loadar 

'" Lo""en ~\lur ". ~"'" ... Loader .. , Lade n vle."verkana 

'" Loader 

• " Vr"eht wagen "chterult.1"ijden .. , Luehtw .. uer ... Lueht., .. "a.r ... Luche .. alllle e ." Lueht" ,,""er 

.n \/rachewagen aehterultdjden ", Vuehtwa,e" aehteruit1"ijMn 

". Loa .... n veevoer .. , Lucht" .. " •• r 

• U Laaaen vloeibllre bijproducten ... Laden k.daven ... Loa.un biggen .. , LUcht ...... er 

• " I ... den "eut 

• .. Laden ,."at 

• " POonpen 'putw"en 

• " ~pen 8pui" .. teT 

, .. 
, " 
LO 

" . " . , .. 
'. , , .. 
',' ',' 
" . " , , ,. 
' .. 
',' 
". 
'" ,,' ,,' ,,' 
". 
',0 

'" " . ". 
". ••• ., . ., . ., . 
LO ,,' 
',' ••• .. , 
',' ',' " . ,,' 
, ,0 ... , " 

'" ",..,. Macht 

• ... 0 -U,O 5', I <. , 
-51, a - 51,2 - 41.2 5),0 <, , 
-56, 6 -5' ,6 41,S <, , 
· Sa,1 -5',1 U.II <. , 

'.' , .. 12,5 42,5 < •• 

- 6),1 -U.1 · S) , 1 40,4 <. , 
· 61,9 · n ,9 40,0 " , , .. , .. lI,5 <,' 
- 66.0 ' U,O )1,2 <, , 
' 6S,a ,55, a -65 ,8 '55,8 31,1 ". 
· n,2 - U ,2 31,0 <,' ,,' , " lLO ... 

<. , <,' H.' <,' 
',' . ,' 1', 4 <, • ,., , .. ' J,2 '.' )5.) , .. 

· n,' - i',i H.' .,' 
ll. ) 1l,1 14 .3 ., , 

.70,7 -70.7 )l,' <.' 
11.0 11,0 H. 4 ',' <,< < •• )0,) <, , 

',' .,. 21,S ',' ',0 ', 0 U,5 <, , .. , ", 26,4 <,' ., < 11,2 21,2 l5 , 6 " , 
-0,) '0, ) 25. 6 <. , 

- 10, I .10, ' 25,0 " , 
21, 4 21,4 15.2 U, 4 24,1 , .. 
21.1 21,1 15, I U.l ,14 .1 '.' JO,' 20.' 14,6 25,' 23,9 ',' n,' n,' 13,7 24 .' 23. 1 " , 

- ll.l ·1),1 22,7 <.' 
· n,4 . 1). 4 12.6 '. , , .. '.' n,5 <,' 
1t,2 U,2 13.0 24,2 H,l " , , .. ". 21, . <,' 

.4,1 '4,1 21. 2 " , .,. .,. 20 .4 <, , 
15 , 1 15,) '.' ~O,) 18, 4 " , 
. ~ , 0 '4, II 16,9 <, , 
- 4 , 4 ' 4,4 16.5 <, , 

-1,5 . ), S 16, 2 <, , 
-5,1 - 5, l 14. 4 ... .... _. ---.. . _ .. -_. -_. ---... ----- _. -- --._. -- -- _ ...... --.... -_. -_ ....... _ .. _. --.. _ .. -_.- ---- -_ .. --... -_. -_ ... --....... ---- -

Totalen U,4 27.' 22,0 

Geonoise V5.41 23-10-200822;10:48 



Bijlage 4 Resultaten LAmax RBS 

Bijlagen akoestisch onderzoek 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Firma \Ian Rooij 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

t.I<ma" tot .. ~l regultaten voor ontva ngeu 
Model: AJ(Ol 
Groep: IU~S 

rd"nllticatie 
Ontvanger 

0 ... 
0 01-B 
0 02~'" 

0 02- B 
0 OJ)\ 

0 " . 
0 0':'" 
0 .. • • 05-'" 
0 05:8 

0 ". 
0 06)1 
0 ." 0 07-8 
0 08: ... 

0 .. , 
0 09-'" 
0 0 ':8 
0 10_'" 
0 10_8 

Geonoise V5.41 

OnI8chrljving 

Hunnl .. senat r .... t , 
Hunniuen~tr .. at 
lIunnissenstraat • 
lIunnissensnut • 
lIunnissenstra~t • 
Hunniss,mst r allC • 
Hunnis ."nstr .. at , 
lIunnia""nstrsa t , 
Hunn!ss"nstraat , 
lIunniss"nstraat , 
Hunniss"nstraat ,. 
Hunnis"enstraat ,. 
Koehtr .. at , 
Koelatr .. at 
Koel s traat .. 
KOfthtra .. t .. 
Koelstraat , 
)(oelstra at , 
)(oehtra .. t •• 
)(oels traat .. 

Bijlage 4.1 

IlOO9to ", 1wond Nacht 

'.' ~ 1,4 n,) )8,4 

' .. 47,4 20,S 40,4 

U 48,6 27,2 40, I 

'.' 48, S 18 ,9 42, I) 
U 62, 4 49,0 56, I 

, .. 64 ,l 52,2 60, l 

'. , 51.6 la,O 46,4 

'.' Sl,3 31, 1 41,6 

'" 54,4 30,S 51, , , .. 60,6 34,1 5),4 

", 59, 4 28,2 H,I 

••• 59,) 31 , 9 51,1 ,., 51,2 21,8 43, 5 , .. 52,0 n,9 H,O 

", 55,9 ]0,0 S4. 4 

• •• sa.8 n,l SB,8 

". 51,7 22,3 .' ,9 , .. 55,6 n,6 55,6 

'" 52,2 n,7 47, S , .. 52,0 34,2 4B,8 

23· 10·2008 22:1 1 :57 



Firma van Rooij 
Hunnissenstraal ongenummerd Ie Ell 

~ re""llllte" per bton/groep voat oncvange.· 0 OI_A - H"nnhunstraat ) 
foIOdel, All.u~ 

Groep' JIBS 

Identifkat le 
Bron/G>:<>ep 

, " 
'" ". ... ", 
'" ... ,,' 
'" , .. 
~ .. ". 
'" ", 
'" ". '" , 
" , 
" '" '" ". 

b " .. , 
,"'" bH 

~ " 
b " b " b " b " b " 
b " b " b .. 
b " b .. 
b " b " b " b " b " 
b " b H 

Geonolse V5.41 

OIrIIIchrii vlng 

Lollsen bigyen plek 
Laden vleeavarkena piek 
J.oadcr piek 
"'r .. ohe ..... "en 
Loader plek 

Vt .. chew"ge" 
Loader 
Laden kadftvers 
Vrachewagen 
vrachtw~gen piek 

Vrachtw~gen "cheerulerljd 
Vrachtw~gen piek 
Vrachewagen piek 
vrachew .. gen piek 
LOader 

Vrachewagen achteruit ri jd 
Bestdauto piek 
LOader piek. 
Lossen zUur 
Losllen veevocr 

LO"aen tuur 
Peraonen""gen piek 
I!eatelbu, 
LOader 
perflonen .... gen 

Loader 
Lucht ... a"ser 
vrache .. "gen achte ruitrijd 
Vr .. che .... gen achteruitrijd 
Luchtwa88er 

Luchtwasaer 
Laden vleeavsrkens 
Luchtw .... ser 
Luchewaaser 
Luchewasser 

LOIIllcn biggen 
<.aden "",.t 
~pen .pui .. ".or 
Pompen spuiwater 
Laden .. est 

NcodatroCft .. ggreg.a~ 
Lossen vloeibare bijprQOu 

00, 
47, t 
)8, t 
15,8 
33,8 
31,1 

ll, 0 
lO .} 
29.8 
U,S 
21, 4 

28,4 
28,1 
21.7 
26.' 
25.6 

H.I 
2l.~ 
21,7 
~0,1 

20,0 

19,8 
19.3 
18.9 
lB.1 
11,5 

16, t 
15,5 
13,3 
13.2 
1l.2 

13.0 
12,9 
ll, 1 
10.~ 

10.5 

••• 
'.' , .. 
••• ••• , .. 

-J,4 

Avond 

19,) 

17,5 

15,5 

13 , 2 

D . O 

11,l 
10,9 
10.5 

Nacht 

J8,4 

~9.S 

29,1 

19, l 

17,5 

l5,5 

1),2 

1),0 
l2. , 
11, ) 
10,9 
10,5 

c. .. , .. , 
' . , .. , 
' .. 
' . , 
'.' '. , .. , .. , .. , 
'. , •• • '.' '.' 
'.' ••• ' .. ' . , ' . , 
' . , 
'.' •• • '. , ' .. .. , 
' .. .. , 
'.' ,. , 
'.' .. , ... .. , , .. 
'. , .. , 
'. , .., 
' . , .. , 
••• 

Bijlage 4.2 

23-1 0-2008 22:13:06 



Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 

l.Amu r esultllten per bron/groep vOOr on<vllnge~ " 01_B - flunni!lsenst ..... t 1 
Hodel : 1lJ(0~ 

Groep: RBS 

Ident ificatb 
Bron/GrOt:!> 

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

, " 
'" '" , " • " 
'" "'''' • " • " • n 

• " • " • " , 
" , 
" , 
" • " , " ". ..,,, 

• ., , 
" ", 

""''' • .. , 
" , ,. , 
" '" '" , 
" • " 

Geonoise VS.41 

Ocn!Ichrijving 00, 

Laden vleesvarkenu piek 40,~ 

Vracht .... gen H,O 
Vracht .... gen piek 29,6 
Personenwagell piek 20, S 
Peraone"wage n U,8 

Luchtw .. user 17, I> 
Lucht ... auser 15,0 
Lucht., .... aer 14,B 
(,aden vleesvarkens 14,6 
Lucht .. ssse ~ ll,O 

Lucht ... asser 12,5 
Lucht ... asse~ 11, e 
!.oader 19,9 
Pompen "puh,ater ',' !.oader ll,l 

!.o88e" zuur 21.6 
Be.1ltelbus 20,2 
Loader 18,0 
!.os"en biggen ',' !.osseo vlO<liba~e bijprodu -2,0 

vraeht"llgeo aehterultrijd 14,0 
!.o88eo biggen piek .7,4 
Laden melle ',' Pompe" apu.i"a""r ',< 
Vrachtwagen piek )0,7 

!.oader plek )6,7 
Nood.1lt~ aggr"gaat '" Loader 26,9 
Vr.1lchtwagen piek 28,S 
Vrachtwagen )4,5 

Loader piek n, ~ 
Vracht~agen .1Ichte~l trijd 26,0 
Laden kadavers 10,9 
Vrachtwagen )S,1 
Lossen veevoer n,6 

Bestelsuto piek 23,1 
Vrachtwagen schteruitr ljd 14,2 
Laden mellt ,,< 
Vrachtw"gen achteruitri ,d 2 9,l 
!.oader piek 27,9 

LolIs",n ~\lur 21.4 
Vrscht.,agen piek 2~ " 

Bij!age 4.3 

Auond /lacht 

40,4 ', ' )1,0 ., , 
29,6 U 

20,5 20,5 .,. 
18,8 18,8 ., . 
17,6 11,6 ". 15,0 15,0 '" 14. 8 14,9 " , 

14,6 ., , 
1],0 n,o '" 
12,5 12 , 5 '" 11,8 11,8 ". .,' .,' 

U 

" , 
" . ',' <,' 
',' 
U ., , 
' ,' ., , 
.,< 

<, ' 
U 
<, , 
<, , 
<,' 

.,< 
U 
<, , 
<, , ., , .,. 
" , 
U 
" , ., . 
<,' 
<, , 

23-.10-200822:13:42 



Firma van Raolj 
Hunnissenstraal ongenummerd Ie Ell 

L1\(nax res ul taten per bron/qroep voor olltV<ll1'1er " 02 II 
r~odel : ]lJ(02 
Groep: R~S 

Ident:ificatie 
Bron/Grocp 

b 34 
bH 
RIb 05 
b ~O 
b 22 

mb 03 
mb O~ 
b 09 
b 36 
b 35 

b 32 
b 43 
b 37 
b 38 
b 29 

b'll 
b 42 
b 39 
mb 02 
b .13 

b 10 
mb 01 
b14 
bn 
b 30 

b 03 
b 21 
b 19 
b 20 
b 02 

b 07 
b 01 
b 06 
b 05 
b O~ 

b 09 
b18 
b16 
b1'l 
b.lS 

b 12 
bll 

Geonoise V5.41 

O,""ChrljVUlg 

Lossen biggen p~ek 
Lad-en vleesva.rkens pi ek 
Vrachtwagen 
Loade-c piek 
Vracbtwagen achteru; t.ri jd 

Vroahtwagen 
vrachtwagen 
Laden kadavers 
Vrachtwagen piek 
Vrach&wagen piek 

Loader 
Bestelauto piek 
Vrachtwagen piek 
vrachtwagen piek 
Loader 

Loader piek 
Personenwagen piek 
Loader piek 
Bestelbus 
Lossen .. uur 

Lossen vee,veer 
Personenwagen 
Lossen zuur 
Loader 
Loader 

Luchtwasser 
vrachtwagen achteruitrijd 
Vrachtwagen achtecuitrijd 
Vrachtwagen achteruit.ri j d 
Luchtwasser 

Laden vleesvarkens 
Lucbtwasser 
Luchtw"sser 
Luchtw"sser 
Luchcwasser 

Lossen biggen 
Laden mest 
Pompen spuiwatcr 
Laden mest 
Pomp en spuiwater 

Noodstr~om aggregaa t 
uossen v10eibare bijprodu 

Hunnissenstraat 4 

Dag 

,)S f 6 
to . 1 
37.1 
35 .2 
)3,9 

H,8 
31 ,S 
31 . 3 
29.8 
29,7 

29 , 6 
29 .2 
2& . 6 
29 ,3 
29 . 2 

27,3 
27.2 
23,7 
22,6 
21 , 5 

21 . 5 
21.4 
20,6 
18,8 
11,9 

16,8 
15,5 
15,0 
14,7 
14,6 

14.5 
14,3 
12 , 1 
H,O 
U,6 

9.6 
&,9 
8.4 
7 ,4 
7,4 

5,1 
· 2 ,6 

1\vond 

27,7. 

21, 4 

16 . 6 

14,3 
12,4 
12,0 
U, 6 

Nacht 

10.1 

31 , 6 

29,7 

27,2 

21 ,4 

16,8 

1.4,6 

14 ,5 
n,) 
12,4 
12,0 
11,6 

em· 

4,7 
4.7 
4.6 
4, '/ 
4.6 

4. 7 
1.8 
4,7 
1.7 
1.7 

1,8 
1,8 
4,8 
4,8 
4, 7 

1.7 
1 ,8 
4.7 
4.7 
1,7 

3,7 
1.7 
4, 6 
4,7 
3,6 

4,1 
3,6 
3,9 
3,8 
3,7 

4,7 
1,7 
4.7 
4,7 
4 , 7 

BijJage 4.4 

23·10·2008 22: 14:05 



Firma van Rooi/ 
Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 

~x r •• ~lt.teQ ~. bron/gtoep voor OQtv.Qger 0 02_& • H~Qni8.en.tr •• t 4 
Hodel : A)(02 
Oroop: ReS 

Iden1!1flc.t le 
Bron/GrotIp 

'" ... " 
'" .. , ... " 
• " • " • " • " • " • " ". 
"'''' • " • " ." ... " .,. 
". .. , 
". '" .. , 
• " • " • " • " • " • " • " ... . ,'" .. , 
• " • " • " • " • " • " • " • " • " 

Geonoise V5.41 

ONchrljvlng 00, 
Laden vIee8verken. plek 42.0 
Vr acht"agen H.l 
vr.chtw_gan plek n.6 
personenw.ien plelr. n.' 
Personenwagen n.l 

Ioucht"a.eer ".0 
t.ucht" .s.e r 16.6 
Luchtw ••• er 16.1 
~den vleeavarkena 16.2 
i.ucht" ••• er 14,] 

Luch"" •• ur U,8 
Lucht" • ••• r U,l 
vracht".gen H.' 
Loader plek n.' 
Loader U.S 

Louen blggeQ plek U.S 
Vuc:h"'''geQ n.o 
.... - 29.2 
vracht".gen pleJr. H.4 
Loader plek 21. ' 

Vr.c:he".gen pie k 21. , 
Loader 11).1 
Bendauto phk 10.' 
p~pen .pul .. ater ••• 
Vrac:hewagen athterultrijd 16.2 

Louen vloaiban bljprodu -1.' 
La.den .e.t ••• 
~Ien :tuur 23. t 
Lo •• en YeevOf:r 23.1 
Vr.c:ht~gen achterult rl jd 16.5 

t.oalen auur 22.2 
Jl.eetelbu • 24.4 
lIocdatroooo .ggregailt ••• Woden Jr..cLayen n.l 
vrecht~gen .chtarultrl,d 34,' 

V .. achewagen pieJr. Jl,. 
t.oader 20.2 
Loader piaJr. ".1 
Vra "ht"agen echteruitrijd 1S,5 
Louen blggen 11.1 

Laden .... e 10.4 
PCMlpen apui"ater ••• 

Bij lage 4.5 

AvoRd Hache 

42.0 '.' )).1 '.' n.' .., 
18 . ' 21. , ••• n.1 21.1 ••• 
" .0 19.0 ", 

16.' 16. , , .. 
U.] 16. ) '.' 16.2 .. , 
14.1 14. ) ' .. 
U.B H.' '.' n.l 1l,1 '. , 

' .' '.' O. , .. , .. , .., 
'.' ••• 
'.' .., 
' .. '. , .. , 
O • • 

'.' '. , .. , .. , 
.., 
' .. .. , 
'. , 
'.' 
• •• ' . , 
••• 
' .' .., 
'.' '. ' 

23-10·2008 22:14:39 



Firma van Rooij Sijlage4.6 
Hunnlssenslraal ongenummerd Ie Ell 

I,A ... " ..... ~ 1I1'.ren ~r bron/~roep voor Qntvlln<J~r" n' ~A 1I""n l .. II,e n .. tua,, e 
Kodel , I'.KOl 
Qra .. p , RIIS 

IdentlUcath 
Bran/Graep Oouochrl, y i"9 "., I'.vond Ha .,ht ~ 

--- --------- --- --- ------- -- ------ ~- - --------- ., -, ~.~ .. -... --- -- --- -_ . .. . -- .... --~ -~'" -- -- -- ----~-". !.ouen biggen pl ,,1t '2,4 , .. 
'" !.aden vlle, ... arke,.. pid' SI.t 51 . 1 , .. .... Vn • .,htwagen 53.0 n . o ,., 
". Vn.o:hrwagen phk 52.1 , .. ... lIentela"'to phk SO,, ••• 
'" V •• chewage .. achterultrljd 0,1 , .. .. " Vrachtw'ge" 0.2 .. , .. , Pcrao .. e .. wagen ple k 4 9,0 n.o ",0 '. , ". V.achtwagen plek n .2 41 , 2 '.' 0" Vra.,htwagen plek 41,0 .. , .. " 8 .. "",,100_ 45.6 , .. 
". Vr • .,htwag.n pl .. k 45.2 ,. , .. " P ..... OIl .. n ... g .. n H.4 44, 4 44 , 4 , .. 
0" LOII"en ~uur 41.1 ,. , 
'" LOade r piak )J.t ••• .. , LOader plek U.6 .. , .. " vr ... cht ... gen 16,4 ' .0 
0 .. Lucht ...... r 15,' 35,' 15,' '.0 
0 " Lucht ......... 14,7 ) 4 ,7 H ,1 '.0 
0 .. v ... acht ..... gen acht erultrljd 34,7 , .. 
0" Lucht .. a ..... 14,5 34,5 ]4,5 0.0 
0" Vratht .. agen a<:hterultrljd 1],' .. , 
on ~~" ~uur 1).8 '.' 0 " ~"" p h k D.7 ••• 
0 H ~" .. 33.5 '. , 
0 " LOader n.ll '.0 
0 " Laden vIe .. a .... ".ken .. U,S 12,5 , .. 
0 " t.o ..... n ve .. voer n.ll ••• 
0 " ~." H.' .. , 
0 " Pompen .pui .. ater U,S ••• 
0 " t...Jcht ..... er n,2 ll,ll H,2 0.0 
0 " t-u<:htwa •• er 10.6 10,' ]0, , , .. 
0" l-\Ieht ..... er u,e 29,1 2' , 8 0.' 

'" Vracht".ge" acht erult .. ljd 2',0 ' .0 ". LOII3en blggen 28,0 ••• 
'" ~~, 2'1, ) ••• 
0" wdttn -.ea t 2',) '.' ". Laden b.da ... er. 24 ,7 ••• on N~t~ .ggrttgaat 24.4 , .. 
". Loue .. vloeibllre bljprodu 23,2 ••• 
0 U Lad .. n _at 23. (I ... 
0 .. Pompen a pui ... t .. r 20,4 ••• 

Geonolse V5.41 23-10-200822:15:02 



Firma van Rooij 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

l.AdIax ~ea .... ltat .. n pe£ bron/groep \loor ont\lDnger 0 01_ 8 - lIunnhaenatnat 8 
MOdel , AJ(~2 

Groep, Res 

IdentHlcatle 
8ron/Groep 

'" "" .. bn 
bn .. ". 
b .. 
b " bOO 
b " b " 
b " b " b " b .. 
~ " 
b " b U 
b " bU 

""" 
bU 
b" 
on 
bH 
bn 

". bU ". .. , 
b>O 

b " b .. 
b " bn ... , 
0 " b " b H 
b .. 
b " 
b .. 
b .. 

Geonolse V5,4 1 

O ... u:hrljvlng 

L.den vle .. avarken. plek n.' 
vncht .. agen 56.2 
~raonenva'ill .. n plek 52.2 
Vracht .. agen plek SO.S 
~r..,nen .. agen 41.1 

t.ucht ..... er 36 .' 
t..den vle ... vark .. n. 14.1 
t.uehtv ••• er 14.' 
Luchtv •• a .. r 14 .1 
L .... cht ..... a .. r ll,5 

L .... cht .. a '''er n,o 
""cht .. a •• er 11.) 
Vr.cht .. agen plek 5]'2 
Load .. r pi .. k 18,) 
Vrecbtvag .. n 51,) 

Veacbt".go ... a<:ht .. ruitrijd 52,2 
Loann zuur 41,' 
Loader phk 41,1 
Loa •• n blggon pl..k U.) 
Vrecbt_g .. n )8. t 

V~acbt .. eg.n a<:ht .. rultr:1jd 17, , 
Vr.cbt ... g ..... plek 55,1 
Vra<:b.t .. agen a<:ht .. ruitrijd 35.2 
Loader pJ.k )1.0 
Loader 35,4 

!,.aden ked.vera 25.5 
!.aden -.en 25,2 
Loader ll,1 -.. . apol .. ater 14.2 
/.oOlIaen \I._r n ,1 

/.oOlIun ow. lS,' 
Loader 34. , 
Loooder 21.' 
Noodatl'OOnl aggngut 21,4 
Bf!.telbua 48, ' 

Vr.cbt .... g .. n pJek n , , 
Best.huto pilk Sl. , 
LotIsen vlotl1ba r e bl 1produ 25,1 
PoIIpen . pul .. ater 22,) 
l.I.den ..... t 26,S 

Loann biggen )0. , 
Veacbt ... gen .cht.r .... itrljd 10. , 

Bijlage 4.7 

..... Nacht 

60. ) ' .. 
56.2 .., 

52,2 52.2 .. , 
50.5 , .. 

4 1.1 41 ,1 ,., 
36. , ". , ,., 

14.1 '" H.' 34. , ,., 
14,1 14,1 ,., 
ll.S )l,S ,., 
n. a 31. 0 ,., 
n,) ll. ) , .. , .. ,., 

'.' ,. , .. , 
••• '.' .. , 
' .. ••• '.' , .. 
'.' 
'" '. , ... 
'.' ", 

'.' '.' ,., 
'.' , .. 
", ,., .. , ,., 
••• 
• •• .. , 

23-10-200822:15:27 



Firma van Rooij 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

Lhmax ra~ultatan par brOB/,r~gp voor ontvAn,vr 0 " 4_A 
MOdal: AK0 2 
Graap: RBS 

Idant i llcatlto 
Bran/Grotop 

'" ,n 
'" '" '" , 
" , 
" , .. , 
" , 
" .,'" .. " 

'" ,,. 
"'". , 

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

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

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

". ". 

Geonoise V5.4 1 

Om.scllrij v1ng 

Lo"."n biggan plak 
L4den vleesvarkens pick 
Loader piek 
Loader piak 
Vraclltwagcn pitok 

Noodatroom asgregaae 
Vtac~t~agcn pick 
Load"r pick 
vracht~agen piek 
Vraclltwagen pi ek 

Vrachtwagcn 
Vracllt ... gen 
Bestelauto piek 
Lossen ~"ur 
Vracllt .. agcn 

Wcht w<lsscr 
t.uehtwasacr 
Perlone n""!!"n pick 
I",,,,,,,n zuur 
Loader 

Lo .... en veevoer 
i.ouen vioeibare bt jprodu 
Bestelbus 
V.aclltwagan acllteruitrijd 
Loader 

Luclltwasser 
Loader 
Loader 
personen .. agc .. 
Luclltw.,,"u,r 

L.ucllt"8""tor 
Vracllt .... gcn lcllt to>:'ultrijd 
Vracllc .. agcn acllt " ruitdjd 
Laden vl a c , varkena 
Vrachtwagcn ~chterultrijd 

Lucht .. aaser 
Ladcn kadavers 
pompen apulwatar 
L.aden "",at 
Louen bi9<Jen 

Pompen spul wate r 
Ladan ""'at 

SI,6 
46,4 
44, ~ 
U,B 
40,2 

)1,6 
31,1 
}6,B 
)5,2 
14,7 

JJ,~ 

)O ,S 
30,2 
28,8 
28,2 

28,0 
27,9 
27,9 
26,9 
26,8 

26,1 
15,9 
25,0 
21,9 
21, B 

24, 0 
21,0 
2),1 
23,4 
22,2 

22,2 
20,7 
20,4 
20,) 
1.',4 

19,0 
19,0 
H,2 
t6, I 
14, e 

14, 1 
14,2 

Avorul 

28,0 
27,9 
27,9 

24,0 

2),4 
22,2 

22,2 

19,0 

Nacht 

14,7 

28 ,2 

28 ,0 
2',' 
21,9 

24,0 

22,2 

20,) 

19,0 

' .' '.' .., 
'.' ... 
, .. .. , 
••• ' .' '.' 
' .. 
'.' .. , .., 
••• 
, .. , .. 
'. , ' .. 
'.' 
••• '.' .. , 
••• ' .' 
'.' ' .. ' .. 
'.' '.' 
'.' ••• ••• ••• ••• 
'.' ' .. .. , 
'.' ••• 
'.' ••• 

Bijlage 4,8 

23-10-2008 22: 15:51 



Firma van Rooij 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Elf 

!.AroaJt ... "."I1=. .. "n pel bron/9toep "oor ont"'.ng"" 0 04_ 8 • IlUnnln"n.tu ... t 1 
Mod.l , IIK02 
Groep, Res 

tden~IUutle 
a-ron/O-roep 

". '" ". 
'" '" .. " 
'" .. " 
'" '" 
'" ". 
'" ". .n .. " ... .. " ... 
• .. , 
" , 
" • " • .. • U , 
" ". .. " .n 

'" 
• " • H • " • .. • U , ,. , 
" • ,. • " , 
" • " • " 

Geonolse V5.41 

OINocbrijvlng 

~den vlee.va ... ken. pi"k 
"' ... eCbt"8gen plek 
..... cbt ..... . er 
.. ucht ...... e" 
Peraon.nwegen piek 

vncbtw8gen 
(.ucht ...... er 
Peuonenw .. gen 
Lucbt .. a ...... 
Lu"htw~ss,)C 

Laden vlee .... arken. 
(.ueht ..... se" 
(.Oann biggen plek 
t.o.ode" piek 
Noodst~ aggteg8.t 

vraebt"8gen 
t.o.."n .:uur 
Vrachtv8gen 
Belttdauto phk 
t.o.ode" piak 

V ... 8"bt ... gen plek 
Vr .. chtw.gen plek 
LolIder 
Loader 
Los.en vlodb .. n bijprodu 

l.aden ..... t 
lA.un biggen 
BUtelbu • 
Loader 
Loader 

1A •• en vetovotor 
"'raehcwegen 8.,brerultrljd 
Vr8.,bt~gen ."hte~ltri'd 
~den kad .. ".r. 
t.o •• en .uut 

... raeht ..... gen piek 
Load"r piek 
Lad"n ..... t 
Potopen .put .. a"et 
Pompen .pul ... ter 

"'r8.,ht~gQn 8.,heerultri:ld 
VuchtWllgen 8.,hteruit-r1,d 

'" 
41,& 
35,' 
11, I 
II ,0 
n,i 

n,t 
21,4 
25,) 
n.1 
25, I 

21,1 
21, , 
51,S 
51,1 
40,0 

J5 ,1 
10.1 
J2,4 
)2,G 
41,' 

43,) 
)6, 4 
26,t 
28,0 
27,4 

17,) 
1&,3 
25,' 
25,) 
25,0 

18,0 
25,1 
2\,1 
20,' 
28,1 

n,t 
)e,t 
15,4 
15, l 
t7, ~ 

21,4 
n,) 

Bijlage 4.9 

A"oMl Nacht 

41, iii ••• lS, , ••• 
H,I 11.1 '-' 
H,O JI,G ,., 
2~,1Ii n,' ••• 

21, t '-' 
21,4 21,4 ,. , 
25,3 25, ) '.' 25, I 25,1 .. , 
15,1 25,1 .. , 

2),1 ••• 21, , 21, iii , .. 
'.' '. , ' .. 
'.' ••• ••• '.' .. , .. , 
••• , .. , .. 
••• .. , 
'.' , .. .. , 
••• 
••• ••• ••• • •• ' .. 
••• .., 
••• ... ,. , 
••• 
'.' 

23-10-2008 22:16:20 



Firma van RooiJ 
Hunnlssenstraat ongenummerd Ie Ell 

LAma.>< ......... It;>.t.''' p .... b"""/!Ir"",p voo .. (,,,tv,,,,!!,,,, co OS_ II • lIu"ni".n'l<n~t S 
Mede l : 11M2 
Gl'Oep: fI.!'IS 

IdentifJea tie 
B"on/O"oep 

, ,. 
'" '" '" "" 
m'''' '" ". '" "" 
"" ~ " 
"" '" "'. 
""''' '" "" '" "" 
". ". "" bn "'. 
b " b " b " , 
" , 
" , 
" '" '" '" mOO' 

'" mOO' 
b " , 
" b " , ., , 
" 

Geonoise V5.41 

OIMchdjvir>g 

1.0 ... "'" biggen pl."'1< 
Vuchtvag",n piek 
Laden ~leell~arl<ens piek 
V .. aehtwagen plel< 
J.oadu piel< 

Vr"eht .. agen 
V~aehtvagen piek 
Lossen TUUr 
vracht"'agen plek 
LO ... sen v"eVOCr 

Lo.>.d"" piek 
Vra cht .. ag"n 
LOII Ben 'u"" 
LOad" .. 
Loader 

Vu.eM .. agen 
Loader 
Vr"ehtvagen "ehteru1trijd 
Loader 
V .... ehtwagen a "hteruitrijd 

Ioaden kadavt!r. 
LOader piek 
Pompc!n spuiwater 
Ioaden ""'lit: 
Vraehtvayen aehteruitrijd 

Ioaden "",,,t 
WehtwallBer 
Weht w ... sse .. 
POmpe" aputwater 
Lucht"~Bscr 

Luchtwasaer 
Vrachtwagen achtftruitrijd 
Lucht",aaae .. 
LuehtwaaBe .. 
Beatdb"a 

LAden vleeavarkena 
Personen'"'"gen 
Louen b1ggen 
Peraonenw"gen piek 
Nood"t:room ag9legaat 

8eatdauto piek 
Loss"n IIloei!>ar" bijprodu 

~4. 4 
Slot 
~l. 4 
50.2 .7 .• 
H.2 
45. a 
45.4 
44 ,5 
42,' 

U.8 
42.0 
41.9 
41,2 
40.4 

38. I 
11.7 
11,1 
36.0 
35,4 

H.' 
H.1 
ll,S 
ll. ) 
)1. 6 

)l.0 
30.5 
lO,S 
29, I 
29.1 

28.1 
21.1 
28, 4 
21.9 
26.3 

25.9 
is.4 
17.8 
IS.4 
15. 4 

13,0 
10.~ 

Allond NDellt 

51. 4 

44,5 

l8. I 

30 . 5 30.S 
30.5 )0.5 

29.7 29,1 

28,7 2B,7 

2B. 4 n.4 
2?9 2? 9 

25.' 
~5 .4 25. 4 

lS .4 15,4 

Bijlage 4.10 

' .. , .. 
' . , , .. 
'. , 
'.' , .. 
'.' .. , 
••• ,., ,. , .. , ,. , ,. , .. , 
' .. ,. , 
'. , ,., 
, .. 
'.' ". '.' ' . , .. , 
'.' '" , .. ,., 
' .' '. ' ,. , ,. , .. , .. , 
••• '.' ••• , .. 
' .. .. , 

23·10-200822:16:43 



Firma van Rooij 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

I.l\max resultolten per bron/g.-oep voor ontvanger 0 05_9 • flunnl"s,,"straac 5 
l'lode1 : AK02 
Grocp: lUIS 

Identi Heatie 
Bron/Groep 

b.l3 
b 3S 
!lib 04 
b 04 
!lib 01 

b 01 
b 02 
b 06 
b 05 
b 03 

b 07 
b 42 
b 30 
b 29 
b 41 

b 40 
b 31 
b14 
mb 05 
b 10 

b 39 
b 13 
b 20 
,b 16 
h 21 

b 08 
b 43 
b 32 
b 1S 
b 17 

b 09 
b ;18 
bn 
mb 03 
b 36 

b 37 
bH 
b 38 
mb 02 
b 12 

b22 
bB 

Geonoise V5.41 

OnISehri j v-ing 

Laden vleesvarkens pi ek 
Vraehtwagen pick 
Vrolcht· .. llg"" 
Luchewasser 
Personenwagen 

Luchtw"""cr 
Luchtwasser 
LuchtwaBser 
Luchtwasser 
LucbtwllsBer 

Laden vleesvarkeno 
Personenwagen plek 
Loader 
Loader 
Loader pick 

Loader piek 
Loader 
Lossen «uur 
Vraclltwagen 
Lossen veevoer 

Loader pick 
Lossen z.uur 
Vrachtwagen olchteruitrijd 
Pompen spuiwater 
Vrllchtwagen achteruitrijd 

Lossen bi ggen 
Bestelauto piek 
Loader 
Pompen spuiwater 
Laden mest 

Laden kadavers 
Laden mest 
LosseJi v10eibare bijprodu 
Vrachtwagen 
Vrachtw8g"n piek 

vrachtwagen pick 
Losscn bi9gen piek 
Vrachtwagen piek 
Belltelbull 
Noodotroom aggregsat 

Vrachtwagen achtaruitrijd 
Vrachtlolag= achteru1trijd 

D.ag 

5] , ~ 
'\3 . 3 
H , I 
)'1.1 
33 , 2 

11 , 0 
32 . 1 
31 , 8 
31 , 6 
29 , 9 

28 , 0 
U . S 
46,1 
45.9 
57,4 

58,2 
51.,6 
52.2 
51,2 
~8.9 

47 , 6 
47 , 9 
H,2 
36,0 
~3 , 5 

22,3 
21.,8 
42 , 8 
40,2 
40,0 

lB , 4 
36 ,1-
16.6 
5) , 1 
56 , S 

60 , 0 
59. 2 
60.6 
H.7 
19,0 

)0,4 
]5,4 

Bijlage 4.11 

Jlvond Nacht em 

53.4 2.6 
'12,3 2,9 
~ 1. 1 2,8 

34.1 H.l 0 , 0 
33 , 2 D.2 3,4 

33,0 ]] , 0 0,0 
32.1 32 , 1 0,0 
31,8 31.9 0,0 
31. 6 31,6 0,0 
29.8 2, , 9 0,0 

'-9 . 0 2,6 
19.5 19,5 J,Jl 

2,1 
0,0 
0,9 

0.4 
1,3 
2,3 
1.6 
2,6 

2,7 
2 . 5 
1 , 9 
2,4 
0,3 

2,6 
3 , 4 
1,4 
2 ,2 
2 , 3 

2,5 
2,5 
2,.9 
1.9 
2,4 

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

3,3 
2 , 9 

23-10-200822:17:06 



Firma van Rooij 
Hunnlssenslra~1 ongenummerd Ie Ell 

LIUII." r ..... luu·" \>9'" b"""/!J"'o.l' v.,.., ~ ""~v""'J .. r ... fI~_A • H"nnh~ .. "~trur ~~ 
MOdel, AK02 
aroep, RBS 

Jd..,,,tiUc.eie 
Bton/Gr""p 

." .n ", 
"0 ." 
'" · " · " .. " .. " 
.,'" 
"0 · " '" " 0 
", ", 'n 
'" .. , 
", 0>, 
." .,. 
." 
." 
'" ." 
." 

'" . " ." ." .oo . " .oo .,,' .. " .n 
'" 
.n .. , 

Geonoise V5.41 

o..achriJ ... lng 

~II"" biggen piel/; 
Lade" ... leeev.rk" .. 1 plek 
Vrach~ ... a9'" piek 
Loader piek 
Vrac:ht ... agen p1"k 

Vrac:ht ... agen pi"k 
Loss"" 11>\1.. 
~ssn ... " .... OC!r 

Vracht .... g"" 
Vracht ... mg"" 

Vr"cht ... ;>'iI"" 
Vrachtwag.,n ac:ht" ru!trijd 
Loader 
VraCht .... gen piek 
~lIe" 11>I>r 

....... , ....... , 
yracht~g"n • .,ht"ruitrijd 
~, 

Loader pi.ek 

Laden k.d.a ... en 
yracht .... gen .c:hteruicrijd 
POmpen ,pl>i ... t"r 
Laden ..... t 
Luc:htva •• er 

Luchtva ... r 
Luc:htw ... er 
Load"r pl"k 
yracht .... gen aChteruit.ijd 
Lucht" ••• e1' 

~n ... l"e~.rk"n • 
Laden ..... t 
PoMpen 'p"h •• t"r 
Loa •• " bigg,," 
Lucht" ••••• 

Luchtw .... r 
Best.lbu. 
Per.onen ... g.n 
Noodst rooll .9gr"9 .. ~t 
PerltQl1"n""g"n pi.k 

to"S"" vl08iba rs b\jprodu 
a"stelluto phk 

.. , 
U.4 
H .• 
49,0 
45,) 
n,1 

43 .) 
H .O 
42.1 
4 2, 1 
H,I 

40 ,S 
31, "I 
l1.4 
)1 , 1 
l ',1 

35.2 )4., 
)l.' 
)),4 
)3, 4 

H.' 
n. 4 
10.1 
29,4 
21,2 

11,1 
25.1 
2S,l 
25.2 
24.' 
24, I 
z),} 
2l. , 

lI.' 
U,O 

15,1 
IS,' 
14 .0 ... ,,' 
,,' 
',0 

",vond 

27. 1 
26.1 

24 .J 

11.0 

H,I 

14,0 

,,' 

Nac:ht 

49.1 

n,] 

42.1 

21,2 

27,1 
25. I 

24. , 

24.1 

17,0 

H,I 

U.O 

,,' 

Bijl~ge 4.1 2 

0, ' 
0,' 
0, , 

'" 0,0 

0 , , 
0 ,' 
0, ' 
0 ,' 
0 ,0 

',' 0,0 
0, 0 
0,0 
0, , .. , 
',0 ". ',0 ,,' 
0, , ., ° 
0,' 
0, , 

'" 
',0 
',0 
0,' 
0,' 

" ° 
0 , , 

0,' 
0,' 
0,' 
',0 ... 
0,0 
0,0 

" ° 0, , 

0, , 

0, ° 

23·10-200822:17:27 



Firma van Rooij 
Hunnissenslraal ongenummerd te Ell 

LlImax resultaten per bron/SToep voc>r ontvanger 0 06_8 • llunnissenstraat Sa 
'.lode1: AKO 2 
Groep : ReS 

[dent if icat ie 
Bron/Groep 

b33 
mb 01 
b 35 
b 04 
b Ol 

b 02 
b 03 
b 07 
b 05 
b 06 

mb 01 
b 42 
b 40 
b 34 
b 36 

b 20 
b 30 
b 38 
b 09 
b 37 

b 29 
mb 03 
b4.l 
.b 21 
1> 32 

1111> 02 
b .L2 
b 18 
b 16 
b 39 

b 14 
b 7.2 
b 10 
b IS 
mb OS 

b 31 
b 13 
b 43 
b 11 
b 1 '/ 

b 08 
b 19 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Oag 

~aden vleesvarkens p ek 51,7 

Vracht wagen 44 , \ 

VrachtwBgen piek 41,4 

·!.u.oht.wasser ll,9 

Luchtwasser lO , 8 

Luchtwasser 29 , 9 

Lucht-wasser 28,0 
~den vleesvarkens 21,0 
Lucbcwasser 20, 1 

Luchewasser 19,8 

per_sonenwagen 16,6 
Fersonenwagen piek 6,0 
Loader piek 54 , ' 
Lossen higgen piek 59,3 

vrachtwagen -piek 54,6 

vrachtwagen achteru.itrijd 43, ] 

Loader 45,1 

Vrachtwagen p~k ~5,1 

Laden kadavers 40,6 
Vrachtwagen piek 39 ,1 

Loader 39 , 9 
Vrachewagcn 48,8 
Loader p ick 35,5 
Vrachtwagen "chtcruitrijd 38,4 
Loader 31. , 

Beseel.bus 16 , 3 
Noodstroom aggregaat 1 , 2 
Laden mest 35,4 

pompen spu.iwater H,2 

LoadeX' piek 30,8 

Lossen 7.UuX- 37,9 
Vrachtwagen achteruitrij d 32,6 
Lossen vecvoer ~11 f 6 

Pompen spuiwate~ 24,0 

Vraclltwagen 48,5 

~oader 16 , 6 
Lossen zuur 46,2 
Bestl!lauto piek 3,6 
Lossen vloeibarc bijprodu 3,2 

Ioaden meaC 24.5 

Lossen bi9s",n n ,? 
Vrachtwagen achteruitrijd ~6,6 

Bljlage 4.13 

IIVond em 

51,1 3,0 
*"14,1 3,~ 

41 , 4 ),1 

31,9 )1,9 0,3 
30,8 30,8 0,7 

29 , 9 29,8 0 ,7 
28,0 28,0 0,2 

27,0 3,e 
20,1 20,1 0,1 
19,8 19,8 0,2 

16,6 16,6 3,6 
6,0 6,0 3 ,6 

1 ,5 
3 ,0 
2,8 

2 , 5 
2,6 
2 t 7 
2,8 
2,7 

1,0 
1,7 
1.5 
1,5 
2.0 

3,6 
3 ,1) 
2,9 
2 ,8 
3,0 

2,9 
3,5 
2 , 9 
2,8 
2 , ) 

2 , 1 
2 , 9 
3,6 
3,2 
2,8 

3 , 0 
3 , 2 

23-10-200822:17:48 



Firma van Rooij 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

I.AtIru< resulcaten per IIrun/groep yoor <,ntvaI'Y'" I) 07-" • • 1( .... 1~~.d .. l 3 
MOdel, AKOl 
Groep, RBS 

Identifieatie 
Bron/Groep 

o " on 
'" "',,., 
'" 
0 " 0 " ". "'". 0 .. 
0 " 0 ., 
0<' "',,., 
'" 
0 " 0 .. 
'" -,,., 
0 " 
0 " "'''' 0 " 0 " 0 " 
0 " 0 " 0 " 0 " 0 "' 
0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 
0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 
0 H 
0 H 

Geonoise V5.4 1 

OmBehrijving ,., 
LoII .. ",n blggen pi"~ SI , 2 
Laden vleeavarkcns plek (), ~ 

Yraehcwagen piek 32. I 
Yraehtwagen 27, I 
Vra"htwagen pl.ek 27,4 

vracht""gen piek 26,~ 

Vrachtwagen pie l< 25,4 
Loader pie k 24, U 
Vrachtwagen 24,0 
Laden kad"vers 2), I 

B"atelauto piek 22,0 
Personenwagen piell: a.' 
Loader piek 20.5 
Yrachtwagen U,9 
Laden vleeavod:.en, 17,1) 

LOader 11.0 
LOader pl.ek 16.1 
Loilder 16.0 
Per"onenwagen 15. I 
Ioos"en " .. ur 15, • 

vrachtw~gen acht eru.itrijd 15.5 
aeRtelbu. 15,5 
Vraehtwagen aehteruitrijd 15, ) 
Vraehtwagen aehteruitrijd 15,0 
Lc>sa"n zuur 14,J 

Loild"r D,5 
Luehtwa ... "r 12, 4 
Luehtwasscr 12,4 
LuehtwslIser U,S 

LoII""n biggen 1l.O 

LoIIder 11, 0 
I.o.usen v"evOOr 10.2 
V"aehtwagcn achteruitrljd ••• 
LUCht ...... ae .. '. , 
Luchtw .... ser '.' 
Luchtwa ... e .. , .. 
Pompen .. pul~te .. .. , 
~en npuivater , .. 
Noodatroom aggr~aat ' .. 
Lad"n "",,,t '.' 
Lossen ~lOl!iba.re bijprodu -o.s 
Laden .... at ·2, ) 

Avond 

21,8 

15,8 

12,4 
12, 4 
11,5 

'.' 

Nacllt 

U,S 
)2, 1 

24 , 0 

n,s 

n.D 

1S.8 

12,4 
12,4 
U,S 

,., 
'.' , .. 

Bijlage 4.14 

' .. ' .. 
'.' .. , 
' .' 
'.' " . .. , 
• •• .. , .. , .. , .. , .. , 
' .. .. , 
'. , '. , 
'.' '.' 
'.' '.' ••• " , .. , .. , , .. 
••• , .. 
••• 
'.' '. , .. , .., 
'.' 
'.' '.' ',' ••• ••• 

23-10-200822:18:09 



Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 

LAmax resultacen per bran/gToep voor ontvanger 0 07_8 • Koels~raat ) 
Model : J\K02 
Greep : RBS 

ldentificatie 
Bron/Greep 

b 33 
b 3S 
mb 01 
b 42 
b 01 

mb 01 
b 0) 
b 02 
b 03 
b 06 

b 04 
b 05 
b 39 
b 38 
b 36 

b 30 
b 34 
b 40 
b 43 
mb 03 

b 31 
b 37 
b13 
b 19 
b 20 

b 18 
b 29 
mb 02 
bH 
b 08 

b 22 
b 32 
b H 
b 15 
b 41 

mb OS 
b Oll 
b 17 
b 12 
b 11 

b 10 
b 21 

Omschrijving Oag 

Laden vlee.svarkens pick 49 , 0 
V~achtwagen pick 34,6 
Vrachtwagen 26,5 
Personenwagen pick 22,9 
Laden vlce9varken~ 19.7 

Personenw-agen 17,1 

Luchtwasser 14,0 
Luchtwnsser 14 . 0 
Luchtwasser 1.3,4 
Luchtwasser 9, 6 

Luchtwasoer 9,4 

LuchtVlasser 9,3 
Loade~ piek 26,4 
Vrachtwagen piek 28 .3 

V racht"I"gen piek 21,3 

Loadc.: a1.3 
Lossen bigSen piek 52,0 

Loader piek 22 , 1 
Bestclauto piek 23,4 

Vrac:htwagen 21.6 

Loader 19.2 
Vrachtwagen ~iek 33,3 
LoBsen tuur 11.5 
Vrach.t:wagM acht:e.ruitrijd 18 ,4 
Vrachtwagen acht:eruitrijd 17,5 

Laden mest 2,3 
Loader 12,7 
Bestelbus 17 ,0 
Lossen zuut" 16,3 
Lossen biggen 13,8 

Vra~htwagen acbteruitrijd 18,3 
Loader 14.7 
POl)lpeD spuiwater 7,0 
PornE'en spui",ater 4.6 
l..Qadez: piel< 18,6 

Vrachtwagen 2&,4 
Laden kadavers 23 , 6 

Laden mest - 0 , 1 

Noodstreom aggregnat 2.8 
Losaen vloeibaxe bijp~edu 0,2 

Uo$sen veevoer 12,4 
Vrachtwagen achterultrijd U,2 

Bijlage 4. '15 

,\Vend Nacht em 

~9.0 4.2 
34.6 4,1 
26 , S 4,1 

2:1,9 22,9 1 .7-
19,7 4,1 

J7,l 17.1 4.2 
14.0 14.0 3,0 
H.O 14.0 3,0 
13,1 13.4 3 , 1 

9,6 9 .6 3,2 

9,1 9,4 ),1 
9, 3 9.3 3,2 

4,3 
~,2 

4,2 

Q,2 
01,1 
4,3 
4,~ 

4,2 

4,2 
4,3 
4,2 
4,1 
4.2 

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

4 , 0 
4,3 
--t,2 
4,2 
~,4 

4 .2 
4,2 
4,2 
4,1 
4,2 

4, 2 
4,3 

Geonoise V5.41 23·10·200822:18:34 



Firma van Roolj 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

~x reaulta t en p~r bron/9reep vOQr ontvanget 0 0'_10 . KOilat'~.l J" 
I'todel , 101(02 
Groep , RBS 

OINIchrijvlng .. , 

Bijlage 4 16 

Id~nlJHcnie 
BrOIl/Greep .. -................. ............. _ .... -...... _ .... ..... __ . ....... --. ---_ ..................... _ ................. _-_ .. _ ... . 
, " , " 
'" ". 
'" 
'" .... .. " 
'" '" , " ". 
'" '" , .. .. " ". 
'" '" , " 
, " , " ". 
'" , " .. " ... " 
'" ". 
'" 
'" '" '" '" , " 
". 
'" ". '" , .. 
'" ,n 

Geonoise V5.41 

Lolaell blggen p lek 
!.IIdell vleuvarkena plek 
Vr"cht .. ag~n plek 
vr .. chlw .. gen pl"k 
... '.cllt .... g .. 11 piek 

"'racht_y~n piek 
"'r.cht_gen 
"'r.cht" .. gtn 
"'racht" .. gtn .chterultrijd 
aeat .. l .. uto plek 

... r.cht .... gt" .cheeruttrijd 
Lo<\der phk 
Lade" vleeayarken. 
peuOrIen""gen pl.k 
Lof,der plek 

Yr.cht""-gen 
~den katb."ar. 
LOedu 
Vrachtwagen acht .. ru ltrljd 
LoI."n .uur 

Lo.der 
Loe.en !uu. 
Lo .... n biggtn 
Woodstroce .. 99reg .... t 
Lo •• en "eeVOlr 

B".eelbus 
p"r.""an .... g.n 
LOedar plek 
LoIIder 
Vrachtwagen achteruitrlid 

LOiIder 
Luchtwa .. se r 
LuClltw"aa e. 
Luclltw .. s n 
~n . plli .... t.r 

Luchtwil.sn 
Pompen spuiw .. t"r 
Laden •• t 
Lucht"U8U 
Lucht ..... er 

~den _.t 
Los.en vlcelbar" bl j produ 

~~.t 

5 •• 4 
.2, I 
J1, ] 
H,1 

n,' 
U,4 
)) ,0 
32 , 4 
n, • 

1I,1 
10,' 
]0,2 
10,0 
H , t 

21,1 
21,1 
21.1 
21.2 
21, I 

H,O 
15, 5 
H, i 
2l, , 
2l, 5 

2),4 
22,4 
21, , 
21, 4 
20, • 

n, ' 
II , ] 
U,5 
)C,O 
15, ., 

14,1 
It, I 
13,9 
0, , 
I), , .. , 
. 0, 1 

10,0 

22,4 

11,] 
I~, 5 
U,O 

\4,1 

11, , 
ll,~ 

54, 4 
42 ,8 

)0,2 
)0 ,0 

21.4 

U.) 
16.5 
15,0 

14 .J 

ll. , 
13,6 

••• '.' ••• .. , 
'. , 
' .. 
'.' '.' '.' .. , 
'.' '.' ••• .. , 
'.' .. , .. , 
••• '.' ••• .. , 
'.' '.' .. , 
'.' 
'.' ' .' '. , .. , .. , 
'.' , .. 
'.' '.' ' .' , .. 
••• ••• , .. , .. 
••• .. , 

23·10-2008 22:18:56 



Firma van Rooij 
Hunnissenslraat ongenummerd Ie Ell 

J..\mIIx .,e.ulta~"n "".- bro,,/g~oep voor ontvanger 0 O'_B - Koel.trut 1" 
JoIocl,l , AK02 
Orolp , RBS 

[d.ne I (icltie 
aron/Groep 

b " 
b " m .. 
b" 

'" 
mOO 

'" '" '" '" 
bOO , .. 
'" '" b " 
bn 
b " b " b " b " .. " ." ,,< 
b U 

'" "' 
b " b " • " b " b " 
• " b " • " b " b u 

'" ob" 
b " ". '" 
b " b " 

Geonoise VS.41 

o-clI.,ljvlng 

Laden vl.e.v •• ken. piek Sl,' 
Vr.cht .... gen pJek n,s 
V".Cht ... gen 31, , 
Laden vle •• v.rke ... II. , 
P~r,o"" ...... gen piel< ll. I 

peuone""'.g,n 21.' 
Lucht ...... r 20.4 
Lucht ...... ., te., 
Lucht ...... r 11,0 
LuCllt ...... r 15,2 

L""ht .... ... "r a.1 
Lucllt .... uer 15. ) 
Vracht_g"n acht.rult.,ljd n.2 
(.Quen blggen 2'.2 
wI.en .,,\lr n.' 
Yr.chtw.gen piClk 41.1 
LOooder plet H.' 
v . acht ... gen echterultrljd )l,1 
BCleu!l .. uto pick )),0 
LOooder plek ]2.0 

Vucht_gen n.? 
LOad .. r n .• 
LOa.en biggen piek 55.1 
Laden "",.t Il.O 
Beetelbue 24.7 

Lo .... n vlootb.re bljprodu ',' 
''''''''" 'Pulwacer 11.1 
Wider 21.8 
Vuchtwagen ."hteruitrljd 21,0 
LO •• en veewoer 25.1 

Lolder p1ek 27.1 
Laden k.d • .,eu 11,7 
Laden ..... t !l.0 
Yu"ht .... gen plet )I" 

V.,.cht".gen pJet n.' 
NoodlltrOOllO aggreg"at 25.2 
Vr,clltwagen 34.0 
Lo' .. en ~uur 2'.2 
Loade., 21.4 
Vra"ht .. agen achterultdjd 22,1 

Loader 21, • 

'-" .pulwater n.' 

Bijlage 4.17 

... vond Nlcht 

51,' <, , 
45,S <, , 
17.' <,' 
H,' <, , 

H.I )1, I <,' 

2). , 21.' <,' 
20. 4 20.4 " , 
18. , te., ,,' 
11,0 11. II ,,' 
15.2 11.2 " , 
15, a 15.8 ,,' 
IS,} IS.1 ,,' 

<,' 
<,' .., 
<,' 
<,' 
<,' 
<, , 
<,' 

<,' 
<,' 
<,' .., 
<, , 

<,' 
',' <, , 
<,' 
<,' 

<, < .., 
<,' 
<, , 
<,' 

<, • 
<, , 
<, , 
<,' 
<,' 
<, , 
<, , 
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Firma van Rooij 
Hunnissenslraat ongenummerd Ie Ell 

t.AJr\:lK rc"ultncn pcr bron/g,'ollp VQGr on~vang"r" O~_A - Kooln .... \ 1 
Modal: A~02 
Or,,"p: R08 

Idantlfl.cuJ" 
Bron/Groep 

." 
'" '" .. " ". 
." ." .. , 
." .. " .,. 
mb " .. , 
." .n 
", ." ", .n 
." 

• n 
mb " .. " ... 
." ... .,. . " ." 
." 

." 

." 
bO' . " . " .,. 
." ". '" '" 
• u ". 

Geonolse VS.41 

LOa.e" b i ggan pi"k 
w.d"" .,lee. v.d,en. pie!< 
Vr.ch,w.g,," pIck 
vuchtw.g"n 
Loadu pie'" 

Vr.chtwag"n pielt 
V ... chtwagen plell; 
Load" .. piek 
Vrachtw.gen pl.1t 
Vrachtwag"n 

Lad"n It.dav"" • 
v ... chtw.gcn 
S"ac"lauto pl"k 
P""Bonenwagen piek 
Loader 

LOB.en IUU" 
Uoden v)ee ...... It.n. 
~ .. , 
V ... chtw.gen .cht"rultrijd 
v ... chtw",gen .chteruitrljd 

toade .. 
Pen,onenw.gen 
O"atelbu" 
Loadu pielt 
Vr.chtw.gen .cheeruit .. ijd 

LOa.en zuu~ 
LO •• en blggen 
LOa.en v"evoe .. 
loucht ..... " .. 
Vr. cht""gen achterulerl,d 

Loader 
wcht ..... er 
Lucht .. a."" .. 
~en . pvtwae" .. 
Luchtw .... er 

Lucht ...... r 
I.ucht .... a ... 
I.II.den .... t 
P""'pen .pul ..... e .. 
Nood.t~ .9gO'eg •• " 

LOuen vloalb ... e bl1produ 
/..aden "",.t 

'" 
St.1 
",J 
)4, " 
30 , ] 
21 , 1 

21,' 
U,' 
n,' 
U,S 
as,1 

25,2 
23,1 
22, J 
n,] 
21,7 

20,' 
20,2 
U,4 
11,1 
11.0 

11.S 
17.4 
17.2 
17.2 
16,9 

14,7 
14 .J 
14,2 
14,1 
14,0 

ll •• 
J],6 

12. Ii 

• •• ••• 
'.' '.' '. ' , .. 
'.< 
'. ' -1,1 

IIVond 

17.4 

14,1 

H.' 
12.6 

••• 
••• 
'.' 

.,. , 
14.4 

2S.7 

22,1 

20.2 

17,4 

14,1 

11.6 
12.' 

••• 
••• 
'.' 

Bijlaga 4 18 

'.' ••• '.' ••• ••• 
<.' 
'.' '.' '.' <.' 
<.' 
< •• 
••• ••• '.' 

••• ••• ••• • •• <. ' 

'.' ' .' '.' '.' '.' 
'.' , .. , .. 
• •• , .. 
, .. 
' .. ••• '.' '.' 
< •• 

' .' 
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Firma van Rooij 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

~~X r.ault~ten peT bTon/g~oep voor Qntven9~r 0 09_8 - Koel'tr.at 2 
MOdel, I\K02 
Groep, RBS 

ldentlHcatle 
BrOll/Gr .... p 

bU 

'" .... 
bO' .. , .. " 
b " 
bO' 
b" 
bOO 

b .. 
bOO ..... 
bH 
b" 

b " b " b .. 
bU ". .. " ", 
b " b .. 
b " 
b " b " .,. .. " ". 
b " b .. 
b " b " b U 

'" '" b U 
bU 

'" 
." 
bU 

Geonolse V5.4 1 

Oonachdjvlng 

Lad .. n vl""ev.rkenl pl .. 1< 55,5 
Vrecht~'9"n pi"k 41.0 
Vrecht~",g'ln n.1 
!.IId .. n vle""v",rkeruo 21.' 
""r"on"n~",g.n pl"k 2 • • ' 

Perlon.n~"'9"n 20" 
Lucht~ .. "aT 11,5 
Luchtw" "er IS. , 
Lucht~e.""r 15. 4 
Lueht~ ••• et 14 .0 

Lucht~a".er U,6 
Lucht~. a", er LJ,O 
VraCht~'9'1n 11,6 
Vr.cht~a9 .. n pi,,1< 1I,1 
Loa".,n blggen pilk Sl.' 
8f!"'UI.uto pl.ek U.S 
t.o.ader pie:k 27,S 
Loader piak U,S 
Vucht~.g.n achcaruJet1jd n,7 
Loader 21,' 

Vt.chtw'gen n.' 
Loader phk n.t 
Vracht w.gen a"hterultrlj d 24,4 
""den kadav"n U,5 
U188en ~uur 2~ , , 

NOod8Cl'OOlll 199t"9 ... t " , 
Load .. r H.2 
Vucht".gen ",cht .. ruittijd 24.2 
B .. . telbu" 1l.2 
Loa" .. n veevoer U,' 

Loader 25.0 
Loa""n bigg .. n 12.' 
Pllmpen "pui_t .. r 15.2 
Laden _.t U,2 
Loa" .. n 1!.uur n,1 

Vracht~llgen plek n.l 
Vr.chc~",gen pl .. k l',) 
Lo .... n vloe:!bare bijprodu .,' 
~p .. n .pui~. ter 11,7 
Laden "",,,t ',' 
Vn.cht~"'gen "chteruitri jd 19,' 
Load .. r U.i 

Bijlage 4.19 

Hecht 

55.5 0,' 
42.0 0,' 
n,1 0,' 
21, , 0,' 

la.' 21,' <, , 

20,9 20.9 0, , 
11,5 n.5 ',' 15,' 15.9 ',0 
15.4 15,4 ',0 
14.0 14 , " ", 
U.6 13,6 ", 
D,O 13,0 ', 0 

0,0 
0,0 .., 
0,' 
0.0 
0 ,0 
0,' .., 
< ,0 
0 , 0 
0, ' 
0,0 
0,' 

<,' 
0,0 
0, ' 
0,' .,' 
0,0 
0.' 
0 ,' 
0, , 
0, , 

0,' 
0,' 
0,' 
0 ,' 
<,' 

0 ,0 
0,0 

23-10-200822:20:05 



Firma van Rooij 
Hunnissensiraal ongenummerd Ie Ell 

t." ....... ~ .. ""t~ .. t .. n p .... h .. nn/grr,,'!,> vnnr nntV~"9 .. r ... 1o_ '" • KQel.tuat 4a 
Model, AK01 
Groep, RRS 

Idant.lHe.tle 
IIron/Oroep ~ehrljvJrlg . ., AvoOO .. .............. _ ... .... 
, " 
'" '" '" .... 
'" '" ." '" ". 
'" '" .. " 
'" ". .. " 
'" .... .. " .n 
'" '" '" '" ... 
, 
" , 
" • " , .. .. , .. , 

'" '" '" • " 
• .. • .. • " • " • U 

• " • " 

Losetn biggen plet 
!,.aden vleea"" .. ten' piek 
Vrachtw.gen plelt 
LoIIder pie~ 
Vracht,,"g.n 

8e" ... I .... to piet 
Vracht ... gen piek 
pe ... onen".gen plet 
Vncht .. agen plek 
v .. ach"".gen plek 

Vr~chtwagen .chteruittijd 
Loader- ptek 
Se8telbus 
Nood.t.roon "99r"ga.t 
Lo.!oder plek 

Vr.cht".gen 
u...en ~ ........ 
Per.onen"eg.n 
Vrachtw.gen 
LoIIder 

Loaaa .......... t 
V .. achtw.ge .... chtet\litdjd 
Lo.!oder 
LOadcr 
Lucht ... ".er 

Luchu,u.er 
... den vleeav.deena 
LoIIde r 
L ... eht ..... er 
Lucht ..... e .. 

LuCht .. " ..... 
Loa.en "eeVOC! .. 
LofIa" n vlOOll.bare bljprodu 
Vr.cht~ge ... acheeruterljd 
Vracht ... gen .chte~itrljd 

Loa.en bi!l'!len 
Laden "'.d.ver. 
Lucht .... 'er 
[.aden .... t 
I,.aden lMIat 

~~n "p ... t ... ter 
~n apulwater 

51.a 
n.s 
42.' 
41.1 
n.) 

n.4 

H.' 
1l . 1 n, , 
]J.O 
la •• 

n.o 
lO.O 
30.0 
U.O 
2I.l 

21,2 
2',0 
27, • 21,' 
25. ) 
H,7 

22,S 
21,5 
21, l 
20.' 
20,4 20, 4 

20,1 20.3 
20.1 
20.0 
n,1I n.' 
n,' 18,6 

11. g 11.' 
17.5 
17,4 
17. ) 
n,1 

15.2 
14.5 
14.1 14 .3 
U. O 
11.4 

11.2 .,' 

Bijlage 4.20 

Nacht "" . ...... ......... . . .. -... . . ... . . _-_ .. _- -
<,' 

47.5 <,. 
<,' ... 

:U.J ... ... 
H.t <,' 
)).1 <,. 

<,' 
<,' 

<,' 
" , 
<,' 
<,< 
<,' 

<,' 
<, • 

21,' <,' 
<,' 
<,' ... 
<,' 
<,' 
<,' 

~O,4 " , 
20. I ,,' 
20. J < ,. 

<, , 
a.1 ,,' 
11.5 ". 
17. , '" <,' 

<,' 
<,' 
<,' 

<, • 
<,' 

14,1 ". <,. 
<,' 

<, , ... 
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Firma van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 

LAnIII>< rll'Bult;>tll'n per b~on/g~"",p VOOT ontv;>nger 0 1o_8 - Koelstr;>at 4. 
Model, IIKa2 
Groep, R8S 

IdendHcatie 
Sron/Grocp 

'" "' .. 
'" ", .,,'" 
b" 
b .. 
b .. 
b .. 
b " 
b " b " '" ", 
b " 
b " b " b " b" 

""" 
b U 
b " b " b " b " 
'" b " .. " b .. 
b .. 
b " b " '" ". 
b" 

b " b " b " b " b " 
'" "" .. 

Geonoise V5.41 

o.n.ahrljving 

Uden vleesva rkens p\ek 48, I 
Vncht.w,~gen )7,2 
Vr .. ehtw~gen piek 36, ) 
Personen .. ag~n pie}( )(,2 
Per .. onenwag~n 28,7 

Laden vleesvarkens 21,5 
Luchtwaasll'r 21. 4 
L\leh~wuser 21. I 
Luehtwassll'r 20, I 
Luehtw;>IIaeT 19, 9 

LuchtwaBller 19,2 
LuehtwUBeT IS, I 
Laden "",Bt 12,1 
VraChtwagen achteruitrijd 32. 4 
Laden k;>da~er. 17,0 

vuehtwag~n achteruitdjd 2D,9 
l.OiJdeor 21,3 
Vr .. eht .... gen achteruitrijd 18, 4 
Loader 26.0 
811'stlllbul! 10,9 

LOssen vLoelbarll bl:lprodu 17,4 
LosslI'n blggen 16,2 
I.oasen veevOl!r 18,1 
PonIpen spui"ater 10,1 
Vr;>chtwagen piek 1),1 

Loader piek 41,9 
Pcmpen spuiwatll'r n,o 
VraC:htwagen 28,7 
Lo;>der piek 10 ,4 
LoSllen %uur 10,2 

Belltelauto plll'k 36,1 
Vrachtwagen pill'k 4),4 
Loader p\ek 29,] 
Vr aChtwagen piek 14,0 
Lolillen blggen p\ek 52,0 

u.dl'n ""'lit 12,4 
V>:illlchtw3gcn '''::hterl11 trij d 18,4 
Loader 22,2 
LOlIl;len ~u\lr 23,4 
Noodsttoo. aggregaat 29, S 

Loader 22,4 
Vcachewagen 26,7 

Bijlage 4.21 

Avond Hacht. 

~e,e <. , 
31,2 <., 
36,3 ... 

34,2 14,2 '" 28,7 28.1 '" 
21.5 <. , 

21,4 21.4 ,. , 
n,] 21,3 ,., 
20,8 10,8 ,., 
U,~ 19,9 .. , 
1',2 U,2 ,. , 
15,] 15,3 ,., 

<.' < ., 
<. , ... <., 
<.' .., 
'.' 
<.' 
<.' 
<.' 
<.' 
< .' 
<. , 
<.' 
<.' 
<.' <. , 
,., 
<.' 
<.' <. , 
<. , 
<. , 
<. , 
<.' <., , .. 
<., 
<., 
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Bijlage 5 Resultaten LAr,LT IBS 

Bijlagen akoestisch onderzoek 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



FIrma van Rooij Bijlage 5.1 
Hunnissenslraal ongenummerd Ie Ell 

Model: AK02 - Rooi, - IU 
8ijdr.ge v.n GrGep 185 op .Ue OI'Itv.r>gflrpunte.n 
Reken.ethodfl Indu.trlel.va.i IL, Pflriode: Alle perioden 

" .. , 
• 01_.0, lIunnl.s .. nstr .. at , >., 2O,? 20,1 n, 4 

• " 
, lIunnlas .. n .. tr .. at , '.0 22,0 22,0 40,4 

• 02-A lIunnias .. nstraat • >., 20,1 2.0,1 ~2, l 

• 02-8 lIunnl .... nstr •• t • '.0 21,. 21,4 n,t 

• O):A lIuMi .... n .. t r •• t • ", n,? n,1 'O,? 

• 0" IluMi .... nstr ... t • '.0 42,4 42.4 U,S 
o 04-A !luMi •• en.tr ... e , >.' )5,2 15,2 51,S 
o 04-8 lIunni •• "n&tr.at , '.0 38,' 18,lI 51,' 
o OS-A !lunn i •• enatn.at , >.' 32,5 12,S so, ) 
o 05:8 lIunnl a.enl traac , '.0 .6,4 " ,4 61,1 

o 06 A Hunnleuenatraat ,. >.' 21,6 21.6 40,5 

• 06-8 Hunnhlaenatraat ,. '.0 21."1 23, "1 40. ? 

• 07::) Koelatrut 1 >.' 11.1 11.1 33.4 

• 01_8 KOelataat 3 '.0 n, "1 n. "1 15.7 

• OI_A Koelltr.at la U 20,5 20.5 41 . 3 

• 01_8 Koelatn •• t ,. '.0 22.. , 22.6 44.1I 

• 0'_.0, Kodata.t , U n,5 u.s 35,7 

• 0'_8 "'-latuat , '.0 20.2 20.2 ~1.6 

• 10_.0, Itoeletuat .. >.' 30.0 10,0 51. "1 

• 1o_8 Koeletraat .. '.0 30.' 30, , 52 ,0 

AUe gctoonde de_v •• rd .. n zijn A-gewogon 

Geonoise V5.41 23-10-200822:21 :31 



Firma van Rooij Bijlage 5.2 
Hunnissenslraat ongenummerd Ie Ell 

Model: "KO~ - Rooij - Bll 
aljdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Reken.ethode Indu.trielawaat - ILl •• rio4e: "lIe perloden 

" OIO.chrijvlng 

0 01_" Hunnllaenstr .. at , 
0 '" Kllnnl.sen.t r .... t , 
0 02-" lIunn iBllenstraat • 
0 02-' Hllnnt •• enatraat • 
0 03:11. Hllnnl •• ena t raat • 
0 , .. Hllnnlaserl8 t ra"t • 
0 a . - II. HllnniBsenatraae , 
0 0.-' Hllnr,I •• erl8tu,at , 
0 OS-II. Hllnnlaaenstr"at , 
0 OS:. H1.tnnt.aenatna t , 
0 06_" Hllnn l •• en.tr .... t " 0 06_B "\lnnl.aenatraat " 0 0'-,_ Koel.traat ) 
0 07_B Koelau'aat , 
0 01_" Koshtraat ,. 
0 OI_B Kool.t ..... t ,. 
0 09_11. Koeht .... t , 
0 , .. K.oeht .. aat , 
0 10:11. Koel.tr •• t •• 
0 10_9 Keel.t .... . t •• 
II.Ue getoond e d.-va.rden t ij n II.-gewogen 

Geonolse V5.41 

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

00, "vo nd Hacht Et"",al 

24 ,4 20,5 14,6 25,5 54 ,2 
25,9 22,4 n.4 27.4 54 . 4 
25,0 21,1 15.9 26, , 55. 4 
26,6 23.1 17.9 28, , 55.5 
43,3 41.1 15.2 46,1 59.7 

45.5 42.1 15.3 41 .1 70. 4 
11,4 n.' 2'.1 37.' 51,3 
40,1 35,9 29,7 40.9 52.' 
40,1 37,~ H.1 42.2 54, 8 
48.1 40,0 )),9 .8. ) 10,6 

16.5 )],(J 21,0 38,0 65.1 
40.1 36,6 30,5 H,6 ".1 
IP.6 18,2 1), 1 23.2 5'.7 
21,S 19,9 15.1 25, 1 51.2 
21.1 2),6 21. , n, , 63.1 

29.0 25.6 n.1 n,1 65.2 
21.2 19.3 H.' 24. 1 51.' 
26,) 23.0 20.' 10,8 U,5 

n.' 26.' 20.' 31. , U., 
)2, ., 21.' 22.0 12.9 59,' 

23-10-200822:22:04 



Bijlage 6 Resultaten Indirecte hinder 

Bijlagen akoestisch onderzoek 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Bewegingen per peri ode 
Activiteit dag avond nacht 

Bestelauto: 6,0 
Personenauto: 10,0 4,0 2,0 
Tractor + verreiker: 
Vrachtwagen: 1,0 
Lichte motorvoertuigen (Imv): 2,0 

Middelzware motorvoertuigen (mv): 0,0 

Zware motorvoertuigen (zmv): 1,0 
Aantallmv per uur: 0,3 
Aantal mv per uur: 0,0 
A I 0 1 anta zmv per uur: 1,6 0,0 , 
Snelheid Imv 35,0 35,0 35,0 
Snelheid mv 35,0 35,0 35,0 
Snelheid zmv 35,0 35,0 35,0 
Emissiegetal (Imv) 43,3 44,1 38,0 
Emissiegetal (mv) 49,0 0,0 0,0 
Emissiegetal (zmv) 57,2 0,0 35,0 
Emissiegetal: 57,9 44,1 39,8 

IWegdektype 11 . referentiewegdek 

Omgevingskenmerken: 
* Afstand kruispunt: 
* Afstand obstakel: 
• Objectfractie (0-1) 
• Afstand tot midden weg: 
• Hoogte weg (hweg): 
• Waarneemhoogte dagperiode 
(hw): 
• Waarneemhoogte avond- en 
nachtperiode (hw): 

• Bodemfactor: 
* Zichthoek (127graden = volledig) : 

a Optrekcorrectie (Coptrek): 
a • Kruispuntcorrectie (Ckruispunt): 
a • Obstakelcorrectie (Cobstakel) : 

10 Reflectieterm (Creflectie): 
a Afstandsterm (Oafstand): 

Luchtdemping (Olucht): 
1,5 Bodemeffect (Obodem) dagperiode: 

Bodemeffect (Obodem) avond- en 
5 nachtperiode): 

Meteo-effect (Ometeo) dagperiode: 
a Meteo-effect (Ometeo) avond- en 

127 nachtperiode: 

Laeq waarnemer dagperiode: 
Laeq waarnemer avondperiode: 
Laeq waarnemer nachtperiode: 

Laeq waarnemer etmaalperiode: 

a 
a 
a 
a 

10 
0,1 

o 

o 
0,6 

0,2 

47,3 dB(A) 
33,7 dB(A) 
29,5 dB(A) 

47,3 dB(A) 



Bijlage 7 Toegepaste bronvermogens 

Bijlagen akoestisch onderzoek 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Toegepaste bronvermogens vrachtwagens 

Tabel2: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanafferrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Scania 113, optrekkend 60,9 67,6 85,0 87,3 92,4 97,8 95,8 

Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57,0 69,3 94,5 86,9 95,9 98,4 97,1 

Archief: Scania optrekkend 69,0 80,2 85,3 86,0 90,8 97,7 94,4 

Archief: Volvo accelerend 57,5 78,1 84,4 88,9 92,3 96,9 96,3 

Archief: Volvo F10 63,8 81,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 

Archief: OAF 95 optrekkend 61,7 77,0 87,2 92,8 99,8 103,0 101,1 

Archief: OAF 2300 geladen, optrekkend 61,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 

Archief: OAF 2800 geladen, optrekkend 60,9 64,9 76,3 83,9 89,7 96,3 96,4 

Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 67,3 74,9 84,3 89,4 94,1 98,1 97,4 

Gemiddeld 63,9 76,4 87,6 90,4 94,6 99,5 97,7 

Tabel3: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Lamax Scania 113 49,3 56,7 76,9 84,7 99,6 102,5 92,8 

Archief: remsysteem Renault M200 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 105,4 

Archief: klappen deur 48,2 48,2 65,0 81,5 83,9 85,5 86,9 

Archief: MAN 73,6 77,1 94,3 97,7 100,6 106,6 106,3 

Archief: MAN 48.331 68,4 86,5 94,4 93,0 99,1 104,3 105,9 

Maximaal piekniveau 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

4k 8k 

92,0 85,8 

89,9 81,0 

90,4 84,1 

89,4 82,0 

90,7 81,3 

95,5 88,7 

90,0 90,4 

92,2 87,6 

89,1 79,9 

91,5 86,0 

4k 8k 

89,6 81,4 

106,4 103,6 

83,5 72,2 

102,5 95,9 

103,8 98,4 

dB(A) 

101 ,6 

103,1 

100,8 

101,1 

105,9 

106,9 

101,5 

100,8 

102,2 

103,3 

dB(A) 

104,8 

110,4 

91,7 

111,1 

110,4 

111,1 

7,9 

Bijlagen akoestisch onderzoek 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Toegepaste bronvermogens personenwagens 

Tabel4: Bronvennogens WEGRIJBEWEGING personenauto vanafferrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 

Wegrijden van aprit 0-30 km/uur 47,7 70,1 81,3 84,8 85,7 89,6 

Voaruit aprit aprijden 20 km/uur 45,1 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 

Achteruit aprit apdraaien 0-10 km/uur 47,7 69,5 72,6 77,3 78,2 84,9 

Vaaruit oprit oprijden 0-10 km/uur 55,0 73,5 70,4 77,7 76,7 81,5 

Voorbij rijden 10 km/uur 45,0 60,0 61,0 66,3 68,3 72,0 

Gemiddeld 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 

Tabel 5: Bronvennogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN 

31,5 63 125 250 500 1k 

Dichtslaan 58,0 74,6 87,0 87,7 88,7 88,1 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

2k 4k 

88,8 84,0 

86,1 82,6 

84,9 81,6 

79,3 76,7 

69,9 67,1 

85,0 81,0 

2k 4k 

88,9 88,9 

8k 

76,8 

77,1 

73,0 

70,6 

61,3 

74,2 

8k 

81 ,3 

dB(A) 

94,5 

92,0 

89,7 

86,3 

76,6 

90,6 

dB(A) 

96,2 

5,6 

Bijlagen akoestisch onderzoek 
Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Bijlage9 Dimensioneringsplan Juchtwassers incl. 

beschrijving luchtsnelheid 8, mtrlsec 

Bijlagen milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 



Verhoging Iuchtuittrede snelheid bij Uniqfillluchtwassers. 

Standaard bevindt zich een Iuchtuitstroom opening in de chemische wasser met een opperviak 
van 1,6 m2 per yak, voor de biologische wasser is dit 1,5 m2 per yak. Onderstaand vindt u een 
overzicht van de maximale ventiiatiehoeveelheid per yak per type wasser. 

Type wasser Erkenningsnummer Maximale Maximale 
In RA V -lijst luchthoeveelheid per 

yak (m3/h) 
luchtuittrede 

snelheid* (mls) 
70% ammoniakreductie BWL2004.02 30.000 5.2 
95% ammoniakreductie BB 00.02.084 22.500 3.9 
Combiwasser BWL2006.14 15.000 2.6 
Biowasser VoIgt medio 2009 15.000 2.8 . .. 
: Ulttrede snelheld bIJ volledlge openmg van de Ultstroomopenmg. 

In de onderstaande tekening staat de dwarsdoorsnede weergegeven voor de chemische en 
combiwasser. Uit deze tekening is afte lezen dat de diepte van de uitstroomopening 1075 mm 
is. De breedte per yak bedraagt 1500 mm. 

r 
I 

----~ -.- -.. --- -----------1 

r- - - - ' 1 
I I 
I 
I , 

" 
" , 
" " I ' ... 

" u 

1-- : I 

De luchtweerstand van de wasser wordt bepaald door een aantal componenten. Dit zijn het 
wasserpakket, de druppelvanger en de Iuchtuittrede naar buiten. In de onderstaande tabel zijn 
de weerstanden weergegeven van het wasserpakket en de druppeivanger samen, de weerstand 
van de Iuchtuittrede wordt weergegeven in de situatie dat de Iuchtuitstroom opening volle dig 
open is. 



Type wasser Erkenningsnummer Maximale Maximale 
in RA V-lijst lucbtweerstand lucbtweerstand 

wasserpakket en lucbtuittrede 
druppelvanger CPa) CPa) 

70% ammoniakreductie BWL 2004.02 75 5 
95% ammoniakreductie BB 00.02.084 42 3 
Combiwasser BWL2006.14 56 4 
Biowasser VoIgt medio 2009 33 2 

De lucbtweerstand van een object neemt kwadratiscb toe met de luchtsnelbeid door dit object. 
In de onderstaande tabel staat de weerstand over bet wasserpakket en druppelvanger 
weergegeven als functie van de ventilatiecapaciteit van de wasser. 

Ventilatie- 70% ammoniak 95% ammoniak Combiwasser Biowasser 
capaciteit (%) reductie reductie 

0 0 0 0 0 
10 1 0 1 0 
20 3 2 2 1 
30 7 4 5 3 
40 12 7 9 6 
50 19 11 14 9 
60 27 15 20 13 
70 37 21 27 17 
80 48 27 36 22 
90 61 34 45 28 
100 75 42 56 35 

Voor vleesvarkens wordt uitgegaan van een ventilatienorm van 31 m3 lb. Dit komt overeen 
met een ventilatiecapaciteit van 50% in de stal. De weerstand van de wasser (wasserpakket en 
druppelvanger) is in deze situatie Y4 van bet maximum. 

In deze situatie wordt een combiwasser geplaatst. Dit betekent dat de weerstand bij de 
ventilatienorm ongeveer 14 Pa bedraagt. Bij een lucbtuittrede snelbeid van 8,5 m/s bij een 
combi wasser zal de weerstand van de lucbt uittrede (8,5/2,6)2 * 4 Pa = 43 Pa. 

De totale weerstand bedraagt dan: 14 Pa + 43 Pa = 57 Pa. Dit is 1 Pa boger dan de weerstand 
bij 100% ventilatie en een volledig open lucht uittrede. 

Met bet bovenstaande is eenduidig aangetoond dat de ventilatorenjuist gedimensioneerd zijn. 

Uniqfill Air BV 
Oktober 2008 

Opgesteld door: Drs. M. Clephas 



Ventilator 

Emissiepunt= 1,75m 2 

0,167xlO,5 m 1 

Schematische drsn. combi-wasser stall 
(niet op schaal) 

Ventilator 

Emissiepunt= 1,68m 2 

0,16xl0,5 m 1 

Schematische drsn. combi-wasser stal 2 
(niet op schaal) 

Ventilator 

Emissiepunt= 1,75m 2 

0,167xl0,5 m1 

Schematische drsn. combi-wasser stal 3 
(niet op schaal) 

DRIEWEG 
ADVIES 

Onderwerp: Dimensionerin s lonnen luchtwassers BWL 2006.14 

R.H.H.F.M. van Rooij 
Hunnissenstraat ongenummerd 
6011 RG ELL 

Schaal: N.V.T. 
Getekend: R.v.D. 

Datum: 13-11-2008 

BEDRIJFSONTWIKKELING MET DAADKRACHT 
Drieweg Advies BV I Kampweg 10 I 5469 EX Keldonk (gemeente Veghel) 

Tel. 041321 61 25 I Fax 0413 21 61 24 I info@drieweg.com I www.drieweg.com 



Investerings- en exploitatiekosten luchtwassysteem BWl 2006.14 

In onderstaande tabel zijn de vaste en variabele kosten weergegeven van het gecombineerd 

luchtwassysteem van Uniqfill. 

Kostenpost 

Afschrijving 

Onderhoudskosten 

Rente 

/nvesteringskosten 

457.800 

457.800 

457.800 

Percentage 

10 % 

1 % 

2,5% 

Totaal vaste kosten per jaar 

Totaal vaste kosten per varkensplaats per jaar 

vaste kosten voorkeursalternafief 

Kostenpost Verbruik kosten 

Elektra spoelpompen 93000 'r0N / jaar 0,10 

Water verbruik 4200 m3 / jaar 1,55 

Zuur verbruik 41030 Itr. / jaar 0,28 

Afzet spuiwater 848 mw / jaar 15,00 

Totaal variabele kosten per jaar 

Totaal variabele kosten per varkensplaats per jaar 

variabele kosten voorkeursalternafief 

Totaa/ 

45780,00 

4578,00 

11445,00 

€ 61803,00 

€6,04 

Totaal 

9300,00 

6510,00 

11488,40 

12720,00 

€ 40018,40 

€ 3,91 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Mts. Van Rooij 

Hunnissenstraat 8 

Ell 

Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

12-11-2008. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfililamellenfilter Combi wasser aWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stall 

0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

1.728 vleesvarkens Rechts 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

* venfilatie behoeft bij centrale afZuiging op basis van gelijktijdigheld 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Ie fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater Ie fase 

2e fase 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 

Breedte lamellen pakket 

Ventilatie vlgs. V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

Ie fase 

2e fase 

Ie fase 

2e fase 

chemisch 

waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

7 vak.xl,5xO,167 

m3 /uur/ RAV 
dierplaats * 
250 

150 

200 

60 

60 

20 

m3/uur 

1 

105.000 

categorie 

(7 vakken) 

ca. 5450 x 3300 x 2800 

ca . 6.000 

2,20 

1,50 

1,54 

1,1 

10,40 

24 

0,03 

1,5 

15.498 

230/400 

6.890 

87 

56 

715 

12,6 

21,7 

1,75 

0,5 

53.568 

8,50 

Totaal 

o 
o 
o 
o 

103.680 

o 

103.680 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 

m2 

m 

m3/uur 

m/sec 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

locatie 

Datum 

Mts. Van Rooij 

Hunnissenstraat 8 

Ell 

Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

12-11-2008. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser BWl 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stall 
0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

1.728 vleesvarkens Links 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* ventilatfe behoeff bij centrale atZuiging op basis van gelijktijdigheid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 1e fase 

2e fase 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 

Breedte lamellen pakket 

Ventilatie vlgs. V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

le fase 

2e fase 

le fase 

2e fase 

chemisch 

waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

7 vak.xl,5xO,167 

m3 /uur/ RAV 
dierplaats * 
250 

150 

200 

60 

60 

20 

m3/uur 

1 

105.000 

categorie 

(7 vakken) 

ca. 5450 x 3300 x 2800 

ca. 6.000 

2,20 

1,50 

1,54 

1,1 

10,40 

24 

0,03 

1,5 

15.498 

230/400 

6.890 

87 

56 

715 

12,6 

21,7 

1,75 

D,S 

53.568 

8,50 

Totaal 
o 
o 
o 
o 

103.680 

o 

103.680 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 

m2 

m 

m3/uur 

m/sec 



Dimensioneringsplan lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

locatie 

Datum 

Mts. Van Rooij 

Hunnissenstraat 8 

Ell 

Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

12 november 2008. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser BWl 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stal2 

0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

1.656 vleesvarkens Rechts 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* vent/latie behoeft btl centrale atzuiging op basis van gelfjktfjdigheid 

Aantal I uchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

1e fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

1e fase 

2e fase 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 

Breedte lamellen pakket 

Ventilatie vlgs. V-Stack norm en 

Uitstroom snelheid 

1e fase 

2e fase 

1e fase 

2e fase 

chemisch 

waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

7 vak.x1,5xO, 16 

m3 /uur/ RAV 
dierplaats * 
250 

150 

200 

60 

60 

20 

m'/uur 

1 

105.000 

categorie 

(7 vakken) 

ca. 5450 x 3275 x 2800 

ca . 6.000 

2,20 

1,50 

1,54 

1,1 

10,40 

24 

0,03 

1,5 

15.498 

230/400 

6.645 

83 

56 

695 

12,1 

21,7 (3m2 per yak) 

1,68 

0,5 

51.336 

8,50 

Totaal 
o 
o 
o 
o 

99.360 

o 

99.360 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 

m2 

m 

m3/uur 

m/sec 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Mts. Van Rooij 

Hunnissenstraat 8 

Ell 

Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

12 november 2008. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfilliamellentiiter Combi wasser BWl2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stal2 

0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

1.656 vleesvarkens Links 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
'" ventJIatie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijktijdigheid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

1e fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

1e fase 

2e fase 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 

Breedte lamellen pakket 

Ventilatie vlgs. V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

1e fase 

2e fase 

1e fase 

2e fase 

chemisch 

waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

7 vak.x1,5xO,16 

m3 /uur/ RAV 
dierplaats * 
250 

150 

200 

60 

60 

20 

m'/uur 

1 

105.000 

categorie 

(7 vakken) 

ca. 5450 x 3275 x 2800 

ca. 6.000 

2,20 

1,50 

1,54 

1,1 

10,40 

24 

0,03 

1,5 

15.498 

230/400 

6.645 

83 

56 

695 

12,1 

21,7 (3m2 per yak) 

1,68 

0,5 

51.336 

8,50 

Totaal 
o 
o 
o 
o 

99.360 

o 

99.360 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m 

m3/uur 

m/sec 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Mts. Van Rooij 

Hunnissenstraat 8 

Ell 

Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

12 november 2008. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stal3 

0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

1.728 vleesvarkens Rechts 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* ventilatie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijktijdigheid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

1e fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

1e fase 

2e fase 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 

Breedte lamellen pakket 

Ventilatie vlgs. V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

1e fase 

2e fase 

1e fase 

2e fase 

chemisch 

waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

7 vak.x1,5xO,167 

m3 /uur/ 
dierplaats * 
250 

150 

200 

60 

60 

20 

m'/uur 

1 

105.000 

RAV 
categorie 

(7 vakken) 

ca. 5450 x 3300 x 2800 

ca. 6.000 

2,20 

1,50 

1,54 

1,1 

10,40 

24 

0,03 

1,5 

15.498 

230/400 

6.890 

87 

56 

715 

12,6 

21,7 

1,75 

0,5 

53.568 

8,50 

Totaal 
o 
o 
o 
o 

103.680 

o 

103.680 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m' 

m' 

m 

m3/uur 

m/sec 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

locatie 

Datum 

Mts. Van Rooij 

Hunnissenstraat 8 

Ell 
Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

12 november 2008. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser aWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stal3 

0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

1.728 vleesvarkens Links 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 
* ventJ'latie behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelljktljdigheid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

1e fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

1e fase 

2e fase 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 

Breedte lamellen pakket 

Ventilatie vlgs. V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

1e fase 

2e fase 

1e fase 

2e fase 

chemisch 

waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

7 vak.x1,5xO,167 

m3 /uur/ 
dierplaats * 
250 

150 

200 

60 

60 

20 

m3/uur 

105.000 

RAV 
categorie 

(7 vakken) 

ca. 5450 x 3300 x 2800 

ca . 6.000 

2,20 

1,50 

1,54 

1,1 

10,40 

24 

0,03 

1,5 

15.498 

230/400 

6.890 

87 

56 

715 

12,6 

21,7 

1,75 

0,5 

53.568 

8,50 

Totaal 
o 
o 
o 
o 

103.680 

o 

103.680 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 

m2 

m 

m3/uur 

m/sec 



Bijlage 10 Beschrijving emissiearme stalsystemen 

Bijlagen mUieueffectrapportage 

Hunnissenstraal ongenummerd Ie Ell 



Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

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

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

Eisen aan de uitvoering: 
1) Gecombineerd luchtwassysteem 

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

b) per m 2 aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt 
maximaal 5.000 m3 1ucht aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het 
specifieke oppervlak van de lamel/en, maar om het aanstroomoppervlak van het element 
waarin het lamel/enfi/ter is geplaatst. Het lamellenfi/ter zelf heeft een capaciteit van maximaal 
75 m3 lucht per uur per m2 oppervlak van het lame!. 

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

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

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

lenminste 1 cm 2 per m3 per uur maximale venti/atiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de 
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde norm en voor maximale venti/alie in 
achl worden genomen. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meetrapport geen waarde vast te stellen. 

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

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

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

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

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

5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal4,0 
zijn en na verversing maximaal 1,5. 

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

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

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



De herleide ammoniakemissie bedraagl: 
a) Gespeende biggen 

0,09 kg NH3 per dierplaa'is per Jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m 2 per dier; 
0,11 kg NH3 per dierp/aats per jaar bij een hokopperv/ak van groter dan 0,35 m 2 per dier . 

b) Kraamzeugen 
1,25 kg NH3 per dierp/aals per Jaar 

c) Guste en dragende zeugen 
0,63 kg NH3 per dierp/aats per jaar bij individue/e huisvesting; 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar blj groepshuisvesting. 

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

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

9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zljn opgenomen in de bij/agen behorende bij het 
gecombineerd luchtwassystemen mel chemische wasser en waterwasser. Deze zijn Ie vinden op 
www.infomll.nl. 

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

Informatie bij: 
-Infomil (www.infomil.nl) 
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl) 
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NAAM: 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(Iamellenfilter) en waterwasser. voor 
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guste en dragende zeugen. dekberen 
en vleesvarkens (inclusief opfokberen 
en kzeu 

NUMMER: 
BWl2006.14 
Systeembeschrijving 
oktober 2006 



Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

BWL 2006.15 
01.1.15.2.1; 0 1.1.15.2.2; 0 1.2.17.2; 0 1.3.12.2; 02.4.2; 0 3.2.15.2.1 
en 0 3.2.15.2.2 
Gecombineerd luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie 
met waterwasser, chemische wasser en biofilter 
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
oktober 2006 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit 
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit drie filterwanden van het 
type dwarsstroom. De eerste twee filterwanden zijn van gelijke omvang en betreffen achtereenvolgens 
een waterwasser en een chemische wasser. De derde fiJterwand is een biofilter. 
De waterwasser is een kolom waarover continu water wordt gesproeid. Verder bevinden zich vlak voor 
deze wand sproeiers die zorgen voor de bevochtiging van de lucht en de voorzijde van het filterpakket 
(zeer frequent sproeien gedurende korte tijd (om de 5 minuten 1 minuut sproeien, instelling is mede 

\' afhankelijk van de stofvracht)). De chemische wasser is een kolom met vulmateriaal, waarover continu 
aangezuurde wasvloeistof stroomt. Het biofilter is opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover 
zeer frequent gedurende een korte tijd water wordt gesproeid (om het pakket vochtig te houden, 
instelling is mede afhankelijk van de weerscondities). 
Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische wasser. Het spuien van waswater 
vindt op vaste, van te voren ingestelde, tijdstippen plaats. Dit is Mn keer in de drie maanden en valt 
samen met de periodieke reiniging van het luchtwassysteem. Bij het spuien wordt de volledige inhoud 
van de wateropvangbakken onder de waswanden vervangen door vers water. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het spuiwater. Door micro-organismen 
in waterwasser en biofilter wordt ammoniak omgezet in nitrieUnitraat en afgevoerd met het spuiwater. 
De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met name plaats in de twee natte wassers (de 
waterwasser en de chemische wasser). Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het biofilter. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Gecombineerd luchtwassysteem 

a) het wassysteem is opgebouwd uit drie achter elkaar geplaatste filterwanden (type 
dwarsstroom) van gelijke lengte (Iengte is afhankelijk van de capaciteit). De eerste twee 
filterwanden zijn opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (FKP 158) en zijn beide 2,0 meter 
hoog en 0,15 meter dik. De eerste filterwand is een waterwasser, tevens bevinden zich op 
0,25 meter voor deze wand sproeiers voor bevochtiging van de lucht. De tweede filterwand is 
een chemische wasser. De laatste filterwand is een frame gevuld met wortelhout van 
loofbomen (biofilter). Deze wand is 2,5 meter hoog en 0,60 meter dik. 

b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de waterwasser als de chemische wasser wordt 
maximaal 3.160 m3 lucht aangevoerd. Voor het biofilter geldt een maximale belasting van 
2.530 m3 lucht per m2 aanstroomoppervlak. 

c) uitvoering wateropvangbakken onder de waterwasser en de chemische wasser volgens de 
volgende maatstaven: 

hoogte wateropvangbak is minimaal100 cm; 
opvangbak onder waterwasser is minimaal120 cm breed en opvangbak onder chemische 
wasser is minimaal 50 cm breed (netto breedte): 
de lengte van de wateropvangbak (neUo lengte) is gelijk aan de lengte van de filterwand 
plus tenminste 100 cm. 

d) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van Mn of meerdere afdelingen 
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden 
aangegeven. Tevens moet de uitvoering van de verschillende onderdelen van de 
luchtwasinstallatie, met bijbehorende maatvoering, op de tekening worden opgenomen. 

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

het gecombineerd luchtwassysteem de stal Ie verlaten. 



( 

b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal 
tenminste 1 cm2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de 
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde norm en voor maximale ventilatie in 
acht worden genomen. 

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

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

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater van de waterwasser moet worden afgevoerd naar een aparte afgesloten 
opslagruimte (geen mestopslagruimte). 
Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag. 
Uit het biofilter kan percolaat-water vrijkomen. Dit percolaat dient te worden afgevoerd naar een 
aparte opslag. 

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

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

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om 
deze reden dient het filterpakket van de waterwasser en de chemische wasser (de eerste twee 
filterwanden) minimaal elke drie maanden met water te worden gereinigd. Deze reiniging valt 
samen met de vervanging van het waswater in de waterwasser en de chemische wasser. 

3) Het waterniveau in de wateropvangbak onder zowel de waterwasser als de chemische wasser 
bedraagt minimaal 80 cm. Aileen op de momenten dat wordt gespuid is een lager niveau 
toegestaan. 

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

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

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

Werkingsresu/taat: 
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een waterwasser, chemische wasser en biofilter heeft 

een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70 %. 
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 80 % verminderd. 
3) Voor de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het 

meetrapport geen waarde vast te stellen. 



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

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

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

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

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

5) De pH van het waswater in de chemische wasser mag maximaal 4,5 zijn. 
6) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad 

Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15). 
7) De aanvrager noemt dit gecombineerd Juchtwassysteem: "3-stufiger MagixX Abluftwascher". 
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde 

meetrapporten (rapport 1: Buscher, W., Wallenfang, 0 ., Schier, F., 2003, Messungen von Staub, 
Geruch und Ammoniak an einer dreistufigen, MagixX- Abluftreinigungsanlage der Firma Big 
Dutchman, 23-10-2003, Universtitat Bonn - Institut fur Landtechnik; rapport 2: Buscher, W., 
Wallenfang, 0., Schier, F., 2004, Bericht Ober die DurchfOhrung von Emissionsmessungen, 16-11-
2004, Universtitat Bonn - Institut fOr Landtechnik). 
De herleide ammoniakemissie bedraagt: 
a) Gespeende biggen 

0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m 2 per dier; 
0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m 2 per dier, 

b) Kraamzeugen 
2,49 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c) Guste en dragende zeugen 
1,26 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
1,26kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d) Dekberen 
1,65 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
0,75 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m2 per dier; 
1,05 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van grater dan 0,8 m 2 per dier. 

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

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

Informafie bij: 
- Infomil (www.infomil.nl) 
- Big Dutchman (www.bigdutchman.de) 
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Systeem-nummer: 
Gebaseerd op: 
Rav-nummer: 
Naam van het systeem: 

Diercategorie: 
Stalbeschrijving van: 

aWL 2004.05 
Groen Labelnummer BB 99.02.070 
03.2.7.2.1 
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met roosters anders dan metalen 
driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per 
dierplaats 
Vleesvarkens 
15 april 2004 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakuitstoot wordl beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest 
opgevangen in een breed mestkanaal, voorzien van een roostervloer en schuine putwand(en). 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Mestkanaal 

a. de breedte van het meslkanaal dient minimaal1, 1 0 meter te zijn; 
b. het emitlerend mestoppervlak mag maximaal 0,18 m2 per dierplaats bedragen; 
c. het emitterend oppervlak van het mestkanaal moet worden beveiligd door een overloop; 
d. het roosteroppervlak boven het mestkanaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het roosteroppervlak boven het 

waterkanaal; 
e. het mestkanaal mag niet in verbinding staan met het waterkanaal of andere kanalen (bijvoorbeeld met het kanaal 

onder de dichte bolle vloer of onder de schuine wand; 
f. de schuine wand dient gemaakt te zijn van niet mest aanhechtend materiaal (bijvoorbeeld 

polyethyleen/polypropyleen, roestvast staal) of vlak beton. Indien de schuine wand is gemaakt van (prefab)beton 
elementen, dient de mestzijde vlak geschuurd te zijn. De vlakheid dient binnen de grens van +/- 2 mm per 
strekkende meter wand te liggen. Een topafwerking met een impregneermiddel of coating is niet noodzakelijk. 

g. de wand tegen de bolle vloer dien! uitgevoerd te worden onder een helling die Jigt in de range van 450 tot en met 900 

ten opzichte van de putvloer; 
h. de schuine wand tegen de achtermuur is niet vereist, indien wei toegepast dient de wand een helling van minimaal 

600 ten opzichte van de putvloer te hebben; 
i. de montage van een schuine wand dien! vloeistofdicht te gebeuren; 
j. ook is he! moge/ijk om een goat toe te passen. 

2) Hokuitvoering en roostervloer 
a. er zijn twee soorlen hokuilvoeringen mogelijk: 

het hok wordt uitgevoerd me! gedeeltelijk rooster, waarbij he! hok vooraan bestaat uil een dichte vloer. Achterin 
het hok bevindt zich het mestkanaal. He! mestkanaal moe! worden voorzien van schuine putwand(en) en een 
rooster; 
het hok wordt uitgevoerd met in het midden een bolle vloer. Aan de voorkant bevindt zich een kanaal voorzien 
van een rooster. Hel is toeges!aan om di! kanaal als een zogenaamd waterkanaal uil te voeren. Aan de 
achterkant word! de mest opgevangen in een mestkanaal, voorzien van een rooster. 

b. indien het voorste kanaal als een zogenaamd waterkanaai wordl uitgevoerd, dan geldt voor hel voors!e kanaal: 
hel voortse kanaal mag zowel met als zonder goten of schuine putwand(en) worden uitgevoerd; 

- het roosteroppervlak boven het waterkanaal mag nooit groter zijn dan het roosteroppervlak boven he! 
mestkanaal; 

- de breed!e van het waleroppervlak mag niet meer bedragen dan 0,60 meier. 
Om dit te realiseren kan het waterkanaal worden uilgevoerd met een schuine wand tegen de bolle vloer. Deze 
dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 450 tot en met 900 ten opzichte van de 
pulvloer. Ook is he! mogelijk om twee schuine wanden in het waterkanaalle gebruiken of een goot. 
het waterkanaal mag niet in open verbinding slaan met mestkanalen; 
na elke mestronde dient hel waterkanaal afgelaten te worden waarna het gereinigd moet worden; 
na reiniging en voor aanvang van een nieuwe ronde moet hel waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10 
meter zijn. 

c. Voor beide type hokuitvoeringen geldt: 
he! hok mag worden uitgerust met een brij- of droogvoerbak of met een (dwars)trog; 

- de hokafscheiding kan open of dicht worden uitgevoerd; 
per dierplaats dient een dicht vloeroppervlak van minimaal 0,3 m2 aanwezig te zijn. 

3) Mestafvoer: 
a. voor de afvoer van de mest uit het mestkanaal moe I een rioleringssysteem worden aangebracht, zodat de mest 

frequent en restloos uil de mestkanalen kan worden afgevoerd; 



b. de doorsnede van de afvoeropening dient minimaal160 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter minimaal 200 mm, 
c, verder dient de afvoer van de mest zodanig te zijn gewaarborgd dal het emitterend mestoppervlak nooit grotel 

wordt dan 0,18 m2 per dierplaats. Oil moet worden gerealiseerd middels een overloop met een minimale doorlaat 
van 75 mm waarvan de intstroomopening zichtbaar in het mestkanaal is aangebracht. Voorts moel de overloop 
zijn voorzien van een stankafsluiter. De overloop mag niet worden aangesloten op de hoofdleiding van het 
rioleringssysteem; 

d. in het afvoersysteem van hel waterkanaal moet een (centrale) afsluiter worden aangebracht die vloeistofdichl en 
mestbestendig is. Bij gesloten afsluiter moet het water in he! waterkanaal worden vastgehouden. De afsluiter 
mag niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

e. het rioleringssysteem heelt per mestkanaal een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloeis!ofdich! afsluiten en 
mestbestendig zijn, Voorts mag een gesloten afsluiter niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

f. de buizen en hulpstukken van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC, PE of PP en te voldoen 
aan sterkteklasse SN 4. De rubberen ringen voor het koppelen van de buizen en hulpstukken dienen van het 
type SBR te zijn. Aile verbindingen voer het koppelen van buizen en hulpstukken dienen met manchetten te 
gebeuren. Controle op vloeistef-dichtheid dien! te gebeuren voor het betonstorten d.m.v. het vullen van de 
afdelingsleiding met water. 

Eisen aan het gebruik: 
Na elke ronde dienen de kanalen afgelalen Ie worden, waarna het hok gereinigd moet worden. Na reiniging dient het 
watemiveau in het waterkanaal minimaal 0,10 meter te bedragen. Verder dienen de schuine wand(en) in het mestkanaal na 
elke ronde schoongespoten te worden. 

Nadere bijzonderheden: 
De beslissing over de emissiefaclor is gebaseerd op afieiding van het huisvestingsysteem met Groen Labelnummer BB 
99.02.070. De ammoniakemissie bedraagt 1,2 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

Tf1kf1ningen: 
Zie ommezijde voor een schematisch Dverzichl van de stal met tekeningen van mogelijke uitvoeringsvormen van de 
mestafvoer. 

/nformatie bij: 
-Infomil (www.infomil.nl) 
-Inter Continental B.V. te Helmond, tel. 0492-545505, emailadresic@intercontinental.nl(·IC-V systeem met roosters 
anders dan metalen driekantroosters") 
-Praktijkonderzoek van Animal Sciences Group van Wageningen UR, tel. 0320-293211 
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1. INLEIDING 

Econsultancy bv he eft van Drieweg Advies bv opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek aan de Hunnissenslraat (ong.) te Ell in de gemeente Leudal. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Souwverordening, alsmede een mogelijke 
bestemmingsplanwijziging. 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel vas I te stelien of er op de onderzoekslocatie een 
grond- en/of grandwaterverontreiniging aanwezig is. 

Het vooronderzoek is verricht conform de NVN 5725 Sodem: "Leidraad voor het uitvoeren van voor
onderzoek bij verkennend, ori~nterend en nader onderzoek" (VROM, 1999). Het bodemonderzoek is 
uitgevoerd conform de NEN 5740 Sodem: "Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onder
zoek naar de milieuhygienische kwaliteit van bodem en grand" (VROM, 1999) . 
Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen en/of richtlijnen, 
waarander de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek". De analyseresul
taten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaar
den bodemsanering, februari 2000). Tevens is rekening gehouden met de bodemgebruikswaarden, 
zoals deze in de provincie Limburg gehanteerd worden. 

Econsultancy bv is gecertificeerd voor de protocolien 2001 en 2002 van de SRL SIKB 2000. In dat 
kader verklaart Econsultancy bv geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

Econsultancy bv werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het 
kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van 
de NEN-EN-ISO 9001 :2000. 

2. VOORONDERZOEK 

2.1 Geraadpleegde bronnen 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Leudal aanwezige 
informatie (contactpersoon de heer J. Ossewaarde), informatie verkregen van de opdrachtgever 
(contactpersoon mevrauw A.W.M. Reijnders) en informatie verkregen uit de op 4 juni 2007 uit
gevoerde terreininspectie. 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 

~ het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
~ eventuele calamiteiten; 
~ eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
.... de bodemopbouw en geohydrologie; 
.... verhardingen, kabels en leidingen. 

8ijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een 
afstand van 50 meter. De onderzoekslocatie (± 24.000 m2) ligt aan de Hunnissenstraat (ong.), circa 
1,1 km ten zuidoosten van de kern van Ell in de gemeente Leudal (zie bijlage 1). Het perceel, waar de 
onderzoekslocatie dee I van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Leudal, sectie H, nummer 208 
(zie bijlage 2c). 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 58 C, 2004 (schaal 1 :25.000), bevindt het 
maaiveld zich op een hoogte van circa 30 m +NAP en zijn de coordinaten van de onderzoekslocatie 
X = 184.380, Y = 358.720. 

2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatle 

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 58, 
1990 (schaal 1 :50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik. 
Tot circa 2000 is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd . 

Op dit moment is de onderzoekslocatie nog steeds in agrarisch gebruik. Op het terrein worden 
aardappelen geteeld. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend 
is de onderzoekslocatie nimmer bebouwd geweest. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen 
aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. Uit bestudering van luchtfoto's blijkt dat de 
verkaveling sinds 1989 niet veranderd is. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets 
weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Leudal bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 
niminer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 
Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 
locatie te verwachten. 

De tabellen la en Ib geven een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes. 

Tabella. Historisch gebruik van de onderzoekslocafie (periode 1800-1860) 

Bron Perlode Kaartblad Schaal Omschrljving BIJzonderileden/dlrecte 
onderzoekslocatle omgeving 

Tranchot und v. MOffling kaart 1803-1620 36 1 : 25.000 agrarisch agrarisch gebi ed 

Grote Historische Provincie 1837-1844 199 1: 25.000 agrarisch 
Atlas, Lim burg 

Grote Historlsche Atlas van 1836-1857 58 1 : 50.000 agrarisch -
Nederland, deel4. Zuld · 
Nederland 
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Tabellb. Historisch gebruik van de onderzoekslocatis (periods 1860-heden) 

Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrljvlng Bljzonderheden/dlrect& 
onderzoekslocatlo orngevlng 

lopografische kaart 1692 736 1 : 25 .000 agrarlsch agrarlsch g ebled; len noord-
en zuldwesten bevlndt zlch 
een onverh arde weg (hul-
dlge Hunnlssenstraal) 

lopograflsche kaart 1917 736 1 : 25.000 agrarisch -
lopografische kaart 1934 736 1: 25.000 agrarisch -
topogra~sche kaart 1953 56 C 1: 25.000 agrarisch -
lopogra~sche kaart 1956 56 C 1: 25.000 agrarisch -
topografische kaart 1965 58 C 1 : 25.000 agrarlsch 

lopografische kaart 1979 58 C 1 : 25.000 agrarisch de Hunnissenstraat is ver-
hard 

lopografische kaart 1968 58 C 1 : 25.000 agrarlsch ten zuidwesten bevindl zich 
bebouwing 

topogralische kaart 1996 56C 1 : 25.000 agrarisch -
lopografische kaart 2000 56 C 1 : 25.000 agrarisch -
topografische kaart 2004 56 C 1 : 25.000 agrarisch ten noordwesten bevindt 

zich een fruitkwekerij 

2.4 Calamiteiten 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Leudal blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 

2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) 

Op de onderzoekslocatie zeit en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn, voor zover 
bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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2.6 Belendende percalen 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Ell. In bijlage 7 zijn de geraadpleegde 
informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende 
perce len is als voigt: 

-t aan de noordoostzijde bevindt zich agrarisch gebied met aansluitend een verharde weg en 
bebouwing; 

~ aan de zuidoostzijde bevindt zich een akker; 
-t aan de zuidwestzijde bevindt zich een weg (Hunnissenstraat) met aansluitend agrarisch 

gebied, varkensstallen en een woonhuis.; 
..... aan de noordwestzijde bavindt zich eveneens een weg (Hunnissenstraat) met aansluitend 

een fruitkwekerij. 

De huidige elgenaar van de onderzoekslocatie is nlets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriele activiteiten in de directe omgeving 
van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende 
percelen geen bodemverontreinigingen zijn te verwachten. 

2.7 Terreininspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatle van brannen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of 
grondwaterverontrelniging. 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatle komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. 
Op de onderzoekslocatle zijn geen mogelijke brannen voor een grond- en/of grondwaterverontreini
ging aangetroffen. Tevens zjjn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

2.8 Toekomstige situatie 

De opdrachtgever is voornemens stallen te realiseren op de onderzoekslocatie. 

2.9 Informatie region ale achtergrondwaarden 

Er is geen Informatie beschil<baar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de 
grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater v~~r. De provincie 
Limburg heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde con
centraties van metalen in hel grondwater (zie onder meer brief 95/36199V van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Limburg van 12 september 1995). 

2.10 Bodemopbouw 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 58 West, 1967 (schaal 
1 :50.000), uit een hoge zwarte enkeerdgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering 
voornamelijk is opgebouwd uit lemig fJjn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 
behoren geologisch gezien tot de Nuenen Groep. 
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2.11 Geohydrologie 

Tectonisch gezien lig\ de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. De Roerdalslenk wordt aan de 
zuidwestzijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrand breuk. Beide 
breuken zijn noordwest-zuidoost gerichl. 

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 50 m en wordt gevormd door zandige en 
grindige afzettingen van de Formaties van Veghel en Sterksel. Op deze formaties llggen fijnzandige, 
matig goed doorlatende eolische afzettingen, behorende tot de Nuenen Groep, met een dikte van 
± 15 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door afzettingen van de 
KiezeloClliet Formatie. Het bovenste dee I van deze complexe eenheid bestaat uit klei met 
bruinkoolinschakelingen. 

De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 27,5 m +NAP, waardoor het 
grondwater zich op ± 2,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket, dat 
freatisch grondwater bevat, stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning 
TNO, kaartblad 57 Oost, 58 West en Oost, 1974 (schaal 1:50.000), in oostelijke tot noordoostelijke 
richting_ Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie, die van invloed zouden 
kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie 
ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 

3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen velWacht in gehalten boven de streefwaarde of boven het in het betreffende 
gebied geld en de achtergrondgehalte. Dft geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgerralten als voor 
"antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen_ Verspreid 
over de he Ie locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en extensief gebruik (eenduidig 
geringe antropogene be'invloeding) en welnig tot geen bebouwing. Het oppervlak is groter dan 1,0 ha. 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dal de onderzoekslocatie onderzocht dient Ie wor
den volgens de strategie "grootschalig onverdachf' (ONV-GR). 8ij onverdachte locaties luidt de on
derzoekshypothese, dat de bodem niet verontreinigd is. 

4. VELDWERK 

4.1 Aigemeen 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort
vloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatie
schets met daarop aangegeven de sill/ering van de boorpunten en de pei/buizen. In bijlage 3 zijn de 
boorprofielen opgenomen. 
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4.2 Grondonderzoek 

4.2.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 4 en 5 jul; 2007. In het totaal zijn er met behulp van een edelmanpoor 
26 boring en tot 0,5 m -my geplaatst. HieNan zijn <'I boring en tot 2,0 m -my en zijn 3 boringen tot 
maximaal 2,95 m -my doorgezet. Deze diepe boringen zijn afgewerkt als peilbuis, teneinde de 
milieuhygienische kwallteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is 
een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over 
trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijken
de textuur separaat bemansterd zijn. 

4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 

De bavengrond bestaat voornamelijk uit matig siltig, matig fiJn zand. Bovendien is de bovengrond 
plaatselijk zwak tot matig humeus. De ondergrond bestaat uit zwal< tot uiterst siltig, zeer fijn tat matig 
fijn zand. Sovendien is de ondergrond plaatselijk tol 1,0 m -mv zwak tot matig hum eus. In het 
apgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoeks/ocatie, alsmede in de 
bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de 
doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Sodem -
Inspectie, monsterneming en analyse van as best in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. 

4.3 Grondwateronderzoek 

4.3.1 Uitvoering veldwerk 

Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn 3 peilbuizen geplaatst. De filterstelfing is bepaald op basis 
van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de vefdwerkzaamheden op 4 juli 2007 is ingeschat. Het 
onderste gedeelte van de peilbulzen (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van 
het boorgat en het peilfilter is opgevuld met fillergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei 
aangebracht. zodat €if geen verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De 
peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het 
grondwater bemonsterd. 
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4.3.2 Bemonstering 

Het grondwater is op 11 juli 2007 bemonsterd. Tabel II geeft een overzicht van de verde ling van de 
peilbuizen over de onderzoekslocatie en de grondwaterstanden die op 11 juli 2007 zijn waargeno
men. Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zin tuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. De 
verlaagde pH en het geleidingsvermogen vertonen geen atwijkingen ten opzichte van reg ionaal 
bekende waarden . 

rabell/. Ovenlcht sltuering van de pellbuizen en de in het veld bepaalde waarden van 2 parameters 

Pellbuls· Situering pellbuls Fllterstelllng Grondwaterstand pH EGV 
nummer (m·mv) 11 Jull2007 (.) ()IS/em) 

(m-mv) 

PB1 stroomafwaarts ten 1,85-2,85 1,69 6,2 960 
opzlcht van het noor-
delijke gedeelte van de 
onderzoekslocalie 

PB13 in het midden van de 1,95-2,95 1,60 5,5 1080 
onderzoekslocatle 

PB22 slroomafwaarts len 1,8-2,8 1,71 5,3 1590 
opzichl van het oosle· 
liJke gedeelte van de 
onderzoekslocalie 

5. ANALYSERESULTATEN 

5.1 Uitvoering analyses 

Aile te analyseren grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan ALcontral Laboratories. Oit 
laboratorium is erkend door de Raad voor Accreditatie . In het laboratorium zijn in totaal 4 
grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bovengrond en 2 grand
mengmonsters van de ondergrand). De 4 grondmengmonsters en de 3 grondwatermonsters zijn ge
analyseerd op de volgende pakketten: 

- grand: droge stof, metalen (arseen, cadmium, chraom, koper, kwik, lood, nikkel en zink), 
polycyC/ische aromatische koolwaterstoffen (PAK), extraheerbare organohalageen
verbindingen (EOX) en minerale alie; 

- grandwater: metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, load, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten (BTEX), naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 
alie. 

Tevens is van een grandmengmonster van de bovengrond en een grondmengmonster van de 
ondergrand het organische stot- en lutumgehalte bepaald. In afwijking op de NEN 5740 ;s atgezien 
van het bepalen van he! organische stat- en lutumgehalte van ieder grondmengmanster. Dit 
aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen noemenswaardige verschillen in de samenstelling van 
de bodem bestaan . Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en 
de analysepakketten. 
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Tabellll_ Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de ana/ysepakketten 

Grondmeng· Grondmonsters Analysepakket BIJzonderheden 
monster (In em.mv) 

MM1 1 (0-50) 14«(}'50) 4(0-20) 12(0-50) NEN-pakket + lutum en organlsche stot bovengrond noordelljk terrelndeel 
7(0-50) (zintulgJijk schoon) 

MM2 26(0-40) 16(0-50) 24(0-40) 19(0-50) NEN-pal<ket bovengrond zuidelijk terreindeel 
(zlnluigliJk schoon) 

MM3 13(150-200) 13(50-100) 1(100-150) NEN-pakkel ondergrond noondelijk terreindeel 
14(150-200) 5(100-150) (zinlulglijk schoon) 

MM4 22(100-150) 25(50-100) 25(150-200) NEN-pakkel + lulum en organlsche slot ondergrond zuldelljk terreindeel 
20(50-100) 20(150-200) (zlnluiglijk schoon) 

5.2 Interpretatie analyseresultaten 

De anafyseresu ltaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering, februari 2000). Het toetsingskader voor de beoorde ling van de 
gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat drie te 
onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: 

- streefwaarde: 

- tussenwaarde: 

- interventiewaarde: 

deze waarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarbij als nadelig te waar
deren effecten voor de functionele eigenschappen van de bodem verwaar
loosbaar worden geacht; 

deze waarde is de helft van de sam van de streefwaarde en de interventie
waarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel 
nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern
stige bodemverontreiniging bestaat; 

deze waarde geeft het niveau voor verontreinigingen in grand en grondwater 
aan waarboven ernstige vermlndering of dreigende vermindering optreedt 
van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of 
dier. Bij gehalten en/of concentraties boven d.e interventiewaarde is er sprake 
van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreini
ging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het baven de tussen
waarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heefi, 
is uitvoering van vervolgonderzoek meestal n;et noodzake/ijk. 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen ult de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
streef- en interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden gevolgd am de streef
en interventiewaarden naar grondsoort te differentieren. In dit onderzoek is voor de grond uitgegaan 
van 2 reeksen streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaarden voor de grond zijn 
berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en 
lutumgehalte. Bijlage 6 geeft een overzicht van de gehanteerde analysetechnieken en bijbehorende 
detectielimieten. Om de mate van verontreiniging aan Ie geven wordt de volgende terminalogie ge
bruikt: 

- niet verontreinigd : 
- licht verontreinigd: 
- matig verantreinigd: 
- sterk verontreinigd: 

gehalte/concentratie ~ streefiNaarde en/of detectielimiet; 
gehalte/concentratie > streefwaarde en ~ tussenwaarde; 
gehalte/cancentratie > tussenwaarde ~ interventiewaarde; 
gehalte/concentratie > interventiewaarde. 

07061460 LEU.DRI.NEN 
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Bij de beoordeling van de bodemkwaliteit in relatie tot nieuwe bestemmingen hanteert de provincie 
Limburg het uitgangspunt, dat de nieuwe situatie geen rislco's en zo weinig mogelijk 9 ebruiksbeper
kingen mag kennen. In het verleden werd daartoe als bodemkwaliteitseis de streefwaarde gehan
teerd. Bij de beoordeling van de bodemonderzoeksresultaten door de jaren heen werd duidel ijk dal 
regelmatig marginale overschrijdingen van de streefwaarde voorkomen, veelaJ zander dat daarvoor 
aanwijsbare bronnen aanwezig waren. Momenteel hanteert de provincie Limburg als uitgangspunt de 
bodemgebruikswaarden, zoals deze zijn vastgesteld in het kader van het beleidsdocument "Van 
trechter naar zeef' (VROM, 2000). In bijlage 8 is de toetsingstabel opgenomen voor de bodemge
bruikswaarden. 

5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grand die de geldende toetsingskaders 
overschrijden. 

Tabel/V. Overschrijdingen toefs;ngskaders grond 

Grondmeng- TraJect Gehaltll > Gehalte> Gehalte> Gehalte> 
monster (cm-mv) streefwaarde BGW I-waarde tussenwaarde Interventlewaarde 

(lich! veronlrelnfgd) (mallg veronlrelnlgd) (slert verontrelnlgd) 

MMl 1 (0-50) 14(0-50) 4(0-20} - - - -
12(0·50) 7(0-50) 

MM2 26(0-40) 16(0·50) 24(0-40) minerale olie • -
19(0·50) 

MM3 1 3(150·200) 13(50-100) - - -
1(100·150) 14(150-200) 
5(100·150) 

MM4 22(100·150) 25(50·100) - -
25(150-200) 20(50-100) 
20(150-200) 

~ Voor mtnerale c lle geldt, dat de bodemgebrUlkswaarde voor bodemgebrUlksvoml I (wonen en Intenslef gebru lkt groen) die 
door de provincie Limburg gehanteerd wordt, gelijk is aan de streefwaarde. Echter, indien er geen bran van een minerale 
olieverontreiniging aanwezig is, wordt door de provincie Limburg een hogere bodemgebruikswaarde voor minerale olie gehan
teerd. Op de onderzoekslocatle is geen bron aanwezig, derhalve is gekozen voor een hogere bodemgebruikswaarde voor 
minerale olie. 

Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toets ingskaders 
overschrijden. 

07061460 LEU.DRI.NEN 
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rabcl V. OVelschrljdfngen foel&lngskaders grondwater 

GrondWat&r' Situering Coneanlr,He > Conctntrall. > Coneenlnlll. > 
monller pollbul, . lTeaM,me tuuenw,erde 'nttNonllewaarde 

Inth! venmlalnlgdt tmodg •• ronl".lnllld) ('WI! Vlron,"'nllld) 

p", $lfoomafwaart. op hel """"m - -
noordelijke godeello .,. 
van de ond/!l%OOkslo-

~" 
PB13 In he! midden vall (Ie cadmium --- ... 
pan atroomopwaarls op het cadmium zlnk -

zuldoostelljka gedeelte "'-van 00 ordetmeksio-
calle 

De tabellen VI Um VIII geven een overzicht van de analyseresultaten van de grondmengmonsters en 
de grondwatermonsters. Bijlage 4 beval de door het laboratorium aangeleverde resultaten. 
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rabel VI. Analyseresultaten grondmengmonsters (gehalten In mg/kg d.s., tenzlj anders vermeld) 

monsters MM1 MM2 S T 

drage stof (gew.-%) 7B.6 B3.6 
gewicht artefacten (9) <1 <1 
organische stof (gloelverlies) (%vdDS) 3,2 
lulum (bodem) (%vdDS) 2,9 

Metalen 
arseen <5 <5 17 25 33 
cadmium <0.5 <0.5 0.5 4.0 7.5 
chroom <15 <15 56 134 212 
koper <10 <10 19 59 9B 
kwik <0.15 <0.15 0.2 3.7 7.1 
lood <20 <20 56 203 350 
nikkel <5 <5 13 45 77 
zink 22 26 64 195 327 

Polycycllscho Aromatlsche Koolwaterstoffen (PAK) 
naftaleen <0.01 <0.01 
antraceen <0.01 <0.01 
ienantreen <0.01 0.011 
fluaranteen 0.019 0.02 
benzo(a)antraceen 0.011 0.012 
ehryseen 0.011 0.014 
benzo(a)pyreen <0.01 0.012 
benzo(ghi)peryleen <0.01 0.011 
bem:o(k)fluaranteen <0.01 0.013 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.011 0.014 
acenaftyleen <0.02 <0.02 
acenafteen <0.02 <0.02 
nuoreen <0.02 <0.02 
pyreen <0.02 <0.02 
benzo(b )fluaranteen 0.02 0.03 
dibenz(a,h)antraceen <0.02 <0.02 
Pak-lotaal (10 van VROM) <0.1 0.11 1.0 21 40 
Pak-totaal (16 van EPA) <0.32 <0.32 

EOX <0.3 <0.3 0.3 

Mlnerale olio 
fractie C10 - C12 <5 9 
fraclie C12 - C22 <5 17 
fractie C22 - C30 <5 7 
fraetie C30 - C40 <5 14 
tolaai olie C10 - C40 <20 50 • 16 80B 1600 

MM1: 1 (0-50) 14(0·50) 4(0-20) 12(0-50) 7(0-50) 
MM2: 26(0-40) 16(0-50) 24(0-40) 19(0-50) 

De analyseresuitaten zlJn getoelst aan hel laetsingskader van VROM (eireulaire: Streefwaarden en Interventiewaarden bodemsanering, 
februari 2000). De gehaften zijn als voigt geclassifieeerd: 

• Hel gehafte is grater dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk de tussenwaarde 
•• Het gehaJte Is grater dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
••• Het gehalte is grater dan de interventiewaarde 

geen loetsingswaarden voor opgesteld 
niet geanalyseerd 

De slreef- en inlerventiewaarden zijn afhankeiijk van de bodemsamensleifing. Voor de toetsing is gebruik gemaakl van de voigende 
samensteiling: lulum: 2.9%, humus: 3 2% 

07081460 LEU.DRI.NEN 
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Tabel VII. Analyseresultaten grondmengmonsterss (gehalten in mg/kg d.s., tenzlJ anders vermefd) 

monsters MM3 MM4 S T 

droge stof (gew.-%) 84.2 86.2 
gewlcht artefacten (g) <1 <1 
organlsche stof (gloeiverlles) (%vdDS) <0,5 
lutum (bodem) (%vdDS) 2,5 

Metalen 
arseen <5 <5 16 23 31 
cadmium <0.5 <0.5 0.4 3.5 6.5 
chraom <15 <15 55 132 209 
koper <10 <10 17 53 89 
kwik <0.15 <0.15 0.2 3.6 6.9 
lood <20 <20 53 192 330 
nikkel <5 <5 13 44 75 
zink <20 <20 58 179 300 

Polycycllsche Aromatlsche Koo/waterstoffen (PAK) 
naflaleen <0.01 <0.01 
an!raceen 0.04 <0.01 
fenantreen 0.12 <0.01 
fluoranteen 0.04 <0.01 
benzo(a)antraceen 0.013 <0.01 
chryseen <0.01 <0.01 
benzo(a)pyreen <0.01 <0.01 
benzo(ghi)peryleen <0.01 <0.01 
benzo(k)fluoranteen <0.01 <0.01 
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.01 <0.01 
acenaflyleen <0.02 <0.02 
acenafteen <0.02 <0.02 
nuoreen 0.24 <0.02 
pyre en 0.02 <0.02 
benzo(b)fluoranteen <0.02 <0.02 
dibenz(a,h)antraceen <0.02 <0.02 
Pak-totaal (10 van VROM) 0.21 <0.1 1.0 21 40 
Pak-totaal (16 van EPA) 0.47 <0.32 

EOX <0.3 <0.3 0.3 

Mlnerale olie 
frae/ie Cl0· C12 <5 <5 
fradie C 12 - C22 <5 <5 
frae/ie C22 - C30 <5 <5 
frae/ie C30 - C40 <5 <5 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 10 505 1000 

MM3: 13(150-200) 13(50-100) 1(100-150) 14(150-200) 5(100·150) 
MM4: 22(100·150) 25(50-100) 25(150-200) 20(50-100) 20(150-200) 

De analyseresultaten zijn getoets! aan het toetsingskader van VROM (circulaire: StreelWaarden en interventiewaarden bodemsanering, 
februari 2000). De geha/ten zijn als voigt geclassificeerd: 

II 

•• 
••• 

Het gehalte Is grater dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk de tussenwaarde 
Het gehalte Is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of geliJk aan de interventlewaarde 
Het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarden voor opgesteld 
nlet geanalyseerd 

De streef- en intervenliewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling . Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: lutum: 2.5%, humus: 0.5% 

07061460 LEU.DRI.NEN 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Econsultancy bv heeft in opdracht van Drieweg Advies bv een verkennend bodemonderzoek uitge
voerd aan de Hunnissenstraat (ong.) te Ell in de gemeente Leudal. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een mogelijke 
bestemmingsplanwijziging. 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig siltig, matig fijn zand. Bovendien is de bovengrond 
plaatselijk zwak tot matig humeus. De ondergrond bestaat uit zwak tot uiterst siltig, zeer fijn tot matig 
fijn zand. Bovendien is de ondergrond plaatselijk tot 1,0 m -my zwak tot matig humeus. In het 
opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 

De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met minerale olie. Het minerale oliegehalte bevindt 
zich formeel boven de bodemgebruikswaarde voar bodemgebruiksvorm I (wonen en intensief gebruikt 
groen), die door de provincie Limburg wordt gehanteerd. Echter gelet het feit dat er geen bron voor 
een minerale olie verontreiniging aanwezig is en er zintuiglijk geen (olie)verontreinigingen zijn aange
troffen, bestaan er geen bezwaren voor de beoogde doelstelling. Verder zijn er in de boven-, alsmede 
de andergrond geen verontreinigingen geconstateerd. 

Het grondwater is licht tot matig verontreinigd met zink, licht verontreinigd met cadmium en plaatselijk 
licht verontreinigd met chroom. Deze metaalverontreinigingen zijn hoogstwaarschijnlijk, in combinatie 
met de verlaagde pH, te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in 
het grondwater. 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, niet geheel bevestigd. Gelet op de aard en mate van 
verontreiniging, bestaat er geen reden voor een nader onderzoek en bestaan er geen milieu
hygienische belemmeringen voor de Bouwverordening, alsmede een mogelijke bestemmingsplanwij
ziging. 

Econsultancy bv 
Swalmen, 24 juli 2007 
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Deze kaart is noordgericht 
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Bijlage 3 iBoorrprofieisli'il Pagina 1 van 4 

Boring: 1 Boring: 2 
akker 

'~ 
!!!~O' 

lend, mallg fijn, mallg silllg, malig lend, mallg fijn, mallg .lIl1g, zwek 
humeus, bruin " "", . " ~ \ humeu" IIchlbruln .. ... ..... .. 

lO 50 " .. . . " .... a2 50 lend, muuO njn, zwek silllg, 
Zund, mallg rljn, mellg sllllg, mellg \ geolbruln 
humeus, bruin 

"') 
land, laer njn, sterk siltig, 
beige-gael 

'''' Zand, zeer fijn, ster1< siltig, beige 

200 200 

II lend, zear njn, slerk 5illlg, 
belga-grijs 

II 
1/ 2SO 

Boring: 3 Boring: 4 
akker akker 

." .... .... [ land, mallg fijn, mallg sllllg, zwak Zand, meUg Ojn, mallg sillig, zwek . ... ...... . 
humeus, IIchlbruln 

. .. ... ..... .. humeus, IIchlbruln . .......... I 

"""".. ~2 
-----.... .. ...... .. .... ....... ... Zand. mQIIo (\In. maUg 5illlg, zwak 
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-------
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lend, mBllg fijn, mallg sillig. zwak 
humeus, IIchlbruin 

Zand. mallg fijn, mallg silllg, 
ge.lgnjs 

Zand, matig nJn, malig siltig, zwak 
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Boring: 6 0b±l ......... IT :::::::::. U I 
.. , .. ..... [2 

50 ......... . 
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':::::::::. 1 
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~ humeus, bruin-geel 

so 

akker 
Zand, mallg fijn, malig sWig. zwak 
humeus, lichtbruin 

Opdrachtgever: Drieweg Advies bv 

Lolcatienaam: Hunissenstraat (ong.) te Ell 
gelokend volgens NEN 5104 
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akker 
Zand. malig rlln. mallg .lIIlg. zwak 
humeu •• IIchlbruln 

akker 

Zand. maUg filn. mallg ,illig. zwak 
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akker 
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Zand. maUg fiJn. matig silllg, zwak 
humeus, lichlbruln 
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P agina 2 van 4 

Dkker 

Zand. mailg filn. matig 5i111g. mallg 
humou.!I, bruin 

Zand. zeer filn. maUg 'i11lg. beige 

akker 

Zand. maUg IIln. mallg .IIUg. zwak 
humsu •• IIchlbruln 

Zand. maUg nln. mallg .IIlIg. malig 
humsu •• bruin 
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,50 
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akker 

Zand. mallg IIln. mellg • illig. zwa k 
humsu •• IIchlbruin 

akkar 

land. mallg lI)n. mallg siJIIg. malJg 
humau5. bruin 

Opdrachtgever: Drieweg Advies bv 
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Pa gina 3 van 4 

akker 
land, mallg lI)n, mallg sillig, zwak 
humeus, IIchlbruln 

lend, mellg n)n, zw.k '1II1g, 
geelgrl)o 

land, maUg r~n, mallg ,Illig, 
geeloranJa 

akker 

land, maUg n)n, maUg ollUg, malig 
~ humeus, bruin 

land, zaer fi)n, mallg 5i11l9. <wak 
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.so 

200 

... 

., 
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.I<!ser 

Zand, mang (i)n. mallg 51111g, zwak 
humau" IIchlbruln 

~ land, mang fi)n, mallg slHlg. ge.lwil 
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gelekend vo lgens NEN 511J4 



Bijlage 3 Boorprofielen P agina <I ya fl 4 

Boring: 25 

Projectcode: 0706'1460 

Projectnaam: LEU DRI.NEN 

• 
~ lond, .. l Ug .......... _ _ 

\,. ..... 

Boring: 26 

D········ ::::::::: , 
.• • ...•.. . . 2 • 

~ Z-...... f ........ g .1II1g, bo4Qo 

Opdrachlgever. Drieweg Advies bv 

l ol<alier,aam: Hunissenslraal (ong.) Ie Ell 



legeilda (conform NEN 5104) 

grind 

Grlnd,911l1g 

Grind, Lwak l~IUJlg 

Grind, matlg zandlg 

Grind, sterk zandlg 

[0"0"0 "O~ .. '1 00000 '::. ,..,.,.., 

Grind, ul!erst zandlg 

zand 

r""""" ~ ........... .... ~ ...... . ........... 
I· .... · .. · .. ·§ ..... .. ... ~ .. . . . . . . . ~ ... , 
/' ... ...... "1§1 ............ .. ... .... .. . .... ........ 

/" ...... .. .. ~ .. .. ... ... . ............ 

r oo ~ ':. '::. '::::,' 

veen 

I 
~ 

~ 

H 
[J 

pei/buis 

Zand, klelTg 

Zand, zwak slllig 

Zand, mallg 511l1g 

Zand, sterk slltlg 

Zand, ulterst slllig 

Veen, mlneraalarm 

Vean, zwak klelTg 

Veen, sterk kler(g 

Veen, zwak zandlg 

Veen, sterk zan dig 

bllnde buls 

II '"'''' 

II 
II 
II 
II 
U 

bentonlet afdlchtlng 

filter 

klei 

~ Klal, ~wal{ Blltlg 

~ 
~ 

~~ 

~: I 

~:::j 

~:-:'I 

leem 

~:I 

~':':l 

Klal, matlg slltlg 

Klal, stark sllUg 

Klal, ultamt sllllg 

Klal, zwak zandlg 

Klal, maUg za ndlg 

Klal, sterk zandlg 

Leern, zwak zandlg 

Leern, sterk zandlg 

overige toovoegingen 

~ zwak humeus 

§l matlg humeu9 

~ 
stark humeus 

~ zwak grlndlg 

0 matlg grlndlg 

~1 sterk grlndlg 

-"'-

geur 

0 goon geur 

.e> zwakke geur 

(\). mallge gaur 

~ starke gaur 

• ulterste geur 

olio 

0 geon Dlle-water reaetle 

n zwakke olio-water roaetle 

N matlge aile-water reactle 

-II- sterke olle-Wllter reselle 

• ultersta olle·water reaetle 

p.i.d.-waarde 

~ >0 

~ >1 

~ >10 

~ >100 

iii >1000 .. >10000 

monsters 

[ geroerd monster 

( ongeroerd monster 

overlg 

A blJzonder bestanddoel 

• Gernlddald hoogste grondwBterstand 

"!" grondwaterstand 

• Gemlddeld laagste grondwaterstand 

sllb 

watar 



Bijlage 4 Analyseresultaten 
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ECONSULTANCY BV 

Ir. F .F.J.M. Top Analyserapport 

Projectnaam LEU.DRI.NEN 

ProJectnummer 07061460 

Rapportnummer 11199473 - 2 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

drage slot gew.-% S 78.6 83.6 84.2 

gewleht artefacten 9 S <1 <1 <1 

aard van de artefac len 9 S Geen Geen Glas 

organisehe slof (gloeiverlies) %vd DS S 3.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bod em) %vd DS S 2 .9 

METALEN 

arseen mg/kgds S <5 <5 <5 

cadmium mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 

chroom mg/kgds S <15 <15 <15 

koper mglkgds S <10 <10 <10 

kwik mg/kgds S <0.15 <0.15 <0.15 

lood mg/kgds S <20 <20 <20 

nikkel mglkgds S <5 <5 <5 

zlnk mglkgds S 22 26 <20 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mglkgds S <0.01 <0.01 <0.01 

acenaflyleen mglkgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

aeenafleen mglkgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

fluoreen mglkgds Q <0.02 <0.02 0.24 

fenantreen mg/kgds S <0.01 0.011 0.12 

antraeeen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.04 

fluoranteen mg/kgds S 0.019 0.02 0.04 

pyre en mg/kgds Q <0.02 <0.02 0.02 

benzo(a)antraeeen mglkgds S 0.011 0.012 0.013 

chryseen mg/kgds S 0.011 0.014 <0.01 

benzo(b)fluoranleen mgi1<gds Q 0.02 0.03 <0.02 

benzo(k)f1uoranleen mgi1<gds S <0.01 0.013 <0.01 

benzol a)pyreen mgi1<gds S <0.01 0.012 <0.01 

dibenz(a,h)anlraeeen mgi1<gds Q <0.02 <0.02 <0.02 

benz:o(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 0.011 <0.01 

indeno( 1 ,2,3-cd )py reen mg/kgds S 0.011 0.014 <0.01 

Pak-Iolaal (10 van VROM) mglkgds S <0.1 ') 0.11 ') 0.21 ') 

Pak-Iolaal (10 van VROM) mglkgds S 0.10 Z) 0.12 ') 0.25 2
) 

(0.7 faclor) 

De mel S gemerkle analyses vallen onder de AS3000 aeeredilalie. Overlge aeereditalies zijn gemerkt met een Q . 

Nummer Monstersoorl 

001 Grand 

002 Grand 

003 Grond 

004 Grond 

Monsterspecificalie 

MM1 1 (0-50) 14(0-50) 4(0-20) 12(0-50) 7(0-50) 

MM2 26(0-40) 16(0-50) 24(0-40) 19(0-50) 

MM3 13(150-200) 13(50-100) 1(100-150) 14(150-200) 5(10 0-150) 

MM4 22(100-150) 25(50-100) 25(150-200) 20(50-100) 20(1 50-200) 

Blad 2 van 7 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

004 

86.2 

<1 

Geen 

<0.5 

2.5 

<5 

<0.5 

<15 

<10 

<0.15 

<20 

<5 

<20 

<0.01 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.1 

0.07 2
) 
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ECONSULTANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top 

Rijksweg Noord 39 

6071 KS SWALMEN 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 24-07-2007 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: LEU.DRI.NEN 
: 07061460 
: 11199473, versie nummer: 3 

J.\lcontrol B.Ii. 
Steenhollwerstraat '15 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 23 '14700 ' Fax (010) 4'163034 
www.alcontrol 111 

Blad 1 van 7 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
07061460. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor 
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Oit ana/yserapport bestaat inclusief bij/agen uit 7 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld in geval u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn . 

Hoogachtend, 

drs. M.G.M . Groenewegen 
Business Director Milieu 

~ 
IISI" 
".Al m 

\..t , ., : . . : . ' " ; '" 
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ECONSUL TANGY BV 

Ir. F.F.J.M. Top Ana/yserapport 

Projectnaam LEUDRI.NEN 

Projectnummer 07061460 

Rapportnummer 11'199473 - 3 

Analyse Eenheld Q 001 002 003 

drage stof gew.·% S 78.6 63.6 64.2 

gewicht artefacten 9 S ~1 <1 <1 

aard va n de artefacten 9 S Geen Geen Geen 

organlsehe stot (gloeiverlies) %vd OS S 3.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) %vd OS S 2.9 

METALEN 

arseen mg/kgds S <5 <5 <5 

cadmium mglkgds S <0.5 ~0.5 ~0.5 

ehraom mglkgds S <15 ~15 <15 

koper mg/kgds S <10 <10 <10 

kwik mg/kgds S <0.15 <0.15 <0.15 

lood mg/kgds S <20 <20 <20 

nikkel mglkgds S <5 <5 <5 

zink mg/kgds S 22 26 <20 

POL YCYCLISCHE AROMA TISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgi1<gds S <0.01 <0.01 <0.01 

aeenattyleen mg/kgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

aeenafteen mg/kgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

fluoreen mg/kgds Q <0.02 <0.02 0.24 

fenantreen mg/kgds S <0.01 0.011 0.12 

antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.04 

fluoranteen mg/kgds S 0.019 0.02 0.04 

pyreen mg/kgds Q <0.02 <0.02 0.02 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.011 0.012 0.013 

ehryseen mg/kgds S 0.011 0.014 <0.01 

benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q 0.02 0.03 <0.02 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 0.013 <0.01 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 0.012 <0.01 

dibenz(a,h)antraeeen mg/kgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 0.011 <0.01 

indeno(1,2,3-ed)pyreen mg/kgds S 0.011 0.014 <0.01 

Pak·totaal (10 van VROM) mgi1<gds S <0.1 I) 0.11 I) 0.21 I) 

Pak-tolaal (10 van VROM) mgi1<gds S 0.10 ') 0.12 2) 0.25 ') 
(O.naclor) 

De met S gemerkle analyses vallen onder de AS3000 aeereditalie. Overlge accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Nummer Monstersoort 

001 Grand 

002 Grand 

003 Grand 

004 Grond 

~ 
IrSIIH 
RuA 1016 

,. IJ,nl~· .. ·r _,',' r.O: 

Monsterspeclflcatie 

MM1 1 (0-50) 14(0-50) 4(0-20) 12(0-50) 7(0-50) 

MM2 26(0-40) 16(0-50) 24(0-40) 19(0-50) 

MM3 13(150-200) 13(50-100) 1(100·150) 14(150-200) 5(10 0-150) 

MM4 22(100-150) 25(50-100) 25(150-200) 20(50-100) 20(150-200) 

, . nol o' r " • . ~ •• ' : 

Blad 2 van 7 

Orderdatum 09-07-2007 

Startdatu m 09-07-2007 

Rapporta gedatum 17-07-2007 

004 

86.2 

<1 

Geen 

<0.5 

2.5 

<5 

<0.5 

<15 

<10 

<0.15 

<20 

<5 

<20 

<0.01 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 
<0.1 I) 

0.07 ') 

Paraaf r~· 
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a , ALcontro l Laboratories 

ECONSULTANCV BV 

Ir F.F J.M. Top Analyserapport 

Projeclnsam LEU.DRI.NEN 

Projednummer 07061460 

Rapporlnummet 11199473 • 3 

Analyst Eonhetd Q 001 002 003 

Pak-Iotaal (10 ~3/\ EPA) mglkgds a <0.32 <0.32 0.47 

Pak·lolaal (16 Y80 EPA,) (0.7 mglkgds a <0.3 <0.3 0.56 
factor) 

EOX rnglkgds S <OJ <0.3 " 0,3 

MINERAI.E OLIE 
fr3dleC 1D· C12 mg/kg" <, , <, 

rractleC12 · Cn mg/kgd. <, 17 <5 

fractle C22 - C30 - <5 7 <, 

fnlctie caD . C40 - <5 14 <, 

Iolaal oIle C 1 0 • e40 
_. 

S <20 50 <20 

De mal S gemllkle analyses valen 0I'Ider de A53000 8CO'edilaHe. OYetIge awedilaUes zljn gemefld mel een 0 

Nummer Monstersoort 

001 Grond 

002 Grond 

003 Grond 

()().4 Grond 

Monsterspeclflcalle 

MMI 1(0-50) 14(0-50)4(0-20) 12(0-50) ?f0-50) 

MM2 26(0-40) 16(0-50) 24{0-40) 19(0-50) 

MMJ 13(150-200) 13(50-100) 1(100· 150) 14 (150-200) 5{ I 0 0-150) 

MM4 22(100· 150) 25(50-100) 25(150-200) 20(50- 100) 20( 1 50-200) 

81ad 3van 7 

Ordetdatum 

Startdatum 
Rapportagedatum 

DO< 

<0,32 

<0,3 

<0,3 

<, 

<5 

<5 

<5 

<20 

Paraaf : 
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o .~.' ALcontrol Laboratories 

ECONSULTANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top Analyserapport 
Bled 4 van 7 

Orderdatum 

Slatldatum 
09-07·2007 

09-07-2007 

Profednaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

LEU.ORI.NEN 
07061460 

11199473 - 3 Rapportagedatum 17·07-2007 

Monster beschrtjvlngon 

001 

002 

003 

004 

Voetnoten 

1 

2 

De monslervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Aweditatieschema AS3000 

De monslefVOOl'behandeUng en analyses zijn u1tgevoerd conlorm AccrcditaUeschema AS3000 

De monstervoorbehandefing en analyses Z," uitgevoerd conlOrm AccreditatJeschema AS3000 

• De monstefVOOfbehandeUng en anatyses zl n ui!gevoerd conform Accredilatieschema AS3000 

De sommalie is een opteUiflg van de ruwe waarden waama de berekBnlng heen plaatsgevonden. 
De somrnalle na verrekenlng van de 0.7 fador conform AS3000 

Paraaf : 

Q ........ , ... ~,~ ""'''''<a.jo .. "o" AA' .......... -. .... ,,.... ~_'"'., .... ,~ , .. , .... ,'. ,,"" ......... , . II, ............. ..-'_ .. _< ".,._., .. ~.P'" .-, 
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a:~J ALcontrol Laboratories 

Blad 5 van 7 ECONSUL TANGY BV 

Ir. F.F.J.M. Top Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

droge stol 
gewicht artefacten 

aard van de a rtefacten 

organlsche stof (glaeiverlies) 

lutum (bodem) 

arseen 

cadmium 

chraom 

koper 

kwlk 
load 

nlkkel 
zink 

naffaleen 

acenaftyleen 
acenafteen 

ftuoreen 

fenanlreen 
antraceen 

ftuoranteen 

pyreen 
benzo(a)antraceen 

chl)'seen 
benzo(b)nuoranteen 

benzo(k)ftuoranteen 

benzo(a}pyreen 

dlbenz(a,h)antraceen 

benzo(gh~peryleen 

indeno(1,2,3-cd}pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM) 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

EOX 
totaat olle C1D - C40 

Monster Barcode 

001 A8327078 

001 A8327080 

~ 

LEUDRI.NEN 

07061460 

11199473 - 3 

Monstersoort 

Grond 
Grond 

Grand 

Grand 

Grand 

Grond 
Grond 

Grand 
Grand 

Grand 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 
Grond 

Grond 

Grand 

Grond 
Grand 

Grand 

Grand 

Grand 

Grand 
Grand 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grand 
Grond 

Grand 

Grond 

Grond 

Aanleverlng 

06-07-2007 

06-07-2007 

Monstername 

05-07-2007 

05-07-2007 

liS lIN 
AvAI01! 

, • . - I,' , , I. I , I I .' . " 
• • j • 

Orderdatum 

Startdatum 

09-07-2007 

09-07-2007 

Rapportagedatum 17-07-2007 

Relatle tot norm 

Conform NEN-ISO 11465, CMN211I1A.1, AS3010 

Conform AS30DO, NEN 5709 

Idem 
Conform AS3D10, NEN 5754 

Conform AS3D1 0 
Conform AS3D10, NEN 6966 ontslulting: NEN 6961 

Idem 

Idem 

Idem 
Conform AS301 0, NEN-ISO 16772 ontslultlng: NEN 6961 

Conform AS3010, NEN 6966 ontsluitlng: NEN 6961 

Idem 

Idem 
Conform AS301D 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 

Idem 

Idem 
Conform AS301 0 

Idem 

Idem 
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b. v GC-MS 

Conform AS301 0 

Idem 
Eigen methode, aceton-hexaan-extraclie, analyse m.b. v. GC-MS 

Conform AS3D10 

Idem 
Eigen methode, acetan-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 

Conform AS3010 

Idem 
Idem 

Idem 

Conform AS3D10 

Conform AS3010 

Verpakklng 

ALC210 

ALC210 

* " I , . " , ... . - 11 ~ I I " " . 

Paraaf : 
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a)" ALcontrol Laboratories 

ECQNSULTANCY BV 81ad 6 vall 7 

Ir. F.F.J.M. Top Analyserapport 

Projectnaam lEU.ORLNEN Ordordalum 09-01-2007 

Projectn ummer 07061460 Startdatum 09-07·2007 
Rappotinummer 11199473 - 3 Rapportagedalum 17·07-2007 

Monster Barcode Aanlevarlng Monstomame Verpakklng 

001 A8327246 06-07-2007 05·07·2007 AlC21Q 
001 A8329007 06-07-2007 05-07·2007 AlC210 
001 A8329019 06·07·2007 05..()7-2Q07 AlC210 

002 A8326952 06-07·2007 05-07-2007 AlC210 

002 A8327243 06-07-2007 05-01·2007 ALe2 1Q 

002 A8327245 06-07·2007 05-D7·2007 ALe210 

002 A8328398 06-07·2007 05-{l7-2007 ALC210 

003 A8327073 06-07-2007 05-07-2007 AlC210 
003 A8328470 06-07·2007 05-07·2007 AlC210 
003 A8329009 Q6.07·2oo7 05-07-2007 AlC210 

003 A8329011 06-07-2001 05-07·2007 AlC210 
003 A8329017 06-07-2007 05-07·2007 ALe210 

004 A8327037 Q6.07·2007 OS-07-2007 AlC210 
004 A8327052 06-07-2007 OS-07-2007 AlC210 
004 A8327085 06-07-2007 05-07-2007 ALC210 

004 A8327255 06-07-2007 05-07-2007 AlC210 

00' A8329010 06-07-2007 05-07-2007 ALC210 

Paraaf : 
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0.;. ALcontrol Laboratories 

ECONSUL TANey BY 

1(, F.F.J.M. Top 

Projectnaam 

ProJectnummer 
Rapportnummer 

LEU.DRI.NEN 

0706'1460 

11199473 • 3 

~onslemummer. 111 9947).002 

Datum anat;'se: 1.-07-2007 

Pro/etlllummer: 07061 460 

ProJaclnnm: LEU.ORI.NEN 

Moosteromschr.: hlhll 

i(o-.O) 16(D-SO) 1 (G- 0) 19(0·50) 
0.11£1 

0.OB8 

0.058 

0.028 

Analyserapport 

-0.001 i---U......J~.,J~==T"""!#~"F~=---
8.0 40 '.0 

C<O o .0 
CtD el 2 

Karakleflsarlng naal alkaanlralecl 

benzine 

kerosIne en petroleum 

dlasel en gasolle 

molarolle 

slookolle 

Cg.CI 4 

Clo.C!6 

C1D-C28 

C2il·CJ6 

CID·C36 

en CJO 

RetentleU/den van de IIY9n alkanen: 

Cl0 1.3 

en 2.1 

en 3.6 

CJO 4.5 

C'D 5.6 

Blad 1 IIBn 7 

Qrderdatum 

Startdatum 

09.07-2007 

09-07-2007 

Rapportagedatum 17.07·2001 

Paraa' . 

®I 
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ECONSUL TANCY BV 

Ir. F,F.J.M. Top 

Rijksweg Noord 39 

6071 KS SWALMEN 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 20-07-2007 

Geachte heer/mevrouw, 

, I ': HTr' ,::'j' "" .-", 'I" ; :0 ~~: " .. t .. , l\. ~J 1 ~., .... ~ 

Analyserapport 

: LEU.ORI.NEN 
: 07061460 
: 11200919, versie nummer: 1 
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Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
07061460. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor 
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Oit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids, 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld in geval u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

drs . M.G.M. Groenewegen 
Business Director Milieu 
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ECONSULTANCY BV Blad 2 van 3 
Ir. F.F.J.M. Top Analyserapport 

Projectnaam LEU,DRI.NEN Orderdatum 

Projectnummer 07061460 Startdatum 

Rapportnummer 11200919 - 1 Rapportagedatum 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

METALEN 

arseen 11g/1 Q <5 <5 <5 

cadmium jJg/1 Q 0.62 0.80 2.B 

chroom 11911 Q <1 <1 1.B 

koper 11911 Q <5 <5 5.6 

kwik 1lg/1 Q <0.05 <0.05 <0.05 

lood Jlgn Q <10 <10 <10 

nikkel Jlg/I Q 15 <10 <10 

zink Jl911 Q 170 330 620 

VLUCHTIGE AROMA TEN 

benzeen 11911 Q <0.2 <0.2 <0.2 

lolueen 11911 Q <0.2 <0.2 <0.2 

elhylbenzeen 119n Q <0.2 <0.2 <0,2 

xylenen 11911 Q <0.5 <0.5 <0.5 

lolaal BTEX 11911 Q <1 <1 <1 

naftaleen 11g/1 Q <0,2 <0,2 <0.2 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,2-dichloorelhaan 11911 Q <0.1 <0.1 <0,1 

cis-l,2·dichloorelheen 11911 Q <0,1 <0,1 <0,1 

letrachlooretheen Ilg11 Q <0.1 <0 ,1 <0.1 

letrachloormelhaan I1g~ Q <0.1 <0,1 <0.1 

1,1,1-lrichloorelhaan I1gl1 Q <0.1 <0 ,1 <0.1 

1,1.2-trichloorethaan jJg/I Q <0.1 <0 .1 <0 .1 

Irichlooretheen jJgn Q <0,1 <0.1 <0.1 

chloroform jJg/1 Q <0,1 <0.1 <0.1 

CHLOORBENZENEN 

monochloorbenzeen jJglI Q <0.2 <0.2 <0.2 

diehloorbenzenen jJg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 

MINERALE aUE 

fraeUe Gl0 - C12 11911 <10 <10 <10 

fracUe G12 - C22 11911 <10 <10 <10 

fracUe C22 . C30 11911 <10 <10 <10 

fraeUe G30 - C40 11911 <10 <10 <10 

lolaal olia C10 - C40 11911 Q <50 <50 <50 

De mel S gemerkle anafyses valfen onder de AS3000 accredilalie. Overige accreditalies zijn gemerkt met een Q . 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater PB1 

002 Grondwater PB 13 

003 Grondwater PB22 
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ECONSULTANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top 

Projectnaam 

ProJectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

alseen 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

lood 

nikkel 

zink 

benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen 

naJlaleen 

1,2-dichloorethaan 

cls-1,2-dlchlooretheen 

tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 

l,l ,l-trichtoorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

trichlooretheen 

chloroform 

monochloorbenzeen 

dichloorbenzenen 

totaal olie C 10 - C40 

Monster Barcode 

001 80586396 

001 G5539988 

001 G5539999 

002 80661947 

002 G5539984 

002 G5539985 

003 80585191 

003 G5539992 

003 G5539993 

LEU.DRI.NEN 

07061460 

11200919 - 1 

Monstersoort 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwaler 

Aanlevering 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

Blad 3 van 3 

Analyserapport 

Monstername 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

Orderdatum 

Startdatum 

12-07-2007 

12-07-2007 

Rapportagedatum 20-07 -2007 

RelatJe tot norm 

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform NEN-EN 1483, analyse m.b.v. koudedamp-techniek 

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885 

Idem 

Idem 

Eigen methode, analyse met P+ T- GCMS/headspace GCMS 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID 

Verpakking 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

ALC204 

ALC236 

ALC236 
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Bijlage 5 

Overzicht van Streef- en Interventiewaarden bodemsanering voor 
de land- en waterbodem 
(standaardbodem: 25% lutum en 10% organisch stat) 

s- Streefwaarde 
1- Interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

voorkomen in: Grond/sedimenl Grondwaler 
(mg/kg drog. slor) (~g~ opgelosl) 

Sloflnive9u 
5 I S I 

I. Motalon 
onltmoO/\ (Sb) 3 15 - 20 
arsoen IASg 29 55 10 60 
barium Ba 160 625 50 625 
cadmlum~ 11) 0,8 12 0,4 6 
chroom~ II 100 360 1 30 
coball ( 0) 9 240 20 100 
ko~er~Cu 36 190 15 75 
kwlk I gil g~ 10 0,05 ~~ lood Pb 530 15 
molylidecn (Mol 3 200 5 300 
nikICe~Q 35 210 15 75 
zink( ) 140 720 65 BOO 

II. An0:ilj0nlscho vorblndlngon 
cyanl en-VII) 1 20 5 1500 
cyanldon-complox fp"'<51 5 650 10 1500 
CY8nlden-com~1.X pH~ 5 50 10 1500 
Ihlo.~natan ~oml 1 20 1500 
brom do tmg rll/ 20 - 03mgll -
chloride mg CVl - - lliomJ/1 -
nuorldo (my F/I) 500 - O,5m I 

III. Aromatlsche v.rblndlngen 
benze.n 0,01 1 0,2 30 
elhylb.nz.en 0,03 50 4 150 
lolueen 0,01 130 7 1000 
~len9n 0,1 25 0,2 70 
s yreen (vinylbenzeen) 0,3 100 6 300 
fenol 0,05 40 0,2 2000 
cresolen (som) 0,05 5 0,2 200 
catechOl(0-dImldroXYben2een) 0,05 20 0,2 1250 
re5orolnOI(m't!lYrdfOX)'OOnzeen) 0,05 10 0,2 600 
hydrOol)lnon{ hydroxybenzoon) 0,05 10 0,2 800 

IV. PolycyclJachB aromatlache kool-
watBmtoff.n (PAK'.) 
nallaleen 0,01 70 
antraceen 0,0007 5 
ronanlraen 0,003 5 
fluorsnleen 0,003 1 
bcozo{a)enlrncoen 0,0001 0,5 
chrysoen 0,003 o?d~ benZmO~ren 0,0005 
benm ~ I peryleen 0,0003 0,05 
be020 ~lIuorsnleen 0,0004 0,05 
Indono( ,2,3cd)pyre.n 0,0004 0,05 
PAK(som 10) 1 40 

V, Gochloroordo koolwaterstoffen 

~:~\~~~i~r,aan 0,01 0,1 0,01 5 
0,4 10 0,01 1000 

1, f .di~IOOfethaan 0,02 15 7 900 
t ,2·dJ Iooralhaan 0,02 4 7 400 
1,14 Ioorolhoon 0,1 0,3 0,01 10 
1.2·dJchloorolheen (cls- en trans-) 0,2 1 0,01 20 
d.C/llo9f'pr::lh80en 0,002 2 0,8 80 
lrlchloorme 831'1 (chloroform) 0,02 10 6 400 
1,1, 1·1rldlloorolhaan 0,07 15 0,01 300 
~d2.1rlchJoorelha0n 0,4 10 0,01 130 
I l loorelheen (Trl) 0,1 60 24 500 
leilathiOOfrl'l61halltl (TOlrs) 0,4 1 0,01 10 
lelrochloorelhe~n (Per) 0,002 4 0,01 40 

chloorbenzenen (sam) 0,03 30 -
monochloomenzeen 7 180 
dichloorbenzenen 3 50 
lrlchloorbenzenen 0,01 10 
lelrachloorbenzenen 0,01 ~,5 
Renlachloorbenzeen 0,003 

exachloorbenzeen 0,0009 0,5 

chloorfenolen (som) 0,01 10 
monochloorfenolen(som) 0,3 100 
dichloorfenolen 0,2 30 
trichloorfenolen 0,03 10 
tetrachloorfenolen 0,01 10 
penlachloorfenol 0,04 3 

chloornaflaleen 10 6 
monochlooranillnen 0,005 50 30 
~~~chloomifenYlen (PCB's, som 7) 0,02 1 0,01 0,01 

0,3 
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Bijlage 5 

Overzicht van Street- en Interventiewaarden bodemsanering voor 
de land- en waterbodem 
(standaardbodem: 25% lutum en 10% organisch stot) 

VI, Be8~dln~.mlddelen 
DDTI 001 DE Isom) 
drins Isom) 
aldrin 
dieldrin 
endrln 
HCH-verbindingen (sam) 
o-HCH 
I3-HCH 
V-HCH 
alrazln 
carbaryl 
carbofuran 
chloordaan 
andosulran 
heplachloor 
heptachloor-epoxida 
manab 
MCPA 
organol invarbindingen 

VII, Ovel1ge verontrelnlglngen 
cyclohaxanon 
Halalen 150m) 
minerals oils 
f,yridlne 
slrahydroruran 

lelrahydrolhioreen 
Iribroommalhaan 

Bodemtypecorrectle 

Anorganische verbindingen 

0,01 4 0,004 ng/l 0,01 
0,005 4 0,1 

8:GGGgs a,ooo 00(1 
O,lN'! 

0,00004 0,0 ngll 
0,01 2 ~O5 I 
0,003 angll)ln 
g:88g05 

~$n 0,0002 6 150 
0,00003 5 50 
0,00002 2 8,~, 

100 
0,00003 4 0,2 
0 00001 4 0.2 n 5 
0:0007 4 0,0 ' non 0,3 
0,0000002 4 o,oosnjf 3 
0,002 35 'O,05ng ~d 0,00005 4 0,02 
0,00. 2,5 O,05-18ngn 0,7 

0,1 45 0,5 15000 
0,1 60 0,5 5 
50 5000 50 600 
0,1 D,S 0,5 30 
0,1 2 0,5 300 
0,1 90 0,5 5000 .' 75 - 630 

Lb = Lst * a + b * % lut. + c * % org. st. 
a + b * 25 + c * 10 

Lb Is Inlervenllowaarden geldand voor do Ie beooldolen bodem (maiko): lst f. inlllfVonliowBordo VDor de . Iendaardbodom (mg'kg);% lut. is gemelan 
percentage lulurn In de Ie beoOO'dalen bodorn; % oro, at. Is gomelon parcenlaDe,orgonrsctJ stor rn de 10 baoardahm bodom: 
A, B on C zljn conslanlennthonkelflk van de slof; VOOI loopasslng van de Eiodoml)lpocorrecllo bij slroc/waatden .... 'Oldl in de bovenslaande formule de 
Inlervenllowaarde vervangen door sireQfwaarde. 

STOF a 

arseen 15 
barium 30 

~;r~I~:;; 8 
0,4 

chroom 50 
cabal I 2 
~ker 15 

0,2 
lood 50 
nikkel 10 
lin 4 
vanadium 12 
zink 50 

Organische verbindingen 

b 

0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1.2 
3 

c 

0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
a 
0 
1,5 

Lb = Lst * % org.st. 
10 

Lb Is Intorvenllowaardcn geloend voor de Ie beootdelen bodem (mg/kg~ Lst is Inlervanliewaarde voor de slandaardbodem (mg/kg); % ~rg, st, is gemelen 
percentage OtganiSl'./l slorrn dB Ie booordeion bodem: Voer bodems mal gemelen organisch slorgehallen van meer dan 30% respecllevelijk minder dan 2%, 
wordon gehallen van rospecUovalljl< 30% en 2% aangehouden. 
Voor loepasslrg van de bodemlypa,Coffetlie bij sireofwaarden wordl in de bovenslaande formule de inlerventiawaarde vervangen door slreefw.arde. 

Nader onderzoek 
De lussenwaard" trw) Is hOI loelslngsai. 
lurlum len behoove van een nad<!J'oodCflosk. 
I/I{ordl delussonwaarde ovorschredon, dan Is 
een nader onden:oQk, op korte lermijn, 
noodlekelijk 

f'w is de lussenwaards; S is de slreefwcmrde en I is de inlervenliewaarde. 

Tw=0,5 *(S + 1) 



L 
( 

I 
.J 

I 

I 

Bijlage 6 Detectielimieien en ~nalysemethoden 

METALEN 
Grond/Slib walerbodem) 

Component Rap.grens Eenheid 
Arseen <4 mg/kgds 
Cadmium <0.4 mglkgds 
Chroom <15 mg/kgds 
Koper <5 mg/kgds 
Kwlk <0.05 mg/kgds 
Load <13 mg/kgds 
Nlkke/ <3 mg/kgds 
Zink <20 mgikgds 

VLUCHTIGE AROMATEN 
Grond/Slib waterbodem) 

Component Rap.grens Eenheid 
Benzeen <0.05 mJl/kgds 
Tolueen <0.05 mglkgds 
Ethylbenzeen <0.05 mg/kgds 
Xylenen <0.05 mg/kgds 
NaftaleenGC-purge&lrap <0.1 m..g/kgds 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
Grond/Slib waterbodem) 

Componenl Ra~grens Eenheid 
Natta /een <0.1 mg/kgds 
Antraceen <0.05 mg/kgds 
Fenanlreen <0.05 mg/kgds 
Fluoranteen <0.05 mg/kgds 
Benzo(a)anlraceen <0.05 mg/kgds 
Chryseen 0.05 mg/kgds 
Benzo(a)pyreen <0.05 mg/kgds 
Benzo(ghl)peryleen <0.05 mg/kgds 
Benzo(k)nuoranteen <0.05 mglkgds 
/ndeno(1.23-cd)pyreen <0.05 mg/kgds 
Acenaftyleen <0.1 mglkgds 
Acenafteen <0.1 mg/kgds 
Fluareen <0.05 mg/kgds 
Pyreen <0.05 mg/kgds 
Benzo(b)fluoranteen <0.05 mg/kgds 
DlbenzLah}antraceen <0.05 mg/kgds 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN EN EOX 
Grond/Slib waterbodem) 

Component Rap.grens Eenheid 
1,2-dichlaarethaa n <0.05 mg/kgds 
Cis1.2-dichlooretheen <0.01 mg/kgds 
Chloroform <0.02 mg/kgds 
1,2-dichloorpropaan <0.1 mg/kgds 
1.1.1-lrlchloorethaan <0.01 rng/kgds 
1.1.2-lrichloorethaan <0.05 mg/kgds 
Trich/ooretheen <0.01 mg/kgds 
Tetrachloormethaan <0.01 mg/kgds 
Tetrach looretheen <0.01 mg/kgds 
lI!1onochloorbenzeen <0.1 m!j/kgds 
Dlchloorbenzeen <0.1 Illg/kgds 

EOX I <0.1 I mg/kgds I 

Grondwaler 
Rap.grens Eenheid 

<5 ug/l 
<O.B ug/l 

<1 ug/l 
<5 ug/I 

<0 .05 ugll 
<10 ug/I 
<10 ugll 
<20 ug!l 

Grondwater 
Rap.grens Eenheid 

<0.2 ugll 
<0.2 ugli 
<0.2 ugl/ 
<0.5 ug/l 
<0 .2 ugl/ 

Grondwater 
Rap.grens Eenheid 

<0.2 ug/l 
<0.0 2 ugJl 
<0.02 ugll 
<0.02 ug/l 
<0.02 ugJi 
<0.02 ug/l 
<0.01 ug/l 
<0.02 ug/l 
<0.01 ug/l 
<0.02 ugll 
<0.2 lIg/i 
<0.2 ugll 

<0.05 ugll 
<0.02 ugll 
<0.02 ug/I 
<0.02 ug// 

Grondwater 
Rap.grens Eenheid 

<1 ug// 
<1 ugl/ 

<0.2 ugll 
<1 ug/l 
<1 ~gli 
<1 ugll 

<0.2 ug/l 
<0.2 ug/l 
<0.2 ug/l 
<0.2 ug/J 
<0.5 ugll 

<1 ugll 



Bijlage S Detectie~imietenJ en analysemethoaen 

MINERALE OUE ---
Grond/Slib walerbodem) Grondwaler 

-.. "". 

Component Rap.yrt:lIlS Eenheid R~ens Eenheid 
FraeUe C1 0-C12 <5 mgl~gds <10 ug/l 
Fraetie C12·C22 <5 mglkgds <10 ugll 
Fraetle C22· C30 <5 mg/kgds <10 ug/l 
Fractle C30·C40 <5 mg/kgds <10 ug/l 
Totaal aile C10·C40 <20 mg!kgds <50 ug/l 

POL YCHLOORBIFENYLEN(PCB) 
Grond/Sllb waterbodem} Grondwa!er 

Component Rap.grens Eenheid RaQ.grens Eenheid 
PCB 28 <1 ug/kgds <0 .01 ugll 
PCB 52 <1 uglkgds <0.01 ug/l 
PCB 101 <1 ug/kgds <0.01 ugll 
PCB 118 <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
PCB 138 <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
PCB 153 <1 u9/kgds <0.01 ~I 
PCB 180 <1 ug/kgds <0.01 l!91l 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
Grond/Slib waterbodem) Grondwater 

Component Rep.grens Eenheid Rap.grens Eenheld 
DDT (tolaal) <1 ug/kgds <0.01 l!flIl 
DDD '(lolae!) <1 ug/kgds <0.01 l!91l 
ODE (totaal) <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
Aldrin <1 ug/kgds <0.01 ugll 
Dieldrin <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
Endrin <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
Telodrin <1 ug!kgds <0.01 ~I 
Isodrin <1 ug/kgds <0.01 ~l 
Alfa-HCH <1 I,!g/kgds <0.01 l!91l 
Bela-HCH <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
Gamma-HCH <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
Heplachloor <1 ug/kgds <0.01 lIgli 
Heptachloorepoxide <1 ug/kgds <0.02 ug/l 
Alfa-endosulfan <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
Hexachloorbenzeen <1 ug/kgds <0.01 ug/I 

KORRELGROOTIeVERDEUNG 
Grand/SUb waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Mln.delen <2um <0.5 %vdDS Nv! Nv! 
Mln.delen <16um <0.5 %vdDS Nv! Nv! 
!\!Iln.delen <50um <0.5 %vdDS Nvt Nv! 
Min.delen <63um <0.5 %vdDS Nvt Nvt 
Min.delen <210um <0.5 %vdDS Nvt Nv! 

OVERIGE VERBINDINGEN 
Grond/Slib wa!erbodem) Grondwater 

Comoonent Rap.grens Eenheld Rap.grens Eenhefd 
Ammonium <20 mgN/kgds <0.5 mgNII 
Fosfaat (tot.) <1 mJlPIkg~s <0.1 mqp/I 
Chloride <50 mg/kgds <5 mgll 
Sulfaa! <300 mg/kgds <10 mgll 
Fencl (index) <0.1 mg/kgds <5 ugll 
Calciel <0.2 %vdDS Nvt Nv! 
Organische slor (gloeiver1ies) <0.5 %vdDS Nvt Nvl 



Bijlage 6 DetectieHmieten en analysemethoden 

Normen analyses 
Droge stat grand NEN 5747 
Arseen grand Ontsluiling conform NVN 5770, analyse afge/eld van NEN 6426 
Cadmium grond Ontsluiling conform NVN 5770, analyse argeleid van NEN 6426 
Chroom grond Ontslulling conform NVN 5770, analyse afgeleid van NElli 6426 
Kopergrond Ontsluiling conform NVN 5770, analyse aflle/eid van NEN 6426 

-0 Kwik grand Onlsluitlng conform NVN 5770 analyse argeleid van o-NEN 5779 c 
Load grand Onlslultlng conform NVN 5770, analyse afgeleld van NEN 6426 e 

<.'l Nikkelgrond Onisluiling conform NVN 5770 analyse afgeleid van NEN 6426 
Zinkgrond Onislulllng conform NVN 5770, analyse atgeleid van NEN 6426 
EOX grond Afgeleld van o-NEN 5735 
Vluchllgeverbindlngan grond VPRC85-10 en C85-12 
PAK (Iotaal) grond Gelijkwaardig aan 2e o-NEN 5731 
Olie (GCl grand Afgeleld van 2e o-NEN 5733 
Droge stot slib Afgeleld van NEN 6620 
Calciel slib Afgeleid van NEN 5757 
Organische slof (gloeiverlies) slib Afgeleid van NEN 6620 
Min. delen <2 um slib Afgeleid van NEN 5753 
Min. delen <16 um slib Afgeleld van NEN 5753 
Min.delen <50 um slib Afgeleid van NEN 5753 
MIn. delen <63 um slib Afgeleld van NEN 5753 
Min. delen <210 um slib Afgeleid van NEN 5753 
Arseen slib Ontsluiting conform NVN 5770, analyse afgelaid van NEN 6426 

E Cadmium slib Ontsluiting conform NVN 5770, analyse argeleld van NEN 6426 
Q) 

Chroom slib Ontsluillng conform NVN 577Q analyse ailleleid van NEN 6426 u 
a 
-e Koperslib Ontsluiling conform NVN 5770 analyse atgeleid van NEN 6426 
2 Kwlk slib Onlsluiling conform NVN 5770, analyse afgeleld van o-NEN 5779 ro 
~ Lood slib OntsluiliQg conform NVN 5770, analyse argeleld van NEN 6426 
-- Nikkelslib Ontsluiling conform NVN 5770, analyse algeleid van NEN 6426 :9 
en Zink sllb OntslulUng conform NVN 5770, analyse aflieleid van NEN 6426 

Ammonium slib Elgen melhode 
Fosfaat (lot.) slib NEN6663 
Hexachloorbenzeen slib Algaiald van 2e o-NEN 5718 
EOX slib Afgeleld van O-NEN 5777 
Chloride slib Elgen methode 
Sulfaalslib Eigen methode 
PAK (totaat) slib Gelijkwaardig aan 2e o-NEN 5771 
OCB's en PCB's slib Algeleid van 2e o-NEN 571 B 
Olie (GC) slib Afgeleid van 2e Q·NEN 5733 
Arseen grondwater AESIICP 
Cadmium grondwater AESIICP 
Chroom grondwater AESIICP 
Koper grondwater AESflCP 
Kwik grondwater Ontsluiting gebaseerd op NEN 6445, analyse m.b.v. I<oude damp-

technlek 
Lood grondwater AESIICP 

OJ Nikkel grondwater AES/lCP ro 
3: Zink grondwater AESIICP 

-0 Fenol(inde)() grondwater NEN 6670 c e Cis 1,2-dichlooretheen grondwater Afi!eleid van VPR C85-1 2 <.'l 
Monochloorbenzeen grondwaler VPR C85-10 
Dlchloorbenzeen grondwater VPR C85-12 
EOX grondwater Afgeleld van NEN 6402 
Vlucht. Aromaten + naf grondwater Gelijkwaardlg met o-NEN 6407 
vI. Verblndlngen (15) grondwater VPR C85-10 en C85-12 
CKW-NENgrondwaler VPR C85-1 ° en C85-1 2 
Olie (GCLgrondwater Afgeleld van NEN 6678 



Bijiage 7 Geraadpleegde bronnen 

Informatlebron Geraadpleegd Nlet geraadpleegd Opmerklngen 
ijalnee) motJvatla 

HI8torisch gebrulk locatls 

Eigenaar/terreingebruiker ja 

Archlel Bouw- en wonlngloezicht Ja 

Hinderwet archief Ja 

Archiel Wet milleubeheer ja 

Archief ondergrondse tanks ja 

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 

Terreininspectie ja 

Hislorische lopografische kaart ja 

Luchtfoto Ja 

Huldlg gebrulk locat/e 

Eigenaar/terreingebruiker ja 

Terrelninspectie ja 

Huldlg gebrulk belendende percelen 

Eigenaar/terreingebruiker (vanuit Ja 
onderzoekslocatie) 

Terrelninspeclie (vanuit onderzoeks- ja 
locatie) 

Toekomstlg gebrulk locatle 

I Eigenaar/terreingebruiker ja 

i 
Calamitelten/resu/taten voorgaande 
bodemonderzoeken 

Eigenaarlterreingebrulker /a 

Archief bodemonderzoellen ja 

hard/ngon/kabels en leld/ngen 
I , ._.~'3tle 

r Eigenaarlterrelngebrulker ja 

[rerrelninspectte ja 

~eglonale geohydr%g/e en 
bodemopbouw 

~odemkaart Nederland ja 

I 
Srondwalerkaart Nederland ja 

,eologische kaart Nederland ja 

jchief bodemonderzoeken ja 



Bij!age 8 Bodemgebndkswaarden per bodemgebruiksvorm 

Bij de beoordeling van de bodemkwaliteit in relatie tot nieuwe bestemmingen hanteert de provincie 
LImburg het uitgangspunt, dat de nieuwe situatie geen risico's en zo weinig moge/ijk gebruiksbeper
king en mag kennen. In het verleden werd daartoe als bodemkwaliteitseis de streefwaarde gehanteerd. 
Bij de beoordeUng van de bodemonderzoeksresultaten door de jaren he en werd duidelijk dat regel
matig marginale overschrljdingen van de streefwaarde voorkomen, veelal zonder dat daarvoor aan
wijsbare bronnen aanwezlg waren. MomenteeJ hanteert de provincie Limburg als uitgangspunt de 
bodemgebruikswaarden, zoals deze zijn vastgesteld in het kader van het beleidsdocument "Van 
trechter naar zeef' (VROM, 2000). 

stof sIreeI\o.aarde bodenlJebUksvonn '* bodeIrgebn.iksvOfT11 " * IrteMntlEMearde 

arneen 17 24 24 33 

cadrriun 0,5 0,6 7,5 7,5 

dYoom 56 167 212 212 

kopa' 19 41 98 98 

kWk 0,2 1,4 7,1 7,1 

rood 56 56 191 350 

nld<eI 13 18 77 77 

zirl< 64 159 m '32.7 

PAK(10VRCM) 1 2 40 40 

EDrJaDlIL'E (1) 0,0032 0,8 1,28 1.28 

drirs (2) 0,0016 0,004 1,28 1,28 

%rutun 2,9 

% ag. slof 3,2 

• r wonen en intensief gebrulkt groen 
• II extensief gebruikt groen 

(1) som DDT/DOD/DOE 
(2) som aldrin, dieldrin en endrin 



Bijlage 8 Bodlemgebruikswaarden per bodemgebruiksvorm 

Bij de beoordellng van de bodeml<waliteit in relatia tol nieuwe bestemmingen hanteert de provincie 
Limburg het ultgangspunt, dat de nieuwe situatie geen risico's en zo weinig mogelijk gebruiksbeper
kingen mag kennan. In het verleden werd daartoe als bodemkwaliteitseis de streefwaarde gehanteerd. 
Bij de beoordeling van de bodemonderzoeksresultaten door de jaren heen werd duidelijk dat regel
matig marginate overschrijdingen van de streefwaarde voor!<omen, veelal zonder dat daarvoor aan
wijsbare bronnen aanwazig waren. Momenteel hanteert de provincie Limburg als uitgangspunt de 
bodemgebruikswaarden, zoals deze zijn vastgesteld in het I<ader van l1et beleidsdocument "Van 
trechter naar zeef' (VROM, 2000). 

stof stroefv.mrd9 Ilodorlgebn.iksvorm I • bodenlJebniksvorrn II • 1000000000ov.aarde 

arseen 16 22 22 31 

cadrrilll1 0,4 0,5 6,5 6,5 

ctrcxrn 55 165 209 200 

koper 17 37 89 B9 

kWk 0,2 1,4 6,9 6,9 

lood 53 53 181 330 

nikkel 13 18 75 75 

zir* 58 146 300 300 

PAJ<:(10~ 1 2 40 40 

rnT/CCO'lXE (1) 0,0005 0,125 0,2 0,2 

drins (2) 0,0CXl25 0,01 0,2 0,2 

%ll1urn 2,5 

% 019. stof 0,5 

• I wanen en intensief gebruikl groen 
• II extensief gebruikt groen 

(1) som DDT/DOD/DOE 
(2) som aldrin, dieldrin en endrin 



Bijlage 12 Infiltratie onderzoek 

Bijlagen milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd Ie Ell 
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1. INLEIDING 

Econsultancy bv heeft van Drieweg Advies BV opdracht gekregen voor het uitvoeren van een infil
tratie-onderzoek aan de Hunnissenstraat (ong.) te Ell in de gemeente Leudal. 

Het infiltratie-onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de watertoets, waarin het ruimtebeslag van 
de toekomstige infiltratievoorzieningen dient te worden weergegeven. 

Het infiltratie-onderzoek heeft tot doel de doorlatendheid van de bodem te bepalen. In dit kader is de 
waterdoorlatendheidscoefficient (k-waarde) ter plaatse van een tweetal meetpunten op de 
onderzoekslocatie berekend. 

Het veldwerk is uitgevoerd valgens de geldende NEN-normen enlof richtlijnen. 

Econsultancy bv is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. In dat 
kader verklaart Econsultancy bv geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

Econsultancy bv werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het 
kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van 
de NEN-EN-ISO 9001 :2000. 

2. LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Aigemeen 

De onderzoekslocatie is ± 37.000 m2 groat (waaNan ± 27.000 m2 herontwikkeld zal worden met een 
agrarisch bedrijf en een infiltratievijver) en ligt aan de Hunnissenstraat (ong.), circa 1,1 km ten 
zuidoosten van de kern van Ell in de gemeente Leudal (zie bijlage 1). Het perceel, waar de 
onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Leudal, sectie H, nummer 208. 

Valgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 58 C, 2004 (schaal 1 :25.000), bevindt het 
maaiveld zich ap een haagte van circa 29,S m +NAP en zijn de coordinaten van de onderzoekslocatie 
X = 184.380, Y = 358.720. 

2.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie 

Volgens de Grate Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 58, 
1990 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik. 
Tot circa 2000 is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd . 

Op dit moment is de onderzoekslocatie nog steeds in agrarisch gebruik. Op het terrein worden 
aardappelen geteeld. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en anverhard. Voar zover bekend 
is de onderzoekslacatie nimmer bebouwd geweest. Verder b/ijkt uit de geraadpleegde bronnen geen 
aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. Uit bestudering van luchtfoto's b/ijkt dat de 
verkaveling sinds 1989 niet veranderd is. In bijlage 2 is de huidige situatie op een locatieschets 
weergegeven. 

De opdrachtgever is voornemens een drietal stal/en met bijbehorende instal/aties op de locatie te 
realiseren. Voor de infiltratie van het hemelwater afkomstig van de nieuwe bebouwing zal een 
infiltratievijver worden aangelegd. Deze vijver zal mogelijk ten oosten van de bauwlacatie worden 
aangelegd. Het is vooralsnag niet bekend af wellicht eveneens andere infiltratievoorzieningen 
aangelegd zullen worden. 

07061461 lEU.DRI.GEO 



2.3 Bodemopbouw 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 58 West, 1967 (schaal 
1 :50.000), uit een hoge zwarte enkeerdgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering 
voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 
behoren geologisch gezien tot Nuenen Groep. 

2.4 Geohydrologie 

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. De Roerdalslenk wordt aan de 
zuidwestzijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide 
breuken zijn noordwest-zuidoost gericht. 

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 50 m en wordt gevormd door zandige en 
grindige afzettingen van de Formaties van Veghel en Sterksel. Op deze formaties liggen fijnzandige, 
matig goed doorlatende eolische afzettingen, behorende tot de Nuenen Graep, met een dikte van 
± 15 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door afzettingen van de 
Kiezelooliet Formatie. Het bovenste deel van deze complexe eenheid bestaat uit klei met 
bruinkoolinschakelingen. 

De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 27,5 m +NAP, waardoor het 
grondwater zich op ± 2 m -my zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket, dat 
freatisch grondwater bevat, stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning 
TNO, kaartblad 57 Oost, 58 West en Oost, 1974 (schaal 1:50.000), in oostelijke tot noordoostelijke 
richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocalie, die van invloed zouden 
kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie 
ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 

3. VELDWERK 

3.1 Algemeen 

Het veldwerk is gecombineerd met het verkennend bodemonderzoek (rapportnummer: 07061460 
LEUDRI.NEN) en uitgevoerd op 4, 5 en 11 juli 2007. Met behulp van een edelmanboor (diameter 7 
cm) zijn in totaal 5 proefboringen tot maximaal 2,95 m -mv geplaatst. Hiervan zijn 3 boringen 
afgewerkt als peilbuis. Met het oog op de ondiepe grondwaterstand en de homogene bodemopbouw 
binnen het plangebied zijn vooralsnog 2 infiltratieproeven uitgevoerd. De proeven hebben 
plaatsgevonden ter plaalse van de toekomstige locatie van drie stallen met bijbehorende installaties 
en ter plaatse van de localie voor de toekomstige infiltratievijver. De proeven zijn uilgevoerd direct 
boven de verzadigde zone. Bijlage 2 bevat een locatieschets met daarop aangegeven de ligging van 
de boorpunten. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 
gemaakt (zie bijlage 3). 

3.2 Lokale bodemopbouw 

De bodem in de onverzadigde zone (tot circa 1,5 m -mv) bestaat voornamelijk uit matig sillig, zeer fijn 
tot matig fijn zand en zeer plaatselijk uit sterk siltig, zeer fijn zand. Bovendien is de bodem tot 
maximaal 1,0 m -my zwak tot matig humeus. Onder de onverzadigde zone bestaat de bodem 
plaatselijk tevens uit uiterst sillig, zeer fijn zand. 

07061461 LEU.DRI.GEO 
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Bijlage 3 Boorprofielen 



legenda (conform /\lEN 5104) 

grind 

fO:~~:~ EnD 0000 
Grind, slllig 

Grind, zwak zan dig 

Grind, maUg zandlg 

Grind, stark zandlg 

~~ Grind, ullerstzandlg 

~.~ 

zand 

''' ' .. , .. "'~ .... ... ..... .. ... .... .. 
Zand, klalTg 

I··· .. ··· .. ···m ... .... ... ... ........ ...... 
Zand, zwak sllllg 

1"""" "'§I ... :::: .... : ....•.. ............ 
Zand, mallg slltlg 

I" .......... ~ ..... ....... ..... .. .... . Zand, sterk Billig 

, ...... .. .. ~ 
': ,',' .. : ...... :.~ Zand, ullarst slllig 

veen 

Vean, mlneraalarm 

~ Veon, zwak klalYg 

~ Veen, sterk klelTg 

t·, Veen, zwak zandlg 

,.:::./ Veen, sterk zandlg 

pellbuis 

bllnde buls 

II """ 

II 
II 
II 
II 

bentonlat afdlchtlng 

filter 

klei 

~ 
~ 
~ 

~ 
~:1 

~] 

~:':'l 

leem 

~:1 
~':-:1 

Klol, zwak sllUg 

Klal, matlg silUg 

Klal, stork slllig 

Klal, ullerstalltlg 

Klal, zwak zandlg 

Kia I, maUg zandlg 

Klel, stork zandlg 

Learn, zwak zandlg 

Learn, sterk zandlg 

overige toevoeglngen 

~ zwak humeus 

~ 
matlg humeus 

§l sterk humeus 

~ zwak grlndlg 

~ 
matlg grlndlg 

~~ stark grlndlg 

JL 

geur 

0 gaon gaur 

-e> zwakke gour 

~ lJIally~ Yblur 

~ slerke geur 

• ullol1lta geur 

olle 

0 geen olle-waler reactls 

tJ zwakka olle-water feBelle 

N matlge olle-water reactlo 

W slerko olio-water reBetle 

• ulterate olio-water rosetle 

p.l.d.-waarde 

* >0 
~ >1 

~ >10 

~ >100 

~ >1000 

• >10000 

monsters 

[ geroard monslar 

[ ongaroerd monster 

overlg 

AI. bljzonder bostanddeol 

~ Gemlddold hoogste grondwatarstand 

~ grondwaterstand 

• Gemlddeld laagsle grondwaterstand 

mm 
~ 

sllb 

water 



II 
II 
II 

II 
II 
II 

8ijlage 3 

Boring: 1 

Boring: 22 
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100 
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Boorprofielen 

'" 

,00 

akker 
Zand, malig "In. m.lig slilig. mallg 
humeus, bruin 

Zand. mallg nln. mallg silll9. mallg 
humeus, bruin 

land. zaer IIJn. slerk slilig. 
belga-gaal 

,so 
land. zaar IIln. sierk snllg. balga I ~ 

.lOD 

land. zaar njn. slark slilig. 
belga-g~ls 

akker 
land. matlg fijn. mallg ,IIUg. maUg 

~_~~~m~au~s~.~Wu~ln __________ __ 

land. zear nJn. maUg sliIiO. zwak 
'" humaus. belo&-bruin 

~ .... _z_an"d_. ~ze,--a_r_nl_n._m_a_U_g_OI_III_9. __ _ \ ~go-gGQI 

,m Zand. zeer nln. m.lIg s1l1l9. 
----., bolO D·bnJln 

" .. 

lOG 

land. zear nln, mallg .lIlIg. 
gaal-bruln 

Zand. zeer nln, ,Ierk sillig. 
beige-bruin 

Zand, zaer fijn. ulterst silllg, 
belg&-geel 

II 
II 
II 

Intillratietralect: 0,65-0,99 m -mv 

Boring: 28 
O-.--- ---,1Tr> 

:.:.:.:.;. :.:-: . :.:.:~ 

50+.~ .. ~.~ .. ~. ~ .. ~.~ . . fo?l 

( IraJeel 

100~."' . • ""."'. -'-.. "'. ':'.-'-.. "".~ 

150 .... .. ...... 
. . 1!!!i'::::::::: 

200 ..:L.:·':':"-'.:" :':"· :":"-'.:" :':"':.c' '" 

akker 

land. malig lijn. mallg silllg. zwak 
humeus, IIchtbruin 

so Zend. mallg njn. mollg slilig. 
---.... brulngool 

'00 

"" 

Zand. maUg njn. mallg sililg. 
gealg~ls 

Zand, maUg nln. mallg 51111g. 
grllsbruln 

Infiltratietraject: 0.77-1,11 m -mv 

Boring: 13 
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150+!r~ .. -.-.. -.. -.-i. ~ 
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250., : : : ::::::::. 
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ISO . ... .... ... . 

~.:.:. :.: .:.:.:.:.: 
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Projectcode: 07061461 
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Bijlage 4 Methodiek constant-head permeameter 

De k-waarde wordt bepaald met behulp van de constant-head permeameter. Hierbij wordt met 
behulp van een overdruksysteem een constant waterniveau gerealiseerd in het boorgat. Na 
verzadiging wordt het debiet gemeten waarbij er water gei'nfiltreerd kan worden in de 
desbetreffende bodemlaag. Het betreft hier uitsluitend in-situ proeven in de onverzadigde zone. 

Hierna kan er met behulp van de "Glover Solution" de k-waarde van de desbetreffende bodem
laag berekend worden . Indien er geen slecht, of niet doorlaatbare bodemlagen, aanwezig zijn 
binnen een afstand van 2 x de waterkolom (H) in het boorgat, dan kan met behulp van de "Glover 
Solution", welke hieronder in formulevorm is weergegeven, de k-waarde berekend worden: 

De parameters H en r zijn in figuur 1 schematisch weergegeven . 

Indien er wei slecht, of niet doorlaatbare bodemlagen, aanwezig zijn binnen een afstand van 2 x 
de waterkolom (H) in het boorgat, dan kan met behulp van de "Glover Solution" welke hieronder 
in formulevorm is weergegeven de k-waarde berekend worden: 

3*ln H 
K - r *Q 

sal - Jl' * H * ((3 * H) + (2 * s)) 

De parameters H en r zijn in figuur 1 weergegeven en de parameter s is in figuur 2 schematisch 
weergegeven. 
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'rClbeJ I Archeologische perioden 

Periode 'l'i jd 10 jaren 

Nieutle tijd 1500 " Chr. 
Late-Middeleeuwen HI50 o. Chr . 
Vroege-Middeleevwen 450 o. Chr. 
Romeinse tljd J2 voor Che. 

rJzeeUjd 800 veor Chr. 

Bronstijd 2000 voor Chr. 
NeoJithicvm (Nievwe Steencijd) 5300 v~, Chr. 
Mesal i chicvm (Midden Steentijd) 8800 voor Chr. 
Paleolitllicum (Oude Steentijd) 300.000 voor Chr. 

Tabel 2 Adminlstratieve gegev~ns van het onderzoeksgebied 

PrOllincie: 
Gemeente: 
Plaats : 
Toponie.: 

Lill\borg 
Leodal 
Ell 
Hunnissenstraat 

haden 

lSOO 

1050 

450 
12 

800 
2000 

4900 

8BOO 

KadastrdJe gegevens: 
Kaartbldd: 

Gemeente Honsel, s ecUe H, nUlMlet 208 
58C 

COOrd.lnd ten: 

Bevoegd gezag: 
ADC-projectcode: 
Peeiode Vdn vitvoering: 
Beheee en plailts documentatie: 

184.285 I 358.740 
184.385 I 358.a05 
184.590 I 358.780 
184.400 I 358.575 
Provincie Limbut9 
4107649 
juli 2007 
AOC AtcheoProjecten 
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Samenvatting 

In opdracht van Econsultancy bv heett AOe ArcheoProjecten een 
bureauonderzoek uitgevoerd voc r het plangebied Hunnissenstraat in 
Ell (gemeente Leudal). In hel plangebied zijn een agrarisch bedrijf 
en infiltratievijvers gepland. Het onderzoek was noodzakel ijk om te 
bepalen of bij de voorgenomen activileiten de kans bestaat dat 
archeoloqische resten in de ondergrond worden aanget3st. 

In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit 
aIle archeologische perioden . De kans op het voorkomen van de resten 
is middelhoog tot hoog. Waar een esdek aanweziq is, is de 
verwachting hoog. De verwachting is tevens dat waae een 
(gedeeltelijkl intact esdek in het plangebied aanwezig is, de 
conserve ring van archeologische resten goed zal zijn. ~aar geen 
sprake is van een esdek maar van een veldpodzolgrond is de kans op 
archeologische resten middelhooq. Hier zullen archeologische resten 
verstoord zijn door recente bodemingrepen, bijvoorbeeld ploegen. 

Er is een grote kans dat binnen het onderzochte gebied 
archeo l ogische cesten voorkomen. Oaarom wordt qeadviseerd om in het 
planqebied ee n vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend 
booronderzoek te laten uitvoeren. Volgens de eisen van de Provincie 
Limburg voor een verkennend archeologisch booronderzoek zullen in 
het planqebied minimaal 23 verkennende boringen moe ten worden gezet . 

'" 
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1 Inleiding 

III updracht van ECOIl.:5ulLI1IlCY UV lH:!~[L ADC ArcheoI'rojcctcn cen 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Hunnissenstraat in 
Ell (gemeente Leudal) . In het plangebied zijn een agrarisch bedrijf 
en infiltratievijvers gepland. Het onderzoek was noodzakelijk om te 
bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat 
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 

Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie 
over bekende of verwaehte archeologische waarden binnen het 
omschreven gebied en het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. 

De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld voor het plangebied: 
Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het 
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, 
ligging, aard en datering hiervan? 

Indien er archeologische waarden aanwezig zlJn: 
In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van 
de geplande bodemingreep? 
Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum 
worden beperkt? 

Indien de archeologische waarden niet kunnen worden behouden: 
Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van 
archeologische waarden en hun omvang, ligging, aard en datering 
voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een selectiebesluit? 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 25 juli 2007. Aan het onderzoek 
hebben meegewerkt: M. Stiekema (prospector) en E. Lohof (senior 
prospector) . 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.1, in het bijzonder de specificaties 
LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. Het bureauonderzoek wordt 
gerapporteerd conform 1S06. 

Het onderzoek bestaat uit zes onderdelen (specificaties 1S01 tim 
LS06). In de eerste vier onderdelen zijn de volgende werkzaamheden 
verricht: 

afbakening plangebied en vaststellen van de consequenties van het 
mogelijk toekomstige gebruik 
beschrijving van de huidige situatie 
beschrijving van de historische situatie en mogelijke 
verstoringen 
beschrijving van bekende archeologische waarden en 
aardwetenschappelijke gegevens 

Op grond van deze onderde1en wordt een gespeeificeerde verwachting 
van het gebied opgesteld (specificatie LS05). Hierin wordt verwoord 
of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht. Indien 
deze worden verwacht worden de (veronderstelde) eigenschappen van de 
waarden 20 gedetailleerd mogelijk aangegeven. 

2.2 Resultaten 

Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen van de 
consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik (LSDl) 

Het plangebied ligt ongeveer 500 meter ten oosten van de kern van 
Ell en heeft een oppervlakte van ca. 37.000 m? (zie afb. 1). Het 
wordt begrensd door de Hunnissenstraat in het zuidoosten, een woning 

ell Hunnissenstraat 
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(Hunnissenstraat 5) in het noorden en landbouwgebied in het westen 
en Gosten (zie afb. 2). 

In het plangebied zijn een agrarisch bedrijf en infiltratievijvers 
gepland. Hierbij zal een gebied met een oppervlakte van ca. 27.000 
rn" worden bebouwd en vergraven. Bij de geplande werkzaamheden zal de 
bodern tot een diepte van ca. 80 ern worden verstoord . 

De eonsequentie van de voorgenornen ingreep is dat eventuele 
waardevolle areheologische resten in de ondergrond worden aangetast . 

Beschrijving van de huidige situatie (L502) 

Het plangebied is momenteel in gebruik als akkerland. 

Beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen 
(L503) 

De historisehe situatie is op verschillende historische kaarten als 
voIgt: 

historische situatie 
Historisehe kaart uit 1803-1820 (Tranchot & 
V. Muffling) 

akker1and en toegangspad 

akker1and en toegangspad 
akker1and en toegangspad 
akkerland en toegangspad 

Kadastra1e kaart uit begin 1ge eeuw 
Historische kaart uit 1870 
Historische kaart uit 1900 

type informatie 
Bodemkunde 
Geologie 

Volgens historische kaarten heeft het plangebied in ieder geval 
sinds begin 1ge een agrarische bestemming gehad (zie afb. 3). Het 
plangebied was onderdeel van een akkercomplex ten oosten van het 
dorp Ell. Op de historische kaart uit begin 1ge eeuw zijn de huidige 
Hunnissenstraat direct ten zuiden van het plangebied en het huidige 
toegangspad en de huidige woning direct ten westen en noorden van 
het plangebied al aanwezig. Uit zowel de kadastra1e kaart uit begin 
1g e eeuw als de historische kaart uit 1900 blijkt dat het 
toegangspad vroeger onder een. iets andere hoek naar de woning 
(Hunnissenstraat 5) liep. Het toegangspad liep toen gedee1telijk 

door het huidige westelijke deel van het plangebied (zie afb. 3). 
Deze woningj is waarschijnlijk in het begin van de 1g e eeuw gebouwd, 
aangezien hij op de Tranchot & V. Muffling kaart uit 1803-1820 nog 
niet staat a angegeven (in tegenste11ing tot het toegangspad) . 

Beschrijving van bekende archeologische waarden en 
aardwetenschappelijke gegevens (L504) 

De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het 
onderzoeksgebied : 

informatie 
hoge zwarte enkeerdgrond, veldpodzol 
dalvlakteterras bedekt met dekzand 

Gedurende de laatste ijstijd, het Weichse1ien, heeft het landijs 
Nederland (net) niet bereikt. Nederland had door de nabijheid van de 
ijsrnassa weI een droog en koud klimaat. Gedurende het Weichselien 
zijn er door de wind dekzandafzettingen gevorrnd . Deze dekzanden 
behoren tot de Formatie van Boxtel, voor heen Tw e nte Formatie,i en 
worden in het plangebied aan het maaiveld aangetroffen. Het 
plangebied ligt volgens de geomorfologische kaart in een gebied 
gekartee rd als dalvlakteterras, bedekt met dekzand. 

Volgens de bodemkaart (schaal 1:50 . 000) is het plangebied 
gro tendeels gekarteerd als hoge zwarte enkeerdgronden 2 (ook weI 

De Mulder et al. ~003 

S tiboka. 197~ 
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IKAW 

AMK 

bekend als esdek; zie kader op pagina 8), die zich kemnerken als een 
bruine tot zwarte humeu z e ophogingslaag (A-horizont) van minimaal 50 
em dik boven de oorspronkelijke dekzandafzettingen (C-horizont). 
AIleen de meest oostelijke hoek van het plangebied is gekarteerd als 
veldpodzolgronden. Podzolgronden kenmerken zich door een 
bodemprofiel met 'een duidelijke bruine inspoelingshorizont (B
horizont), onder een (niet altijd zichtbare) gebleekte 
uitspoelingshorizont (E-horizont). 

In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische 
(indicatieve) waarden vastgesteld: 

omschrijving 
middelhoge indicatieve archeologische 
waarde 
geen AMK-terreinen in of in de nabijheid 
van het plangebied 

waarnemingen ARCHISII geen waarnemingen in het plangebied 

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW; afb. 4) heeft 
het plangebied een middelhoge indieatieve archeologische waarde. Er 
bevinden zieh geen AMK-terreinen in de omgeving van het plangebied. 
Wel is een aantal archeologisehe waarnemingen uit de omgeving van 
het plangebied ( tot ca. 1 krn) bekend. Op ongeveer 100 meter ten 
westen van het plangebied is een bronzen bijl uit de Hilversurn
cultuur (Bronstijd) aangetroffen. 3 Op middelgrote afstand van het 
plangebied zijn meerdere waarnemingen bekend. Het betreft een 
vuurstenen werktuig uit het Mesolithieurn op ea 400 meter ten 
noordwesten van het plangebied4

, een urn met een onbekende datering 
op ea. 700 meter ten zuidwesten van het plangebied5 en diverse 
vuurstenen artefaeten met een onbekende datering op een zandrug op 
ea. 800 meter ten zuiden van het plangebied6 

Navraag bij plaatselijke amateur-archeologen heeft geen aanvullende 
informatie opgeleverd. 

Ge specificeerde verwachting (LS05) 

Op grond van de verzamelde areheologische en aardwetenschappelijke 
informatie is het volgende verwachtingsmodel opgesteld; 
In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit 
alle archeologische perioden. De kans op het voorkomen van de resten 
is middelhoog tot hoog. De verwachting is hoog indien een 
(gedeeltelijk) intact esdek in het plangebied aanwezig is. In dat 
geval komen de archeologische resten voor onder in het esdek en in 
de top van de oorspronkelijke C-horizont . De vondstenlaag is 
opgenomen in de onder kant van het esdek; hier wordt ook weI van 
'cultuurlaag' gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het esdek 
en de ongeroerde ondergrond met kleine stukken aardewerk, 
natuursteen, vuursteen en houtskool. 7 De conservering van 
archeologische resten onder een esdek is meestal uitstekend. 
De verwachting is middelhoog waar sprake is van veldpodzolgronden. 
Deze gronden zijn doorgaans minder geschikt voor menselijke 
bewoning. Door de invloed van recente bodembewerking als ploegen 
zijn de archeologische resten hier minder goed geconserveerd. 
Archeologische sporen bevinden zich tot ongeveer 0,25 cm in de top 
van de C-horizont. Organische resten en bot zullen door de relatief 
droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Het 
complextype en de omvang kunnen niet nader worden gespecifieeerd 
door de beperkte gegevens. 

) ARCHIS-meldingen ~95007 
, ARCHIS-meldingen 6720 

ARCHIS-meldingen 34249 
~ ARCHIS-meldingen ~~OO~2, 2:0047 en ~~OOq9 

GroenewQudt 1994. 
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3 Conclusies 

Zljn er (aanfolijzjngen VODr) llrcheologische fold arden in het plangebied 
aanwezig en, zo j8, wac is nadr verwa chting de omvdng, 1igging, 
d8ed, datering en waardestel1ing hiecvan? 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek bii:) kt dat er een 
middelhoge tot hoqe verwachting VON de aanwezigheid accheologische 
waarden in het plangebied is. 

In welke mace worden de ze waarden vecstoocd door cealisatie van de 
geplande bodemingceep? 
Omdat archeologische waarden vanaf het maaiveld Kuonen worden 
verwacht kunnen deze bij de realisatie van de plannen worden 
verstoo rd. 

Hoe kan deze vecstoring door planaanpd5Sing tot een minimum worden 
beperkt? 
Bij de huidige bouwpla nnen is beperkinq van de verstoring niet 
mogelijk. 

Indien de eventvele archeologische wdarden niet kunnen worden 
behouden: Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid 
van archeologische waarden ce kunnen bepalen? 
Om een beter beeld te krijqen over de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische waarden in het plangebied wordt aa nbevolen om een 
vervolgonderzoek i n de vorm va n een verkennend booronderzoek te 
laten uitvoeren. Daarmee kan de omvang van een eventueel esde k e n 
daarmee van het gebied met hoge verwachting worden bepaald. 

'" flunnl ss.., n ~ ' I iii\! 
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4 Selectieadvies (VS07) 

Ret is goed mogelijk dat binnen het onderzochte gebied 
archeologische resten voorkomen. Daarom wordt geadviseerd om in het 
plangebied een vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend 
booronderzoek te laten uitvoeren. Volgens de eisen van de Provincie 
Limburg voor een verkennend archeologisch booronderzoek zullen in 
het plangebied minimaal 23 verkennende boringen moeten worden. gezet . 

Ret verdient verder de aanbeveling om de uitvoerder van grondwerk in 
het plangebied te wijzen op de plicht eventuele archeologische 
vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in. de 
Monumentenwet 1988, artikel 47, lid 1. 
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Bodemrisicochecklist 

systeem- beheennaatregelen 
ontwerp 

bodembedreigende omschrtjvrng basls- aanleg/ aandacht voor bljzonder operation eel Inspectle toezlcht Incldenten elndemlssr. 
actlvltelt emissi. ultvoertng onderhoud management score 

score 
wasplaats afvoerwater in 4 CURlPBV-aanbeveling 51 putten, verbindingen CURlPBV-rapport 2001-3 CURlPBV-44 faciliteiten en 1 

mestputten, personeel 
ondergrondse I 

riolering 
dieselopslag opslag in 2 vioeistofdichte CURlPBV-44 PGS 28/30 vulinstructie, algemene zorg 1 

bovengrondse tank, opvangvoorziening. visueel, detectie in 
vrij van de grond Toepassing van lekbak en tank 

uitvoering conform PGS 30 
afleverinstaliatie conform 
PGS 28 

zwavelzuuropslag opslag in 4 kerende conform PGS 15 conform PGS 15 vulinstructie, faciliteiten en 1 
bovengrondse tank, voorzieningJlekbak, Opslag visueel, detectie in personeel 
vrij van de grond conform PGS 15 en P-blad tank 

134,4 
opslag op- en overslag in 4 opslag in kast volgens PGS speciale emballage conform PGS 15 conform PGS 15 visueel faciliteiten en 1 
reinigingsmiddelen emballage 15 personeel 

vloeistoffen 
opslag op- en overslag in 4 opslag in kast volgens PGS speciale emballage conform PGS 15 conform PGS 15 visueel faciliteiten en 1 
beslrijdingsmiddelen emballage 15 en personeel 

vloeistoffen Bestrijdingsmiddelenbesluit 
opslag op- en overslag in 4 opslag in kast volgens PGS speciale emballage conform PGS 15 conform PGS 15 visueel faciliteiten en 1 
diergeneesmiddelen embaliage 15 en personeel 

vloeistoffen Bestrijdingsmiddelenbesluit 
varkensmest opslag in 4 vloeistofdichte hemelwater (silo's zijn CURlPBV-44 visueel algemene zorg 1 

put/bassin, opvangvoorziening afgedekt met folie) 
mestdichte mestkelder 
onder vleesvarkensstal en 
in betonnen mestsilo, 
conform Bouwtechnische 
Richtlijnen Mestbassins 

afgewerkte olie op- en overslag in 4 kerende voorziening/lekbak speciale embaliage visueel faciliteiten en 1 
embaliage personeel 
vloeistoffen 

pompolie op- en overslag in 4 kerende voorziening/lekbak speciale embaliage visueel faciliteiten en 1 
emballage personeel 
vloeistoffen 

spuiwater opslag in 4 ondergrondse vulpunt en vulleidingen; lekdetectie vulinstructie faciliteiten en 1 
ondergrondse of vloeistofdichte bak met ontluchting (CPR) personeel 
ingeterpte tank lekdetectie 

1 Inspectie van mestputten is moeilijk of niet uitvoerbaar, risicovol en zeker niet gebruikelljk, De NRB erkenl dat nlet visueellnspeeteerbare (ondergrondse) voorzieningen toch vioeistofdicht kunnen ZiJn. 
2 Bij tanks in een betonnen bak is het risieo van bodembelasting tot een minimum teruggebracht. 
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J.L. Bos 

On5 kenmerk 
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Datum 

4 oktober 2007 

Plaatsgebonden rlslcoberekenlng gastransportleidingen A-521-KR-085 en A-S85-KR-085 

MEMORANDUM 

Inleiding 
Voor de A-521-KR-085 en A-585-KR-085 is een plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. 

De rislcoberekenlng zoals vastgelegd In dit memorandum is conform CPR-18E [1] uitgevoerd 
met PIPESAFE, een door de overheid goedgekeurd softwarepakket voor het uitvoeren van 

risicoberekeningen aan aardgastransport [2]. 

Uitgangspunten bij de berekeningen 

De risicoberekenlng Is ultgevoerd op basis van de In Tabel 1 opgenomen leldingparameters. 

T.b liP a e d arameterwaar en van d lid-e e mgen 
Parameter A-S21-KR-08S A-S8S-KR-08S 

Jaartal 1969 -
Diameter [mm] 914 1067 

Wanddikte [mm] 12.25 13.69 
Staalsoort [-] X60 X60 
Ontwerpdruk [barg] 66.2 66.2 
Dekking em] 1.4 1.6 

De volgende ultgangspunten zijn gehanteerd: 
• De faalfrequentle Is gebaseerd op schade door derden en corrosle; 
• De faalfrequentle als gevolg van schade door derden Is gecorrlgeerd met een factor 

2.5 als gevolg van een wettelijke grondroerdersregeling; 
• De faalfrequentie als gevolg van schade door derden is gecorrigeerd voor recent 

ingevoerde maatregelen (factor 1.2) en een dalende trend in leidingbreuken (factor 
2.8). Deze factoren zijn onder het voorbehoud van formele goedkeuring door VROM; 
In de rlsicoberekening is rekenlng gehouden met directe ontsteking (75%) en 
ontsteking na 1205 (25%); 

• In de rislcoberekening is rekenlng gehouden met de uit casu'istiek verkregen 
diameter en druk afhankelijke ontstekingskans. 
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Blad 2 van 2 

Guunfc Engineering 8. Technology 

Datum: 4 oktober 2007 Ons kenm1:!rk: DET 2007 .M.0662 
Eoglneerlng IT Technology 

Onderwerp: PJaatsgebonden ris lcoberckenlng gastransportleldlngen A-S21-KR-085 en fI-56S-KR-085 

Resultaten PR-berekening 
De 10-6 per jaar plaatsgebonden rislcoafstanden zljn opgenomen In Tabel 2 en Tabel 3. 

Afstand [m] 

Afstand [m] 

Referenties 
[1] Committee for the Prevention of Disasters, Guidelines for Quantitative Risk 

Assessment, CPR18E, 1999 

[2] Toepasbaarheld van PIPESAfE voor rlslcoberekenlngen van 
aardgastransportleldlngen, mlnlsterie van VROM, VROM DGM/SVS/2000073018, 10 
juli 2000 



BI1Id 1 van 2 

Drieweg Advies B.V. 

T.a.v. mevrouw A.Reijnders 
Kampweg 10 

5469 EX KELDONK 

Datum Doorklesnummer 

15 mei 2008 (040) 259 82 05 / (0570) 69 64 87 

Ons kenmerk Uw kenmerk 

TATO 08 B.3045 

Onderwerp 

N.V. Nederlandse Gasunle 

Gebled Deventer 

Kantoor Deventer 

Postbus 162 

7400 AD Deventer 

Zutphenseweg 51023 

T (0570) 69 69 11 

F (0570) 69 64 11 

E communicatle@gasunle.nl 

BTW NL00723934BBOl 

Handelsreglster Gronlngen 02029700 

www.gasunle.nl 

Terrein inrichting voor bedrijfsopzet bouw stallen nabij Hunnissenstraat te Hunsel. 

Geachte mevrouw Reijnders, 

In antwoord op uw e-mail van 2 mei 2008 over het bovenvermelde onderwerp, delen wij u 
mee dat hierbij gastransportleidingen van onze maatschappij zijn betrokken. 

De door u gezonden tekening, waarop met een rode lijn de ligging van de betrokken 
gastransportleidingen globaal is aangegeven, zenden wij u hierbij in enkelvoud terug. 

Reeds in uw bezit zijn kopieen van onze tekeningen met nummers: 
A-521-KR-085 wijz.2 
A-585-KR-085 wijz.2 

Deze kaart(en) is door verkleining NIET MEER OP SCHAAL. 

Om te kunnen beoordelen of de veilige ligging van de gastransportleiding gewaarborgd blijft, 

verzoeken wij u; 
• indien het voor uw planvorming van belang is een juiste ligging van onze 

gastransportleidingen te weten, minimaal 3 werkdagen van te voren een melding te 
doen bij KLIC-Nederland, telefoonnummer 0800-0080, waarna door ons de 
gastransportleidingen zullen worden uitgezet. 

• alvorens u tot uitvoering van uw plannen overgaat, ons ter beoordeling detailtekeningen 
in tweevoud te zenden van de uit te voeren werkzaamheden in de nabijheid van de 
gastransportleidingen; 



Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen, dat binnen een strook van vijf meter ter 
weerszijden van onze gastransportleidingen aile handelingen achterwege dienen te blijven 
die een veilig en bedrijfszeker gastransport in gevaar kunnen brengen . 
Hierbij valt te den ken aan: 
• het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen; 
• het indrijven van voorwerpen in de grond; 
• het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 
• het aanbrengen van een gesloten wegdek; 
• het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk; 
• het permanent opslaan van goederen; 
• het oprichten van enig bouwwerk. 

De algemene technische voorwaarden luiden als voigt. 

1. Binnen een strook van 0,5 meter aan weerszijden van de gastransportleiding is 
mechanisch graven niet toegestaan. 

2. Transporten over de ingegraven gastransportleidingen zijn niet toegestaan tijdens de 
uitvoeringswerkzaamheden. 

3. Bij het kruisen van de gastransportleiding dient gebruik te worden gemaakt van een 
ontlastende constructie van dragline-schotten. 

4 . Werkzaamheden op of nabij onze gastransportleidingen mogen aileen worden uitgevoerd 
in aanwezigheid van Gasuniepersoneel. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan verzoeken wij u onder 
vermelding van bovengenoemd kenmerk contact ap te nemen met ondergetekende. 

Hoogachtend, 

l!rd~~~#-;P1~ 
G.M. v alkenbu'OV _ 
Afd . Tracebeheer Oost 

Bijlagen: onze tekeningen als genoemd (reeds in uw bezit) 
uw tekening 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

In opdracht van Firma van Rooij heeft Drieweg Advies SV. een geohydrologisch 

onderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell. 

1.2 Aanleiding en doel 

Gepland is de oprichting van een vleesvarkensbedrijf met mestvergistingsinstallatie op 

onderhavige locatie. In het kader van de watertoets dient inzicht te worden verkregen 

in de geohydrologische situatie in het plangebied en de invloed van het bouwplan 

hierop. 

Voorkomen dient te worden dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een negatief effect 

heeft op het watersysteem. Heeft de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling toch een negatief 

effect dan dienen mitigerende maatregelen te worden genomen. 

1.3 Opbouw rapportage 

Navolgend zullen in hoofdstukken 2 en 3 de locatiegegevens respectievelijk het 

wettelijk kader worden beschreven, gevolgd door het onderzoeksprogramma in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het grond- en archiefonderzoek 

weergegeven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de invloed van het bouwplan 

op de waterhuishouding van de onderzoekslocatie. 

Geohydrologisch onderzoek 
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2. Locatiegegevens 

2.1 Aigemeen 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hunnissenstraat ongenummerd in het 

zuidoosten van Ell (gemeente Leudal) en is kadastraal aangeduid als Gemeente 

Hunsel, sectie: H nummer: 208. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 

circa 2,8 ha. De coordinaten volgens het RD-stelsel zijn globaal: x = 184 en y = 358 

(km). Een overzichtsfoto van de onderzoekslocatie en omgeving is onderstaand 

weergegeven. 

Planlocatie 

Figuur 1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 

2.2 Bouwplan 

Van de huidige en toekomstige situatie zijn diverse tekeningen en informatie 

beschikbaar. Op basis hiervan zijn de navolgende beschreven kenmerken vastgesteld. 

Huidige situatie 

Het perceel aan de Hunnissenstraat te Ell is gelegen in een agrarisch gebied. 

Momenteel is het perceel in gebruik als akkerbouwgrond. 

De onderzoekslocatie betreft het gehele perceel. Op het perceel is geen bebouwing 

aanwezig. Het hemelwater wordt direct in de bodem ge·(nfiltreerd. 
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Toekomstige situatie 

Gepland is de nieuwbouw van een drietal stallen ten behoeve van de huisvesting van 

10.224 vleesvarkens, een loads, twee sleufsilo's en silo's ten behoeve van de 

mestvergistinginstallatie. Een situatieschets van het nieuwbouwplan is onderstaand 

weergegeven. 

Figuur 2: Schets toekomstige situatie 

Waterbalans 

Een overzicht van de huidige en toekomstige terreinverharding is weergegeven in 

navolgende tabel. 
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Terreindeel 

Oaken (gebouwen en silo's) 

Terrein verharding 

Huidige oppervlakte 
[m2] 

Onverhard terrein (inc!. groene daken) 61.150 

Totaal 61.150 

Tabel1 : Huidige en toekomstige terreinverharding 

2.3 Betrokken parti jen 

Toekomstige oppervlakte 
[m2] 

ca. 13.856 

ca. 9.194 

ca. 38.100 

ca. 61.150 

In het kader van de watertoets zijn voor onderhavig project diverse partijen in min of 

meerdere mate betrokken. De mogelijk betrokken partijen zijn: 

• Provincie Limburg: de provincie maakt een integrale afweging of wateradvies 

voldoende is overgenomen in het bestemmingsplan; 

• Waterschap Peel en Maasvallei; het waterschap is kwantiteits- en 

kwaliteitsbeheerder voor de omgeving. Zij beoordelen het plan in het kader van 

de watertoets en geeft namens het watertoetsloket een wateradvies af; 

• Gemeente Ell; de gemeente is onder meer beheerder van de binnenstedelijke 

riolering en treedt tevens op als watercoordinator; 

• Varkenshouderij van Rooij; initiatiefnemer van de ontwikkeling van het 

plangebied. 

Onder meer de volgende documenten en richtlijnen zijn, in het kader van de 

watertoets, van toepassing op dit project: 

• Deelstroomgebiedsvisie Tungelroyse beek; 

• Brochure watertoets, Provincie Limburg; 

• Intergraal Waterbeheersplan 2004-2007, Waterschap Peel en Maasvallei; 

• Legger van waterlopen, Waterschap Peel en Maasvallei; 

• Praktisch Handboek Watertoets, Waterschap Peel en Maasvallei. 
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3. Wettelijk kader 

Navolgend wordt de relatie met de plannen op gemeentelijk niveau en van overheden 

beschreven. 

3.1 Europees beleid 

Het Europees waterbeleid heeft vorm gekregen door het opstellen van de Europese 

Kaderrichtlijn Water. Het doe I van deze richtlijn is het vaststellen van een kader voor de 

bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater, 

waarmee: 

• Aquatische ecosystemen en, wat de waterbehoeften ervan betreft, terrestrische 

ecosystemen en waterrijke gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van 

aquatische ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed en 

daarnaast worden beschermd en verbeterd; 

• Duurzaam gebruik van water wordt bevorderd, op basis van bescherming van 

de beschikbare waterbronnen op lange termijn; 

• Verhoogde bescherming en verbetering van het aquatische milieu worden 

beoogd, onder andere door specifieke maatregelen voor de progressieve 

vermindering van lozingen, emissies en verliezen van prioritaire stoffen en door 

het stopzetten of geleidelijk beeindigen van lozingen, emissies of verliezen van 

prioritaire gevaarlijke stoffen; 

• Wordt gezorgd voor de progressieve vermindering van de verontreiniging van 

grondwater en verdere verontreiniging hiervan wordt voorkomen; 

• Wordt bijgedragen tot afzwakking van de gevolgen van overstromingen en 

perioden van droogte. 

Op deze wijze draagt de Kaderrichtlijn bij aan de realisatie van de volgende 

maatschappelijke doelen: 

• De beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater van goede 

kwaliteit voor een duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik van water; 

• Een significante vermindering van de verontreiniging van het grondwater; 

• De bescherming van territoriale en mariene wateren; 

• Om middels stopzetting of geleidelijke beeindiging van lozingen, emissies en 

verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen, uiteindelijk te komen tot 

concentraties in het mariene milieu die voor in de natuur voorkomende stoffen 

dichtbij de achtergrondwaarden liggen en voor door de mens vervaardigde 

synthetische stoffen vrijwel nul bedragen. 
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Het schaalniveau waarop de Kaderrichtlijn betrekking heeft, is die van het 

stroomgebiedsdistrict. 

3.2 Nationaal beleid 

Vierde Nota waterhuishouding 

In deze nota is veel aandacht voor het kernbegrip 'duurzaam' en het zoe ken naar 

duurzame oplossingen. Ten aanzien van riooloverstorten wordt gesteld dat uiterlijk 1 

januari 2005 de rioolstelsels aan de eisen van de CUWVO-basisinspanning dienen te 

voldoen. 

Daarnaast dient er een betere bescherming tegen wateroverlast te zijn door een grote 

veerkracht van het systeem. Water wordt niet direct afgevoerd, maar (waar mogelijk) in 

de bodem ge·infiltreerd, opgeslagen in het oppervlaktewater en gebruikt voor specifieke 

doelen. Water dient daarom vanaf het beginstadium van de planontwikkeling te worden 

meegenomen en gemeentes dienen na te denken over stedelijk waterbeheer. De 

gemeentes worden verzocht om: 

over stedelijk waterbeheer. De gemeentes worden verzocht om: 

• Tenminste 20% van het huidige verhard oppervlak dat is aangesloten op de 

riolering af te koppelen, mits dit niet strijdig is met milieudoelstellingen; 

• Bij nieuwbouw minimaal een afkoppelpercentage van 60% te halen. 

Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21 e eeuw heeft op 31 augustus 2000 advies uitgebracht 

aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de Unie van 

Waterschappen. De visie van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw kan worden 

samengevat in drie kernbegrippen: betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar. Het advies 

van de commissie komt in het kort neer op de onderstaande punten: 

• Het niet afwentelen van de eigen problematiek op anderen; 

• Het verplicht hanteren van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren; 

• Meer ruimte geven aan water. 

Nationaal bestuursakkoord Water (NBW) 

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan samen de waterproblematiek 

in Nederland aanpakken. Hiertoe is op bestuurlijk niveau het Nationaal 

Bestuursakkoord Water ondertekend (02-07-03). Het akkoord heeft tot doel om in de 

peri ode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde 

te houden. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de 

zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor 

steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge periodes. Om deze 

problemen te bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het eerst 
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vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren van water. 

3.3 Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

Het POL vormt de basis v~~r de uitvoering van maatregelen door de waterschappen, 

gemeenten en door de provincie zelf. 

Het POL is naast aen streekplan tevens een waterhuishoudkundigplan en vOrmen dus 

de provinciale kaders voor het ruimtelijke en waterhuishoudkundig beleid. 

Onderstaande kaart geeft weer wat het waterbeieidis zoals weergegeven in het POL 

rondom de bedrijfslocatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell. De locatie aan 

de Hunnissenstraat ligt in een gebied wat niet aangemerkt wordt als een kansrijk of 

priorilair verdroogd natuurgebied, zie fjguur 3. 
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Figuur 3: Blauwe waarden (bron: POL, Provincie Limburg) 
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Provinciale Milieuverordening Limburg (PMV) 

De provinciale Milieuverordening is een instrument dat bindend is voor derden. Het 

heeft onder andere het uitvoeren van het rijksbeleid in medebewind en het provinciaal 

milieubeleid tot doel. Aspecten die betrekking hebben op water staan beschreven in 

deze verordening . In deze milieuverordening zijn eveneens gebieden aangemerkt als 

grondwaterbeschermingsgebieden. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn grotere 

gebieden (30 jaarszone) van waaruit het grondwater stroomt naar het puttenveld 

waaruit het grondwater wordt gewonnen. Het beleid voor 

grondwaterbeschermingsgebieden is gericht op het feit dat het grondwater een 

zodanige kwaliteit behoudt zodat het geschikt is als grondstof voor de 

drinkwatervoorziening en andere hoogwaardige toepassingen. 

Stroomgebiedsvisie Tungelroyse beek 

De stroomgebiedsvisie Tungelroyse beek vormt een beschrijving van de gewenste 

waterhuishoudkundige ontwikkelingen binnen de stroomgebieden met een horizon van 

15 a 20 jaar, uitgaande van de doelstellingen uit het Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg. 

In de stroomgebiedsvisie worden de volgende punten omschreven: 

• Technische GGOR, het gewenst grond- en oppervlaktewater regime. Hierin 

worden de gewenste waterhuishoudkundige situatie beschreven, gelet op de 

functies die bediend moeten worden en de mogelijkheden om dit te bereiken. 

• Grondgebruikindicatiekaart. Op deze kaart wordt het grondgebruik aangegeven 

in de nieuwe situatie als de technische GGOR is bereikt. 

• Maatregelenkaart en effecten. Deze kaart vertaalt de GGOR-kaart in gerichte, 

lokale en soms regionale acties die nodig zijn om de technische GGOR te 

kunnen bereiken. 

• Kostenindicatie. Een globale beschrijving van de kosten die het realiseren van 

de technische GGOR met zich meebrengt. 

De locatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd is gelegen binnen de Perspectieven 

P5, wat betekent dat landbouwbelang geprefereerd wordt. Binnen dit perspectief 

krijgen de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw prioriteit. Er dient dus gestreefd 

te worden naar een landbouwkundig optimale waterhuishouding. 

3.4 Waterschapsbeleid 

Onderstaand wordt in het kort en puntsgewijs het beleid besproken van het waterschap 

Peel en Maasvallei. 
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Nota Strategie en visie 

Het waterschap geeft in de Nota strategie en visie de strategie en visie weer van het 

waterschap op het terrein 'veiligheid' (zorg voor de waterkeringen) en het 'op orde 

brengen' van het watersysteem thematisch nader uitgewerkt. 

Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS) 

Bij een Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (O.A.S.) kijkt het waterschap samen 

met gemeenten, Rijkswaterstaat en het Waterschapsbedrijf naar een verantwoorde 

opzet voor het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering. Het is een studie waarin de 

samenhang tussen het afvalwatersysteem (RWZI's, riolering en overstorten) en het 

oppervlaktewatersysteem in beeld wordt gebracht. Een dergelijke OAS studie wordt 

voor ieder afwateringsgebied van een RWZI uitgevoerd. 

Integraal Waterbeheersplan 

Waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater (beken 

en kleine riviertjes) in Noord en Midden-Limburg. In het Integraal Waterbeheerplan 

wordt beschreven hoe de huidige en toekomstige watersituatie in goede banen geleid 

wordt. 

Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) 

Het GGOR omschrijft de waterhuishoudkundige staat van het grond- en 

oppervlaktewater (kwalitatief en kwantitatief) van Noord- en Midden-Limburg. Het 

gewenste regime - dat beschreven wordt in het GGOR - moet aansluiten bij het beoogd 

gebruik van het betreffende gebied. In het GGOR worden vervolgens bepaalde 

'waterdoelen' vastgelegd. Daarnaast wordt een pakket van maatregelen geformuleerd 

om de waterdoelen voor 2015 te realiseren. 

Onderzoeksvisie 

In de onderzoeksvisie "Van meten naar weten" wordt het huidige onderzoek dat bij het 

waterschap plaatsvindt, geevalueerd. Daarnaast wordt de kennisbehoefte binnen het 

waterschap gedefinieerd en uitgewerkt. De visie omvat een concrete uitwerking van de 

onderzoeksverplichtingen, onderzoeksbehoeften en nieuwe beleidsontwikkelingen -

zoals Waterbeheer 21 e eeuw, Kaderrichtlijn Water - die om onderzoek vragen. Ais 

sluitstuk wordt een visie gegeven voor de komende 5 jaar tegen de achtergrond van de 

nieuwe beleidsontwikkelingen. 

Om te komen tot een duurzaam watersysteem zijn de volgende uitgangspunten van 

belang. 
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Het waterschap streett naar 100% afkoppelen van hemelwater van het riool vanwege 

het herstel van een natuurlijk functionerend watersysteem . 

Het water zal eerst vastgehouden dienen te worden in het gebied. Indien dit niet 

mogelijk is vanwege hoge grondwaterstanden of slechte doorlatendheid van de bodem 

dan zal het water worden geborgen in een buffer en kan het vertraagd worden geloosd 

in een beek. 

Wanneer het niet mogelijk is het water vast te houden of te bergen in het gebied, mag 

het afgevoerd worden naar een rioolstelsel. 

Om het water schoon te houden dienen geen uitlogende materialen zoals zink, koper 

en lood te worden gebruikt. 
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4 Onderzoeksprogramma 

4.1 Veldonderzoek 

Door Econsultancy bv is in juli 2007 (rapportnummer 07061460) een bodemonderzoek 

uitgevoerd bestaande uit 26 boringen en 3 peilbuizen. Aanvullend hierop is een 

infiltratieonderzoek uitgevoerd. 

Waterdoorlatendheidsmetingen 

Ter bepaling van de waterdoorlatendheid van de verzadigde zone zijn in een drietal 

peilbuizen waterdoorlatendheidsmetingen verricht met behulp van de constant-head 

permeameter. Hierbij is middels een overdruksysteem een constant waterniveau 

gerealiseerd in het boorgat. Na verzadiging is het debiet gemeten waarbij er water is 

ge"infiltreerd in de betreffende bodemlaag. 

4.2 Archiefonderzoek 

Bodem-informatiekaarten 

Teneinde meer inzicht te krijgen in de lokale en regionale bodemopbouw, geologie en 

geohydrologie zijn diverse bodem-informatiekaarten geraadpleegd. Het betreft onder 

meer: 

• Grondwaterkaart Tungelroysebeek, Waterschap Peel en Maasvallei; 

• Bodemkaart Tungelroysebeek, Waterschap Peel en Maasvallei; 

• Grondwaterplan Limburg, Dienst Grondwaterverkenning TNO; 

• Bodeminformatiekaarten; 

• K-waardekaart, Waterschap Peel en Maasvallei. 
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Figuur 4: Legger water/open 

Grondwaterstand en -fluctuaties 

Tijdens onderhavig onderzoek zijn op 11 juli 2007 de grondwaterstanden in boring Pb1 

tot en met Pb3 bepaald. Tabel 2 geeft de resultaten weer van deze metingen. 

peilbuisnummer 

Pb1 

Pb2 

Pb3 

filterstelling [m-mv] 

1,85 - 2,85 

1,95 - 2,95 

1,8 - 2,8 

grondwaterstand [m-mv] 

1,69 

1,60 

1,71 

Tabe/ 2 Resu/taten ve/dmetingen tijdens grondwater monstername 

Onder invloed van seizoensafhankelijke factoren zal de grondwaterstand in de loop 

van de tijd fluctueren. 
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De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt op de planloeatie tussen de 75-150 em 

onder maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt op de planloeatie tussen 

de 150-200 em onder het maaiveld, zie figuur 5 en 6. 

Figuur 5 huidige situatie GLG in cm-mv Tunge/royse beek1 

1 www.limburg.nl 
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Figuur 6: huidige situatie GHG in cm-mv Tunge/royse beek 

Grondwateronttrekkingen 

De onderzoekslocatie ligt niet binnen het beschermingsgebied van een 

waterwingebied . 

Natuur 

De planlocatie is gelegen in een gebied welke niet wordt aangemerkt als een 

verdroginggevoelig natuurgebied of een bufferzone daarvan, zie figuur 7. 
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Figuur 7: Verdroginggevoelige natuurgebieden 

5.3 Waterdoorlatendheid 

Doorlatendheidsmetingen verzadigde zone 

Uit de meetresultaten van de doorlatendheidsbepaling is de k-waarde berekend met 

behulp van de "Glover Solution" . 

boorgat 

A 

B 

Tabel3 Meetresultaten 

Locatie 

Ter plaatse van geplande bebouwing 

Ter plaatse van geplande infiltratievijver 

16 

infiltratie snelheid [k] 

[meter/dagJ 

2,15 

0,44 
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Legenda 
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Figuur 8 K-waarde2 

Regionale waterdoorlatendheidsgegevens 

In de literatuur worden diverse waarden gegeven voor de infiltratiesnelheid van fijn 

zand en vergelijkbare sedimenten . Deze waarden zijn afkomstig uit de landbouw en uit 

de hydrogeologie. De waarden zijn weergegeven in navolgende tabel. 

bodem 

zeer grove zanden 

grove zanden, fijne zanden en lemige zanden 

zandig leem en fijnzandige leem 

zeer fijnzandige leem, siltige leem 

klei leem, matige fijne textuur 

klei, siltige klei, zandige klei met fijne textuur 

wateropname snelheid [mId] 

goed slecht 

0,60 0,30 

0,38 0,24 

0,29 0,19 

0,24 0,17 

0,19 0,14 

0,12 0,05 

Tabel4 Uteratuurwaarden voor de waterdoorlatendheid van leem en vergelijkbare sedimenten, 
in de landbouwliteratuur 

2 bran: wmp 
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Uit de landbouwliteratuur voigt verder nog dat de maximale waterdosering (watergift) 

voor diep uniform zandig leem 0,62 mId is. 

materiaal 

klei 

klei, zand en grind mengsels 

silt, 1655 

silt, klei en mengsels van zand, silt en klei 

fijn zand 

middelfijn tot middelgrot zand 

grot zand 

k [mId] 

10-2 _10-8 

10-2 _ 10-3 

1 _10-4 

10-1 -10-4 

2 - 0,02 

43 - 0,09 

400 -0,09 

Tabel 5 Literatuurwaarden voor de doorlatendheid van diverse afzettingen in de 
hydrogeologische literatuur 

5.4 Geschiktheid veer infiltratie 

Uit de resultaten van het infiltratieonderzoek kan het volgende worden afgeleid: 

• De berekende k-waarden komen overeen met de literatuurwaarden van 

Waterschap Peel en Maasvalei. 

• De waterdoorlatendheid van de geplande bebouwing wordt als goed 

beoordeeld, de waterdoorlatendheid van de geplande infiltratiebebouwing is 

matig. 

Teneinde de geschiktheid van de bodem voor infiltratie van hemelwater vast te stellen 

zijn de onderzoeksgegevens getoetst aan de richtlijnen uit ISSO-publicatie nr. 70-1, 

hemelwater binnen de perceelsgrens. Deze richtlijn stelt dat de bodem mogelijkheden 

biedt voor infiltratie indien de k-waarde van de bodem groter is dan 0,4 m/dag en de 

gemiddeld hoogte grondwaterstand dieper is dan 0,7 m-mv. 

Uitgaande van deze richtlijnen kan worden geconcludeerd dat de doorlatendheid van 

de bodem matig tot goed is waardoor de onderzoekslocatie geschikt is voor infiltratie 

van hemelwater middels reguliere voorzieningen, absolute infiltratie. Overwogen kan 

worden om ter plaatste van de daadwerkelijke locatie van de geplande 

infiltratievoorzieningen nader onderzoek te verrichten. 
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6 Watertoets 

6.1 Proces watertoets 

De watertoets is een wettelijk verankerd procesinstrument waarmee een vroegtijdige 

inbreng van water in RO-vraagstukken wordt gewaarborgd. De procescomponent 

bestaat uit het vroegtijdig informeren van de waterbeheerders over een voorgenomen 

activiteit. Inhoudelijk behoort de watertoets er voor te zorgen dat er geen blijvende 

schade aan het watersysteem wordt toegebracht en dat eventuele negatieve invloeden 

worden gecompenseerd. De watertoets is van toepassing op aile ruimtelijke besluiten, 

dus niet aileen bestemmingsplanwijzigingen maar ook artikel 19 procedures en 

bijvoorbeeld tracebesluiten (infrastructuur). 

6.2 Invloed van de nieuwbouw 0D de waterhuishouding 

Het plan omvat oprichting van een vleesvarkensbedrijf en een 

mestvergisitinginstallatie. Hiertoe worden gebouwen opgericht met daarbij behorende 

erfverharding. Het nieuwbouwplan zal in meer of mindere mate invloed hebben op de 

waterhuishouding op de onderzoekslocatie. Navolgend wordt kwalitatief en kwantitatief 

nader ingegaan op de invloed van de nieuwbouw. Voor de kwalificatie van de invloed is 

onderscheid gemaakt in de invloed tijdens de bouwfase en invloed tijdens de 

gebruiksfase. 

Bouwfase 

Tijdens de bouwfase kan het noodzakelijk zijn dat de grondwaterstand verlaagd dient 

te worden middels bronbemaling , dit is onder andere afhankelijk van het seizoen. 

Invloed van de nieuwbouw op het afvalwatersysteem is tijdens de bouwfase naar 

verwachting eveneens nihil. Invloed op oppervlaktewater is wegens het ontbreken van 

oppervlaktewater op de onderzoekslocatie niet aan de orde. 

De nieuwbouw heeft geen directe invloed op de primaire of secundaire waterkeringen. 

Gebruiksfase 

Het totaal verhard oppervlak in de nieuwe situatie neemt ten opzichte van de 

bestaande situatie aanzienlijk toe, daar in de huidige situatie de onderzoekslocatie in 

gebruik is als akkerbouwgrond (zie waterbalans paragraaf 2.2). Teneinde te voldoen 

aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen zijn geen aanvullende maatregelen 

noodzakelijk. 
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6.3 Toepasbare infiltratievoorzieningen 

Ais bergingsvoorziening zal een infiltratievijver worden aangelegd met noodoverlaat 

naar het oppervlaktesysteem bestaande uit een dynamische buffer met vertraagde 

afvoer naar het oppervlaktewater (1 I/s/h), trace 8erkvenlossing. Middels een 

dynamische buffer dienen piekafvoeren op het oppervlaktesystemen te worden 

voorkomen. 

Dynamische buffer 

Deze dynamische buffer dient een bui met een herhalingstijd van 1 maal per 1 ° jaar op 

te kunnen vangen. De maatgevende bui in dit geval is een bui van 50 mm met een 

duur van circa 27 uur. 

Om voldoende drooglegging te kunnen garanderen dient er een waakhoogte 

aangehouden te worden. Het Waterschap Peel en Maasvallei adviseert om een 

dynamische buffer inclusief waakhoogte van 63 mm aan te houden. 

De buffer dient een capaciteit te hebben van 26.123 m2 * 0,063 m =1645,75 m3. 

Infiltratiebuffer 

Infiltratie is gezien de GHG en waterdoorlatendheid van de bodem beperkt mogelijk. 

Het is van groot belang water vast te houden binnen het gebied. Er wordt uitgegaan 

van 20 mm infiltratieberging onder de dynamische buffer, uitgaande van geen leegloop 

gedurende de bui. Er is een capaciteit van ongeveer 525 m3 (26.123 m2 x 0,02 m) 

benodigd voor de infiltratiebuffer. 

Ontwerp en locatie 

Op bijgevoegd erf- en beplantingsplan is de ligging van de infiltratievoorziening 

weergegeven. 

De bodem van het dynamische dee I van de buffer moet boven de GHG liggen, in deze 

75 cm-mv. 

Het Waterschap Peel en Maasvallei adviseert de infiltratievoorziening 1,0 meter diep te 

maken. De oppervlakte van de infiltratievoorziening zal ongeveer 2100 m2 (1645 m3 + 

525 m3 I 1,0 m) bedragen. 

6.4 Aigemene randvoorwaarden afkoppelen hemelwater 

Geadviseerd wordt in een zo vroeg mogelijk planstadium in overleg te treden met het 

bevoegd gezag (waterschap en gemeente) omtrent de keuze, het ontwerp en de 

inpassing van voorzieningen voor infiltratie en retentie van hemelwater binnen het 

plangebied. 
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Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat onder meer voor de volgende 

werkzaamheden een ontheffing van de keur / verordening waterhuishouding dient te 

worden aangevraagd bij het waterschap: 

• aile werkzaamheden binnen beperkte afstand uit de insteek van watergangen; 

• werkzaamheden waarbij nieuw oppervlaktewater wordt gecreeerd; 

• lozingen van hemelwater op oppervlaktewater. 

Bij inrichting dienen bouwen en beheer zo min mogelijk vervuilende stoffen te worden 

toegevoegd aan de bodem en het grond- en oppervlaktewatersysteem. Conform de 

waterkwaliteitstrits dienen in aile gevallen, en zeker bij nieuwbouw, de mogelijkheden 

voor bronmaatregelen (schoon houden) te worden onderzocht. Bronmaatregelen zijn 

bijvoorbeeld een zorgvuldige materiaalkeuze (pakket duurzaam bouwen), het 

voorkomen van de blootstelling van uitloogbare bouwmaterialen zoals zink, koper, lood 

etc. aan hemelwater en een verantwoord beheer van de open bare ruimte (weg- en 

groenbeheer). 

6.5 Waterkwaliteit 

Bronmaatregelen 

Voor het voorkomen van verontreiniging van de bodem en oppervlaktewater is het in 

eerste instantie belangrijk om de verontreiniging van afstromend hemelwater te voor

komen. Hemelwater kan hierbij onderscheiden worden in water afkomstig van daken 

en verhard terrein. Het water afkomstig van verhard terrein bevat dikwijls meer 

verontreinigingen dan dakwater. 

Verontreiniging door dakbedekking 

De gebruikte materialen voor daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren kunnen 

bijdragen aan verhoogde concentraties zware metalen (zoals lood, zink en koper) en 

PAK. Deze verontreinigingen kunnen voorkomen worden, bijvoorbeeld door het gebruik 

van alternatieve, niet uitlogende, bouwmaterialen of het toepassen van een coating 

voor dakvlakken en goten van lood, zink en koper (zie ook Bouwstoffenbesluit). 

Verontreiniging van water afkomstig van verhard terrein 

Maatregelen die getroffen zullen worden om de waterverontreiniging tegen te gaan. 

Het terrein zal zo schoon mogelijk gehouden worden door het terrein regelmatig 

schoon te vegen met een rolbezem. 

De locatie zal voorzien worden van een mestbe- en verwerkinginstallatie 

waardoor het laden van mest niet van toepassing is. Emissie van mest welke 

afkomstig kan zijn tijdens het laden wordt hierdoor vermeden. 

Er zullen geen onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. 
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Gemeente Leudal. 

RAPPORT BEHORENDE BIJ BEPLANTINGSPLAN VAN: R. de Rooy, Hunnissen 
ong. 6011 RG Ell. 

AANLEG: 

GRONDBEWERKING: 

Houtsingels, hagen. De te beplanten oppervlakte dient ± 30 cm diep los te worden gemaakt. 

Bornen. 

Bouwland: Cultivateren offrezen (eventueel ploegen). 
WeilandiRuigterrein: eerst frezen, dan ploegen + eventueel eggen. 

Machinaal ofhandmatig gaten graven van 60x60x60 cm. Zonodig gat aanvullen met goede 
teelaarde. 

GRONDVERBETERING: 

Houtsingels. 

Fruitbornen. 

Beukenhagen. 

OPKUILEN: 

De keuze van het plantsoen is zodanig dat grondverbetering in principe niet nodig is. 

Beetje oude stalmest in plantgat. 

Eventueel extra kalk enlof champignonmest door grond mengen. Ook is het zinvol 
wat beukengrond (van onder 'oude' beukenhaag of boom te betrekken) in haagsleuf 
te strooien. . 

Plantsoen na aflevering direct opkuilen. 

Haag + bosplantsoen. In 1 speet diepe sleuf. Wortels moeten goed zijn afgedekt. 

Bornen. 

UITZETTEN: 

Plantafstand. 

Inkuilen in sleufvan ± 30 cm. diep. 

Houtsingels 1.50 x 1.50 m. in driehoeksverband. 
Kniphagen 4st. / m' . 

Struweel beplanting 1.25 x 1.25 m. in driehoeksverband. 
Bomen - Zie ontwerp. 

Wettelijke bepalingen: Bomen + boomvormers minimaal2 meter uit perceelsgrens. 

Menging. 

Hagen + struikvormers minimaal 0,5 meter uit perceelsgrens. 
Langs dijken en hoofdwaterlozingen gelden speciale bepalingen (inl.bij Waters chap) 

Zie plantsoenlijst. 

++*"'--- + + #::: - - * '" 
+x*o--x + ##: :x-o '" x 

ox xoo==xx==xxxoo = 
o"'*-##x: :=x**+o-

- - *- -#*"': ###* ++--

+ * - # : zijn struikvormers (vnl. randplanten)(liefst 3-5 st..van dezelfde soort in groepjes planten) 

x = 0 : zijn boomvormers en vulhout (langs perceelsgrens geen boomvormers in buitenrij) 



HET PLANTEN: 
Houtsingels: 

Knipbagen: 

Bomen: 

Pootlijn uitzetten 
1 e persoon spit plantgat (± 2 speet diep) 
2e persoon neemt bussel gemengde planten (volgens lijst), plant in gat 
(dezelfde diepte als op kwekerij), grond aanvullen, aanstampen. 
Men kan pok eerst de planten uitleggen en later planten 
(Met schraal weer geeft dit extra uitvalsrisico!). 
Voor de kniphagen kan eerst een ± 25 cm. diepe haagsleuf worden gegraven 
-evt.grondverbetering- planten erin, grond aanvullen- aanstampen. 
Het is raadzaam de boompaJen eerst in bet plantgat te plaatsen 
(Met grondboor enlofhouten hamer). Aan de windzijde = zuidwest. 

800mpaal ven 
2m~.70dlep 

BoompaaJ van 
2,5m.(),90 dlep 
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Dan boom planten, niet veel dieper dan op kwekerij, ± 15 cm. van boompaal. 
Grond toevoegen en sehudden met boom zodat grond goed tussen wortels wordt 
verdeeld. Daarna aantrappen. Boomband aanbrengen 5-10em. onder kroon v/d boompaal. 



ONDERHOUD/BEHEER. 

Onkrnidbestrijding: 

De houtsingels, haagvoet en boomkransen dienen het 1 e (zonodig 2e
) groeiseizoen zo goed mogelijk 

onkruidvrij te worden ge~ouden. Schoffelen, cultivateren en spitten verdienen de voorkeur boven chemische 
onkruidbestrijding. Tussen de rijen kan ook worden gefreesd (niet te diep Lv.m.wortelbeschadiging). 
Bij evt. gebruik van chemische middelen letten op: 

juiste tijdstip (toe stand gewas, grond) 
goede weersomstandigheden 
juiste concentratie 
keuze middel (giftigheidlbijwerkingenl"milieuvriendelijkheid"). 

Na het 2" groeiseizoen kan worden volstaan met pleksgewijs uitmaaien van de beplanting. 
(-open plekken en randen- met bosmaaier) 

Ziektebestrijding: 

Tegen ziekten en plagen is het uit het oogpunt van de beplanting zelden noodzakelijk om te spuiten. 
Ter voorkoming of be perking van rupseniinsectenplagen is het zinvol om in de winter en voorjaar eventuele 
'rupsennesten' op te sporen en te vemietigen. 
Verder kan een winterbespuiting met VBC op vruchtbomen worden aanbevolen. 

Snoeien: 

Om te voorkomen dat de beplanting te iel opgroeit zal na 4-6 jaar een groot deel van de eik, els, zoete kers, 
hazelaar, lijsterbes en vuilboom moeten worden afgezet. (= vIak boven de grond afzagen). 
Mooie exemplaren van o.a. eik en zoete kers kunnen als boom worden opgesnoeid. Dit kan na ± 5 jaar worden 

herhaald zodat uiteindelijk om de 6-10 m' een boom overblijft met een onderbegroeiing van struiken. 
De laanbomen (esdoom, linde, populier) dienen regelmatig te worden opgekroond en eventuele zuigers 

verwijderd. 
Te strakke boombanden moeten worden verwijderd oflosser gezet. 

Hoogstamfruitbomen ; kers en pruim niet te veel snoeien - snoeitijd okt.- nov. 
Appel en peer - zorgen dat kroon goed "open" blijft, waterlot wegsnoeien -snoeitijd nov.-febr. 
Zieke en beschadigde takken verwijderen. 

De kniphagen moeten 1-2 x per jaar worden geknipt. 



Frans van Sleeuwen - beplantingen 
ontwerp 

Irenestraat 11 5427 CV Boekel tel 0492321897 aanleg 

fax. 0492 324722 ondsrhoud 

Bankrelatie: subsidieaanvraag 

Raba Bank rek. nr. 1080 11267 landsch. beplantingen 

Plantsoenlijst voor: R. de Rooy, Hunnissenstraat ong. 6011 RG Ell file! 

Grondsoort: Voch!houdende zandgrond datum: 12 november 2008 

aantal soor! latijnse naam 1ft. maat prijs/st prijs totaal 

54 Bomen 

11 Esdoorn gewone Acer pseudopi. Negenia 12-14 € 32,50 € 357,50 
9 Linde hollandse Tilia vulgaris 12-14 € 35,00 € 315,00 

(2 palen per boom) 
2 Okkernoot Juglans regia 12-14 € 35,00 € 70,00 

25 Populier canadese Populus x eur Robusta z.b.p. 12-14 € 20,00 € 500,00 
7 Fruitbomen Hoogstam € 18,00 € 126,00 

38 Boompalen en banden 200x 8 € 5,50 € 209,00 

125 m' Kniphaag 4 st. 1m' = 500 st. 

500 Beuk Fagus sylvatica 1+2 60-80 € 0,70 € 350,00 

3400 m2 Bosplantsoen 1.50 x 1.50 m. = 1500 st. 

Boomvormers 
600 Eikzomer Quercus robur 1+2 60-80 € 0,60 € 360,00 
150 Eis Alnus glutinosa 1+1 60-80 € 0,45 € 67,50 
25 Kers zoete Prunus avium 1+1 60-80 € 0,55 € 13,75 

Struikvormers 
100 Gelderse roos " Viburnum opulus 1+1 60-80 € 0,60 € 60,00 
100 Hazelaar Corylus avellana 1+2 60-80 € 0,50 € SO,OO 
25 Hulst" lIex aquifolium contain . 50-70 € 3,50 € 87,50 
100 Kornoelje rode * Cornus sanquinea 1+1 60-80 € 0,45 € 45,00 
50 Liguster" ligustrum vulgare 0+2 60-80 € 0,45 € 22,SO 
50 Lijsterbes Sorbus aucuparia 1+1 60-80 € 0,45 € 22,SO 
50 Sleedoorn * Prunus spinosa 1+1 60-80 € 0,45 € 22,50 
250 Vuilboom Rhamnus frangula 1+1 60-80 € 0,45 € 112,SO 

000 m2 Struweelbepl. 1.25 x 1.25 m. = 450 st. 

10 Bes aal" Ribes rubrum 0+2 40-60 € 1,50 € 1S,OO 
75 Gelderse roos " Viburnum opulus 1+1 60-80 € 0,60 € 45,00 
75 Hazelaar Cory Ius avellana 1+2 60-80 € 0,50 € 37,SO 
75 Kardinaalsmuts • Euonimus europaeus 1+1 60-80 € 0,50 € 37,50 
15 Kornoelje gele • Corn us mas 1+1 60-80 € 0,60 € 9,00 
75 Krent * Amelanchier lamarcki 1+1 60-80 € 0,60 € 4S,OO 
75 Liguster· ligustrum vulgare 0+2 60-80 € 0,45 € 33,75 
SO Sleedoorn • Prunus spinosa 1+1 60-80 € 0,45 € 22,50 

Totaal exclusief B.T.W. I vracht € € 3.036,50 

• in randen te gebruiken 
inboet 1 e seizoen halve prijs 

Aile transacties en leveringen geschieden volgens onze verkoop- en handelsvoorwaarden. 
Onder nummer 160 36 223 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 
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I Gemeente Leudal 
Erfbeplantingsplan voor: R. de Rooy, Hunnissenstraat ong. 

6011 RG Ell 

Erfbeplantings- ~n terreininrichtingsplan voor nieuw bedrijf aan de Hunnissenstraat 

vereniging 
van hoveniers en 
2Ioenvoorzieners 

Frans van Sleeuwen beplantingen 
Irenestraat II 
5427 CV -Boekel 

tel. 0492-321897 
fax. 0492-324722 

I Schaal: 1:1000 

I Datum: 3 december 2007 

I Gew: -12--f1-2008 

I Aantal: 3x II Erf:no: 




