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MER aanvullng Baexem, 10 april 2009

1. INLEIDING
Naar aanleiding van enkele vragen van de commissie MER over de opgestelde
milieueffectrapportage, volgt hierbij een aanvullng op enkele punten van deze rapportage. Er is voor
gekozen om dit document als aanvulling c.q. actualisatie te beschouwen op de punten verzuring en
vermesting en werking van het ventilatiesysteem, alsmede het evaluatieprogramma.
Op het punt van het formuleren van de referentiesituatie is het een wijzing van het MER. De
gewijzigde zaken zijn apart in deze aanvullng genoemd c.q. bijgevoegd.

Hierna wordt op deze punten in gegaan.

2. VENTILATIESYSTEEM

Bijgevoegd is in bijlage 3 een nadere detaillering van het ventilatiesystemen in de stallen A, C en D.
Als gevolg van een detailbeoordeling, alsmede voortschrijdende inzichten, is er bedrijfsintern een
aanpassing in het systeem is doorgevoerd. Zo worden de ventilatoren in de twee stallen met een
luchtwasser, enkele meters verplaatst waardoor achter de ventiatoren een zodanig grote drukkamer
ontstaat (afstand ca. 4 meter tussen ventilatoren en luchtwasser), dat de luchtwaspakketten een goed
verdeelde luchtstroming te verwerken krijgen. Dit is essentieel voor een goede werking van het
luchtwaspakket.
Tevens is middels een vergelijking van de drukval in de aanzuigkanalen van de ventilatoren met de
capaciteit die de ventilatoren kunnen overwinnen, aangetoond dat de dimensionering van het gehele
ventilatiesysteem in de stallen voldoende is. Als bron voor deze gegevens zijn een tweetal
leveranciers van ventilatiesystemen geraadpleegd, alsmede een leverancier van luchtwassers.

In stal B zijn voor de afzuiging van de lucht uit de afdelingen, in totaal 8 ventilatoren met ieder een
diameter van 50 cm aanwezig. Gezien de capaciteit van deze ventilatoren van ca. 8.000 m3/uur per
stuk, is dit een totale ventilatiecapaciteit van 96.000 m3/uur. Het theoretisch minimaal noodzakelijk
ventilatiedebiet, zonder rekening te houden met een gelijktijdigheidsfactor is 36.000 m3/uur. Derhalve
is het aanwezige ventilatiesysteem overgedimensioneerd. Hierbij kan worden opgemerkt dat van de
twee ventilatoren die per afdeling aanwezig zijn, de tweede slechts in uitzonderingssituaties in werking
is (hoge temperatuur in combinatie met zware varkens).

3. REFERENTIESITUATIE

3.1 Algemeen
Het bedrijf voldoet op dit moment niet aan de toepassing van de best beschikbare techniek op
bedrijfsniveau. Derhalve is in het MER een bedrijfssituatie geformuleerd die op basis van een
autonome ontwikkeling. In eerste instantie is in het MER een referentiesituatie geformuleerd waarbij
tevens praktische keuzes van initiatiefnemer een rol speelden. Dit leidde tot een geringe aanpassing
in dieraantallen in vergelijking met de vergunde dieraantallen en -soorten. In de nieuw geformuleerde
referentiesituatie zijn de het dieraantallen en -soorten gelijk gehouden aan de vergunde aantallen en
soorten. Dit leidt tot geringe aanpassing van de milieueffecten in de referentiesituatie.
Deze nieuwe referentiesituatie zoals geformuleerd in hoofdstuk 4.4 van het MER, ziet er in
dieraantallen, -soorten en emissie van verschilende stoffen als volgt uit:

Bergs Advies BV



MER aanvulling Baexem, 10 april 2009

Tabe/: emissie van ammoniak, oeur en riinsto In re erentiesituatie

Stal Diercategorie Huisvestings- aantal ammoniak geur fijnstof
systeem dieren

Nr. Houderij/hoktype kg NH, totaal OUEI OUE Isec mgram/ graml
Code volgens RAV dieren per kg dier totaal dier/uur uur

dier NH'iir.

A Vleesvarkens Chem. luchtwasser
234 0,18 42,1 12,5 2.925 12,6 2,995% D.3.2.14.2

Gespeende Chem. luchtwasser 2.000 0,04 80,0 5,5 11.000 6,1 12,2biooen 95% 0.1.1.14.2

B Vleesvarkens Traditioneel 448 2,5 1.20,0 23,0 10.304 31,4 14,1
o 3.4.1

03.2.7.2.2. mestkel-

C Vleesvarkens ders met beperkt 1.994 1,5 2.991,0 17,9 35.693 31,4 62,6
(ged) emitterende oppervlak

IIBB.99.02.DÓl
C Vleesvarkens Chem. luchtwasser

22 0,18 4,0 12,5 275 12,6 0,3I~ed 95% 0.3.2.14.2
- verkeersbewegingen (afgerond) 0,0

4.237,1 60.197 92,1
kg/jaar Oue/sec gr.luur

f¡" f' f¡

Middels deze referentiesituatie wordt voldaan aan de actuele regelgeving op het punt van ammoniak,
geur en iuchtkwaliteit. Met name het voldoen aan het toepassen van de "best beschikbare techniek"
op bedrijfsniveau conform artikel 8.11 lid 3 van de Wet Milieubeheer is hierbij ingevuld.

3.2 Ammoniak en referentiesituatie
De ammoniakemissie vanwege het houden van dieren daalt in het voorkeursalternatief met 2.459,5 kg
ten opzichte van de huidige feitelijke emissie, en daalt met 202 kg ten opzichte van de
referentiesituatie.

De effecten van de gewijzigde ammoniakemissie in combinatie met mestverwerking (hoofdstuk 5.2
MER), zien er als volgt uit:

tabel: mooeliike effecten ammoniakemissie mestscheidinq
ammoniakemissie maximale emissie (5%) maximale ammoniak-

dieren(kg/jaar) door mestscheiding emissie dieren +

(kq/iaar) mestscheidi~";(ka/iaar\
huidige situatie 6.494,5 - 6.494,5

referentiesituatie 4.237,1 - 4.237,1

nieuwe situatie (VKA) 4.035,1 201,8 4.236,9

In de weergave van de totale bedrijfsemissie van ammoniak, is hierna uitgegaan van een (maximale)
bijdrage van 5% van de ammoniakemissie van de dieren, vanwege de mestscheidingstechniek. De
ammoniakemissie bij het voorkeursalternatief is dan 4.237,1 kg. Dit is een afname van 2.257,6 kg ten
opzichte van de huidige situatie, en een afname van 0,2 kg ten opzichte van de referentiesituatie.

Bergs Advies BV 2
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3.3 Geur en referentiesituatie
De geuremissie neemt in de nieuwe situatie toe met 32.878,4 OUE/sec ten opzichte van de nieuwe
referentiesituatie, tot een totaal van ga-Q98? OUE/sec. Ten opzichte van de huidige vergunning is de
toename 25.703 OUE/sec 0,,,.o'1P 11 'O'f~ Ac... ~~ ue.o\i'~".J. '(
In hoofdstuk 5.9.2. van het MER wijzigt de geuremissie van de referentiesituatie. Deze heeft
betrekking op de vergelijking met de geuremissie in de nieuwe situatie met mestscheiding.
De in dat hoofdstuk opgenomen tabel wijzigt dan als volgt:

Tabel: moaelike effecten aeuremissie mestscheiding
geuremissie dieren maximale emissie (10%) maximale geuremissie

(OUE) door mestscheiding dieren + mestscheiding
(OUE) (OUE)

huidige situatie 67.372 - 67.372

referentiesituatie 60.197 - 60.197

nieuwe situatie (VKA) 93.075 9208 102.383

Tabel' Geurbe/astingen

Geurnorm referentiesituatie huidige situatie nieuwe situatie
nummer object

(OUe/sec) (OUe/sec) (OUe/sec) (VKA)"
(OU.,sec)

1 Peeldijk 2a 14,00 6,80 7,49 9,62
2 Peeldijk 3a 14,00 9,69 10,03 12,70
3 Peeldijk 5 14,00 8,86 9,71 12,66
4 Peeldijk 5a 14,00 7,98 8,64 11,66
5 Kern Milheeze 3,00 0,22 0,27 0,36
. . .
met mestscheiding

In zowel de referentiesituatie, alsook de huidige en de nieuwe situatie worden de geurnormen op
gevoelige objecten niet overschreden.

3.4 Fijnstof en referentiesituatie
Met name de toepassing van een luchtwasser voor alle dieren in de nieuwe situatie, leidt ertoe dat de
te verwachten emissie van fijnstof in de nieuwe situatie in vergelijking met de referentiesituatie, gelijk
zal zijn. In vergelijking met de huidige situatie, daalt de emissie met ca. 23 gram per uur.
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4. STIKSTOFDEPOSITIE OP NATUURGEBIEDEN
In het MER zijn in hoofdstuk 5.3 de kritische depositiewaarden voor stikstof weergegeven. Per abuis
zijn deze waarden aangegeven aan "ammoniak"-depositie. Hieronder volgt een aangepaste weergave
van dit hoofdstuk 5.3 uit het MER. Tevens is een geactualiseerde achtergrond stikstofdepositie
weergegeven.

Gebied "Peeldijk"
Het gebied Peeldijk ligt op zeer korte afstand van het bedrijf. Dit gebied heeft geen bijzondere

beschermingsstatus in het kader van ammoniakwetgeving. In het kader van de herbeoordeling van de
gebieden die de status "zeer kwetsbaar" behouden, is dit een gebied waarvoor deze status vervalt. De
voor dit gebied aangewezen natuurdoeltypen in het kader van de natuurgebiedsplannen is "multi-
functioneel bos". Voor dit soort natuurgebieden ligt de kritische depositie tussen de 700 en 1.400 mol
N/ha/jaar*.

Gebied "Stippelberg" (1)
Een smalle strook natuur, die aansluitend ligt aan het grote gebied "Stippelberg", heeft een lagere
beschermingsstatus dam het grote gebied. Deze kleinere strook, die nader is aangegeven in de
bijlagen waarop de natuurdoeltypen zijn aangegeven, heeft als natuurdoeltype "multifunctioneel bos".
Voor dit soort natuurgebieden ligt de kritische depositie tussen de 700 en 1.400 mol N/ha/jaar*

Gebied "Stippelberg" (2)
De natuurdoeltypen van het gebied "Stippelberg" zijn als volgt:
- droge heide;
- natte heide;
- diverse vormen van gemengd beuken/berken/eikenbos;
- berkenbroekbos;
De kritische depositiewaarde van dit deel van het gebied bedraagt ca. 1.000 mol N/ha/jaar*.

Gebied "De Bult"
Dit gebied is onderdeel van het gebied "Deurnesche Peel en Mariapeel". De bescherming van dit
gebied richt zich met name op de bescherming van het actieve hoogveen en het aangetast hoogveen
waar en natuurlijke regeneratie nog mogelijk is. Tevens richt de bescherming zich op de nachtzwaluw,
blauwborst, toendrarietgras, dodaars, kolgans en de roodborsttapuit.
In het kader van de natuurgebiedsplannen, zijn de geformuleerde natuurdoeltypen:
- Berkenbroekbos;
- Hoogveen;
De kritische depositiewaarde van dit gebied bedraagt 400 mol N/ha/jaar*.

De stikstofdepositie-effecten op gevoelige gebieden zijn berekend middels het verspreidings-
programma "Aagro-stacks". Alhoewel dit programma met name de depositie-effecten van stikstof
berekend (vermesting), kan ook het effect van verzuring middels dit programma worden benaderd.
Immers beide effecten zijn het gevolg van de ammoniakemissie vanwege het bedrijf.

De achtergronddepositie van zuur is in de jaren 1996 tot en met 2005 afgenomen van ca. 4.300
mol/ha/jaar naar ca. 3.300 mol/ha/jaar. Dit zijn berekende waardes. Deze waardes zijn gebaseerd op
het TNO rapport "De concentratie van ammoniak in de atmosfeer in de Peel" (rapportnummer 2006-A-
R0322/B). Voor 2007 is door het RIVM** de achtergronddepositie van N-totaal bepaald op 3.180 mol
per ha. voor het gebied Zuidoost-Brabant.

I

I

. bron: RIVM rapport 722108024
** bron: natuur en mileucompendium

i

I
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De tabel in hoofdstuk 5.3 uit het MER is als gevolg van een actualisatie van de achtergronddepositie,
alsmede een herziening van de referentiesituatie, als volgt gewijzigd:

Tabet; ligging gebieden en stikstof depositieniveaus, inclusief 5% bijdrage mestscheiding; nieuwe
situatie t 0 v referentiesituatie. .

toets achtergrond kritische N-depositie" (mol N/haljr
punt Kwetsbaar gebied depositie in depositie*

"eferentienr. 2007" "
VKA % wijziging-

(mol N/ha.jr) (mol/N/ha.jr; situatie

1 8,32 8,94 +7%

2 "Oe Bult" 3.180 400 5,67 6,05 +7%

3 7,76 8,31 +7%

4 2.020 2.138 +6%

5 "Peeldijk" 3.180 700-1.400 1.520 1.585 +4%

6 735 726 -1%

7 "Stippelberg (1)" 3.180 700-1400 59,4 55,0 -7%

8 "Stippelberg (2)" 3.180 1.000 95,4 85,8 -10%
" natuur- en ml!leucompendlUm

voor ligging ziekaart hierna en detai/kaarten in bijlage;

Uit de tabel is af te leiden dat het gebied zich kenmerkt door een hoog achtergrondniveau. Dit niveau
daalt weliswaar de komende jaren als gevolg van autonome ontwikkelingen, doch blijft het naar
verwachting ook in 2010 nog boven het kritische niveau. De bijdrage vanwege het initiatief neemt op
enkele punten toe, en daalt op enkele andere punten in vergelijking met de herziene referentiesituatie.

Bergs Advies BV 5
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5. MILIEUEFFECTEN

5.1 Totaalvergelijking mileueffecten

De totaalvergelijking van de milieueffecten ziet er na wijziging van de referentiesituatie als volgt uit:

Tabe/: totaal veraelikina milieu effecten

referentie actuele, vergunde voorkeurs
alternatiefsituatie situatie
1= VKAl.

aantal vleesvarkens 2.698 2.698 7.671
aantal biooen 2.000 2.000 3.248

ammoniakemissie zonder mestscheiding (kg) 4.237,1 6.494,5 4.035,1

ammoniakemissie VKA met mestscheiding (kg) 4.237,1 6.494,5 4.236,9

hoogste stikstofdepositie
2.020 2.792 2.138I oebied "Peeidiik" ¡mol N/ha.iaar)

hoogste stikstofdepositie
95 153 86I ne bied "Oe Stinnelbern" (mol N/ha.iaarl

hoogste stikstofdepositie
8,3 12,8 8,9

I oe bied "Oe Bult" (mol N/ha.iaar\

fijnstofemissie (g/uur) 92,1 114,9 92,1

geuremissie (OUE/S) excl. mestscheiding 60.197 67.372 93.075

geuremissie (DUelS) incl. mestscheiding 60.197 67.372 102.283

aantal objecten overbelast volgens WGV 0 0 0

gemiddelde geurbelasting op 4 dichtbijgelegen
8,3 9,0 11,7obiecten

electra verbruik (kWh) 150.000 100.000 500.000

huisbrandolieverbruik (m3) 10 10 10

waterverbruik (m'l 7.000 7.000 20000

geluid (kwantitatief) 0 0 0

* inclusief mestscheiding

I.
I
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5.2 Totaalvergelijking alternatieven en MMA

Schema' kenmerken alternatieven

Referen. Voorke- Alter Alter- MMA MMA MMA MMA MMA
tie ursalter. natie natief t.O.V. t.o.V. t.o.V. t.O.V.

situatie natief
1 2 Ref. ref.

(VKA)
VKA VKA

('ll ('ll

ammoniakemissie zonder 4.237 4.035 5.304 3.087 1.313 -2.924 -69% -2.722 -64%mestscheiding (kg)

ammoniakemissie met mest 4.237" 4.237 5.569 3.242 1.379 -2.905 -67% -2.858 -67%scheiding (kg)

depositie "Peeldijk"(mol) 2.020 2.120 2.363 742 521 -1.499 -74% -1.599 -75%

depositie "Stippelberg" (mol) 95 86 110 60 27 -68 -72% -59 -69%

depositie "De Bult" (mol) 8,3 8,9 11,7 7,0 2,9 -5,4 .65% -6,0 -67%

geuremissie zonder mest- 60.197 93.075 67.597 85.878 75.294 +15.097 +25% -17.781 -19%scheiding (OUE/sec)

geuremissie met 60.197" 102.383 74.357 94.466 82.823 +22.626 +38% -19.559 -19%mestscheiding (OUE/sec)

aantal overbelaste objecten
0 0 0 0 0 0 0 0 0volgens WGV

gemiddelde geurbelasting
8,3 11,7 8,7 10,3 9,1 +0,8 +10% -2,6 -22%op 4 objecten

fijnstofemissie (gram/uur) 92,1 92,1 69,2 83,7 81,6 -10,5 -11% -10,5 -11%

electra-verbruik (kWh) 150.000 500.000 575.000 610.000 610.000 460000 + 400% +110000 + 22%

waterverbruik wasser (m3) 100 340 380 360 360 + 260 +260% + 20 +6%

zwavelzuur (m3) 7 24 24 25 25 + 18 +250% + 1 +4%

ammoniumsulfaat (m3) 70 240 240 250 250 + 180 +250% + 10 +4%

geluid (kwantitatief) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

extra ¡aarkosten (€ 1.000,-) - + 128 + 141 + 154 + 192 + 192 - + 64 + 50%

.
met mestscheiding
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6. EVALUATIE, MONITORING EN BORGING
Na planrealisatie kan een evaluatie van de uitvoering van het initiatief plaatsvinden. Tevens kunnen
dan controles en inspecties plaatsvinden van de getroffen maatregelen. Voor de verschilende

emissietypen kan dit als volgt plaatsvinden.

Ammoniak-, geur- en fijnstofemissie
Controle van de belangrijkste emissies kan aan de hand van de factoren die van invloed zijn op de
emissie van deze stoffen. Dit zijn:
- dieraantallen en -soorten per stal;
- uitvoering en maatvoering van de pultechniek in stal C volgens systeembeschrijving (bijgevoegd);
- uitvoering van het ventilatiesysteem, inclusief luchtkanaal volgens dimensioneringsplan en tekening;
- plaats, aantal en doorsneden ventilatoren in de stallen met een luchtwasser;
- uitvoering van de luchtwasser volgens het dimensioneringsplan;
- controle van de werking van de luchtwassers conform de systeembeschrijvingen (bijgevoegd);
- controle van de hoogte en de oppervlakte van de emissiepunten en de hoogte van de gebouwen
vanwege het effect op de verspreiding;

De controle op de uitvoering kan plaatsvinden binnen een half jaar na realisatie. De controle op de
werking van de luchtwassers kan periodiek geschieden, conform de tijdsperioden die hiervoor in de
systeembeschrijvingen (Ieaflets) zijn opgenomen..

Overige zaken
Voor andere dan bovengenoemde zaken, kan aan de hand van een controle worden nagegaan of die
zaken die zijn aangevraagd, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Deze controle kan binnen een half jaar
na realisatie van de investering worden uitgevoerd.

Bergs Advies BV 8
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7. SAMENVATTING AANVULLING
Nadere uitwerking van details bij het ventilatiesysteem, alsmede voortschrijdende inzichten hebben
geleid tot een iets gewijzigde (bedrijfsinterne) uitvoerig van het ventilatiesysteem. Deze nadere
uitwerking heeft geen invloed op de hoogte van de emissies.

Door de dieraantallen en de -soorten in de gewijzigde referentiesituatie gelijk te houden aan de
vergunde dieraantallen, is er een geringe verlaging van de emissies van de referentiesituatie. In
vergelijking met de in het MER beschreven referentiesituatie, zijn de emissies van ammoniak 1 %
lager, van geur 2% lager en van fijnstof 8% lager.

De samenvattng van de vergelijking van de milieueffecten wijzigt dan als volgt. De emissie van
ammoniak daalt van 6.494,5 kg in de huidige vergunde situatie naar 4.035,1 kg in de nieuwe situatie.
Ten opzichte van de geformuleerde referentiesituatie (4.237,1 kg) is er eveneens een daling van de
ammoniakemissie. Wordt rekening gehouden met mogelijke effecten van de mestscheiding, dan
worden de maximaie emissies in de nieuwe situatie 4.237,2 kg, en in de referentiesituatie 4.237,1 kg.
De ammoniakdepositie op nabij gelegen natuurgebieden daalt eveneens als de nieuwe situatie met de
vergunde situatie wordt vergeleken. Ten opzichte van de referentiesituatie is er een toename van de
ammoniakdepositie.

De geuremissie neemt toe van 67.372 OUJsec in de vergunde situatie naar 93.075 OUe/sec in de
nieuwe situatie. Bij de referentiesituatie is de geuremissie 60.197 OUe/sec. Wordt rekening gehouden
met de mogelijke effecten van de mestscheiding, dan worden de maximale emissies in de nieuwe
situatie 102.383 OUJsec. De geuremissie in de nieuwe situatie is derhalve hoger dan in de bestaande
situatie, en tevens hoger dan in de referentiesituatie.
Toetsing van de individuele geurbelasting aan de geldende normen, is geen overschrijding te zien. De
achtergrondbelasting in de omgeving stijgt vanwege het initiatief, doch blijft bij dichtbijgelegen
gevoelige objecten rondom de streefwaarden. Op grotere afstanden stijgt de achtergrondgeur-
belasting nauwelijks.

De luchtwassers zorgen voor een reductie van (fijn)stof emissie per dier. In de nieuwe situatie (92,1
gram/uur) neemt de emissie van fijnstof af ten opzichte van de huidige situatie (114,9 gram/uur). De
emissie in de referentiesituatie is eveneens 92,1 gram/uur.

De stikstofdepositie op natuurgebieden in de referentiesituatie daalt licht ten opzichte van de in het
MER beschreven referentiesituatie. Dit vanwege de afgenomen ammoniakemissie.
Voor de evaluatie, monitoring en borging zijn een aantal punten opgenomen waarmee bevoegd gezag
handvaten geboden worden om na planuitvoering te evalueren, monitoren en tevens de emissie te
borgen.

Bergs Advies BV 9
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Bijlage 1: Geurberekening bij gewijzigde referentiesituatie

Naam van de berekening: gewij zigde referentiesituatie
Gemaakt op: 30-03-2009 10:21:46
Rekentijd: 0:00:12
Naam van het bedrijf: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.V.

Berekende ruwheid: 0,150 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens .
VoiOnr. BronlD X-coord. Y-coord. EP Hoaote Gem-:eb. hoonte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraan
1 Stal B 184886 390 775 5,1 4,2 0,5 4,00 10304
2 Stal A 184 910 390 789 6,3 4,6 1,8 3,47 13925
3 Stal C 184943 390798 10,0 6,5 2,4 3,84 35968

Geur gevoelige locaties.
VoTcummer GGUD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelastina
4 Peeldijk 2a 184640 391068 14,00 6,80
5 Peeldijk 3a 184695 390858 14,00 9,69
6 Peeldijk 5 184675 390975 14,00 8,86
7 Peeldijk 5a 184660 390968 14,00 7,98
8 Kern Milheeze 182507 390583 3,00 0,22

393500

Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.V. te milheeze
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Bijlage 2: Stikstofdepositie bij gewijzigde referentiesituatie

Naam van de berekening: gewijzigde referentiesituatie
Gemaakt op: 30-03-2009 12:19:33
Zwaartepunt X: 184,900 Y: 390,800

Cluster naam: Bommel van, Peeldijk Varkensbedrijf B.v
Berekende ruwheid: 0,31 m

Emissie Punten:
Volanr. BronlD X-coord. Y-coord. Hooate Gem.aeb. hooate Diam. Uittr. snelheid Emissie
1 Stal A 184910 390789 6,3 4,6 1,8 3,47 122
2 Stal B 184886 390775 5,1 4,2 0,5 4,00 1 120
3 Stal C 184943 390798 10.0 6,5 2,4 3,84 2995

Gevoelige locaties:
Volanummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie
1 De Buit (D&M peel)1 186383 390364 8,32
2 De Bult (D&M peei)2 186594 390052 5,67
3 De Bult (D&M peel)3 186002 389 821 7,76
4 Peeldijk 1 184865 390788 2020,11
5 Peeldijk 2 184873 390744 1520,71
6 Peeldijk 3 184854 390839 734,71
7 De Stippelberg ZKG 185143 391 508 59,38
8 De Stippelbera KG 184886 391 179 95,35

Details van Emissie Punt: Stal A (230)
Volanr. Code Type Aantal Emissie Totaal
1 D 3.2.14.2 Vleesvarkens 234 0.18 42.12
2 D 1.1.114.2 Gespeende biaaen 2000 0.04 80

Details van Emissie Punt: Stal C (232)
Volanr. Code Tvpe Aantal Emissie Totaal
1 D 3.2.7.2.2 Vleesvarkens 1994 1.5 2991
2 D 3.2.14.2 Vleesvarkens 22 0.18 3.96

i. .
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BIJLAGE 3: BEREKENING DRUKVAL VENTILATIESYSTEEM
Hierna is de drukval berekend in het ventilatiesysteem van de drie stallen die zijn uitgevoerd met een
luchtwasser.

Drukval berekening stal A

Stal Diercategorie Drukval in Pa

A Gespeende biggen Drukval bij luchtinlaat 1 30

Drukval bij meetsmoorunit ø 56 2 25

Orukval in luchtkanaal' 10

Drukval in luchtwasser 4 85

Totaal 150

Drukval berekening stal C

Stal Diercategorie Drukval in Pa

C Vleesvarkens Orukval bij luchtinlaat 1 30

Orukval bij meetsmoorunit ø 63 2 30

Orukval in luchtkanaal' 10

Drukval in luchtwasser 4 60

Totaal 130

Drukval berekening stal 0

Stal Diercategorie Drukval in Pa

0 Vleesvarkens Orukval bij luchtinlaat 1 30

Orukval bij meetsmoorunit 2 x ø 56 2 30

Orukval in luchtkanaal 3 10

Orukval in luchtwasser 4 85

Totaal 155
..

1. BIJ de luchtinlaat IS uitgegaan van een drukval van 30 Pa, dit IS mede afhankelijk van breedte van de spouw C.q. luchtinlaat

bij het ventilatiesysteem. Er kan gerekend worden met getallen van 20 tot 30 Pa. In de berekening is uitgegaan van het
minst gunstigste scenario. Er wordt een systeem toegepast met luchtinlaat via een brede spouw, en directe inlaat via de
gangpad in de afdeling.

2. Bron: gegevens Fancom drukval over meetsmoorunits (d.d. 11 juni 2008 "ventilatieunits ATM 35-56Ø;
3. Uitgangssituatie voor de drukval in het luchtkanaal is ca. 15 Pa bij een luchtsnelheid van 3,0 mIs. In onze berekening is

uitgegaan van een luchtsnelheid van 2,5 mIs. de drukval wordt dan 10 Pa. In het luchtkanaal mogen geen staanders
komen, het moet een glad luchtkanaal zijn en voldoende gedimensioneerd zijn (min. 2,5 m/sec). Bron: telefonische
gegevens Uniqfill, Fancam en Stienen.

4. Bron: gegevens Uniqfil Air zie bijlage 2. Bij een luchtsnelheid tussen 3,5 en 4 mIs bij een gecombineerd luchtwassysteem
wordt er van een drukval van 85 Pa uitgegaan. In de bovenstaande berekening is hiermee rekening gehouden.

Oimensionering ventilatoren:
Stal C en 0:
Bij 10 ventilatoren (type 3480P, zie bijlage) met een doorsnede van 80 cm in stal Oen C is de ventilatiecapaciteit
232.000 m' van de ventilatoren bij een drukval van 150 Pa. In de dimensionering is gerekend met 216.000 (0)
en 217.440 m' (C). Bij stal 0 en C zijn er genoeg ventilatoren gedimensioneerd tot ca. 182 Pa. Hieruit blijkt dat
stal D en C bij een te verwachten tegendruk van respectievelijk 155 Pa en 130 Pa, voldoende zijn

gedimensioneerd.
Stal A:

Bij 4 ventilatoren (type 3480P, zie bijlage) met een doorsnede van 80 cm in stal A is de ventilatie capaciteit
92.800 m' bij een drukval van 150 Pa. In de dimensionering is gerekend met 64.960 m'. In stal A zijn voldoende
ventilatoren gedimensioneerd tot een tegendruk van ~250 Pa. Hieruit blijkt dat ook het ventilatiesysteem in stal
bij een te verwachten tegendruk van 150 Pa, voldoende is gedimensioneerd.

I.
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Bijlage 3a
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Bijlage 3b:

Hierbij de resultaten van een meting aan de drukval in een combi wasser.
Gemiddeld houden wij waarden aan van 50 tot 85 pascal bij een combiwasser, afhankelijk van
ventilatiesysteem en stalklimaat (hoeveelheid stof, luchtsnelheid in centraal luchtkanaal etc.)

luchtsnelheid m' lucht Drukval in Pa

1,1 33.855 15

1,5 46.170 21

2,0 61.560 30

2,5 76.950 52

3,0 93.340 80

. .. -,bron. Umqfiff Alf. praktlJkmetmg 2006. Bij combiwasser 90.000 m met een uitstroomopemng van 8,55 m

Uitgaande van de ventilatie normen volgens V-stack zal in bovenstaande de drukval rond de 40 Pa
liggen, bij de normale omstandigheden.
Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan bovenstaande gegevens, het betreft een
praktijkmeting op een enkele locatie.

Bij een 70-95% standaard wasser zullen de gem. drukval waarden tussen de 40 en 60 Pa liggen.

Met vriendelijke groet,
Uniqfill Air BV
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