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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
In opdracht van ENCI B.V., vestiging Maastricht (verder ENCI) stelt ARCADIS een 
milieueffectrapport (MER) op. Het doel van dit MER is om het milieubelang een 
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming op de aanvraag voor een 
revisievergunning in het kader van de Wet Milieubeheer. Behalve naar de effecten 
voor het milieu dient een MER ook  aandacht te besteden aan de effecten voor de 
volksgezondheid, c.q. omwonenden. Dit is de reden waarom ARCADIS de GGD Zuid 
Limburg de opdracht heeft gegeven om de gezondheidseffecten als gevolg van de 
activiteiten van ENCI inzichtelijk te maken. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt 
van door ARCADIS aangeleverde onderzoeksrapporten. 
Onderstaande bron-effect keten is een logische volgorde waarin de invloed van 
milieubelastende activiteiten op de gezondheid beoordeeld wordt. 

Bron à Emissie à Verspreiding à Immissie à Blootstelling à Effecten

De onderzoeksrapporten die beschikbaar zijn bevatten resultaten van metingen en 
berekeningen met als doel na te gaan of ENCI voldoet aan de 
vergunningvoorschriften. 

1.2 Activiteiten ENCI
Sinds 1926 wint ENCI kalksteen uit de Sint Pietersberg en worden hiervan 
verschillende soorten cement geproduceerd. De groeve in de Sint Pietersberg in 
Maastricht is de enige plaats in Nederland waar kalksteen voor de cementproductie 
wordt gewonnen. In de vestiging Maastricht vindt het totale productieproces van 
cement plaats. Dit houdt in het winnen van kalksteen, produceren van het 
halffabricaat klinker tot en met het malen van deze klinker tot cement. Bij de 
productie van klinker wordt kalksteen gebrand en worden alternatieve 
(bio)brandstoffen in de oven meegestookt. De rookgassen worden via een 150 meter 
hoge schoorsteen afgevoerd. De klinker wordt vervolgens in een aantal 
cementmolens gemalen tot cement. Per 1 januari 2020 wordt de oven buiten bedrijf 
gesteld en ook de kalksteenwinning wordt dan stopgezet.  
Om de effecten van ENCI op de gezondheid te beoordelen is gekeken naar de 
effecten als gevolg van uitstoot van stoffen via de lucht, geur en geluid. De 
activiteiten van ENCI vallen buiten de reikwijdte van het Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen (BEVI), vandaar dat het aspect externe veiligheid niet is meegenomen. 

1.2 Eerdere adviezen door de GGD inzake ENCI
Naar aanleiding van signalen van hinder en gezondheidsklachten heeft de GGD ZZL1

in september 2000 in een briefrapport aandacht besteedt aan de gezondheidskundige 
aspecten ten gevolge van de milieubelasting van de ENCI. Op basis van de 
gezondheidsenquête uit 1998 is destijds gekeken naar hinder van geluid, stank en 

  

1 Voor 2006 waren er 3 GGD’en in Zuid-Limburg: GGD Zuidelijk Zuid-Limburg
(Maastricht), GGD Oostelijk Zuid-Limburg (Heerlen) en GGD Westelijke Mijnstreek 
(Geleen). Vanaf 2006 zijn deze 3 GGD’en gefuseerd tot de GGD Zuid Limburg.  



stof. De conclusie luidde dat geluid- en stankhinder door bedrijven/industrie in de 
buurten die binnen een straal van 2 km van de ENCI liggen, in de meest 
voorkomende windrichting (Villapark, St. Pieter, Randwyck, Heugem en de Heeg) niet 
méér voorkomen dan elders in Maastricht. Hinder door stof, rook en roet komt in 
deze wijken wel vaker voor. Dit kan (mede) door de ENCI veroorzaakt zijn. Ook werd 
op basis van verspreidingsberekeningen gekeken naar de concentratie fijn stof op 
leefniveau. De conclusie luidde dat de uitstoot van fijn stof geen noemenswaardige 
bijdrage laat zien aan de achtergrondconcentratie in Maastricht. Grof stof is vooral 
hinderlijk maar vormt geen direct risico voor de gezondheid. 
Verspreidingsberekeningen van SO2 en NOx lieten een lage bijdrage zien aan de 
heersende achtergrondconcentraties. 
In 2002 heeft de GGD ZZL, naar aanleiding van ongerustheid over de kwikuitstoot 
door ENCI, berekend dat de bijdrage van de ENCI aan de kwikinname van een 
inwoner van Maastricht minder is dan 0,001%.

1.3 Definitie van gezondheid
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. De GGD Zuid Limburg hanteert de 
definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): “gezondheid is een toestand 
van volkomen lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden”. 
In de visie van de GGD wordt hinder dan ook beschouwd als een nadelig 
gezondheidseffect. Bovendien kan hinder indirect, via stressmechanismen, tot 
gezondheidsklachten leiden.



2. Gezondheidseffecten als gevolg van de uitstoot van stoffen via de lucht

ARCADIS heeft voor een aantal relevante stoffen de maximale immissieconcentraties 
berekend (maart 2009). Bij deze berekeningen zijn niet de vergunde emissies als 
uitgangspunt genomen maar de werkelijke emissies in 2008. De maximale 
immissieconcentraties worden getoetst aan gezondheidskundige advieswaarden 
(GAW). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bijvoorbeeld 
voor een groot aantal stoffen maximaal toelaatbare concentraties voor lucht 
opgesteld (TCL-waarden). De Gezondheidsraad heeft ook een aantal 
gezondheidskundige advieswaarden vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) brengt de Air Quality Guidelines uit. De Guidelines zijn in feite MTR-waarden 
voor luchtverontreinigende stoffen en vormen ook vaak de basis van de normstelling 
in Nederland. Gezondheidskundige advieswaarden hebben geen wettelijke basis. In 
de Wet Luchtkwaliteit zijn wettelijke grenswaarden voor een aantal stoffen 
opgenomen. Hierbij moet aangetekend worden dat deze grenswaarden niet altijd een 
gezondheidskundige basis hebben. Ook technische en economische aspecten kunnen 
bij deze grenswaarden een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is de grenswaarde voor 
fijn stof.

De beoordeling is uitgevoerd voor de situatie 2010-2020 waarin klinker- en 
cementproductie en kalksteenwinning plaatsvindt. In deze periode is de uitstoot van 
stoffen via de lucht het hoogst. Na 2020 vindt er namelijk geen kalksteenwinning 
meer plaats en zal er ook geen productie van klinker meer plaats vinden. Hiermee zal 
ook de uitstoot van rookgassen via de oven stoppen.

Tabel 1 geeft een overzicht van de maximale immissieconcentraties die in de 
omgeving worden bereikt. Van elke stof is tevens de achtergrondconcentratie en de 
bronbijdrage weergegeven. 

Tabel 1: maximaal berekende immissieconcentraties 2010-2020 en 
gezondheidskundige advieswaarden (GAW)

Achtergrond-
concentratie

(µg/m3)

Bronbijdrage

(µg/m3)

Totaal

(µg/m3)

GAW  

(µg/m3)

Stikstofdioxide 
(NO2)

19,3 5,1 24,4 401

Fijn stof (PM10) 22,3 1,2 23,5 201

Zwaveldioxide 
(SO2)

34 2 36 201 (24-uurs 
gemiddelde)

Koolstofmonoxide 
(CO)

-- -- 1610 10.000 (8-
uurgemiddelde)



Achtergrond-
concentratie

(µg/m3)

Bronbijdrage

(µg/m3)

Totaal

(µg/m3)

GAW  

(µg/m3)

Zoutzuur (HCL) 1 0,005 1,005 20

Waterstoffluoride 
(HF)

< 0,05 0,0005 < 0,05 1,6

Kwik (Hg) 0,0015 0,00003 0,0015 0,05

Cadmium (Cd) en 
thallium (Tl)

0,0004 0,00006 0,00046 0,005 (cadmium)

Benzeen 0,98 0,03 1,01 20

Benzo(a)pyreen 0,0002 0,0002 0,0004 0,0012

1 Air Quality Guideline, WHO, 2005

Voor wat betreft dioxinen/furanen zijn geen immissieberekeningen verricht omdat de 
uitstoot zodanig laag is (0,26 g/jaar • 8,24 * 10-12 kg/s) dat het niet mogelijk bleek 
deze in het rekenmodel in te voeren. De immissieconcentratie dioxinen/furanen zal 
verwaarloosbaar klein zijn. 

De maximale immissieconcentraties liggen voor de meeste stoffen ruim onder de 
gezondheidskundige advieswaarden. Dit geldt niet voor fijn stof (PM10) en 
zwaveldioxide (SO2). Voor deze stoffen zijn de maximaal berekende 
immissieconcentraties hoger dan de gezondheidskundige advieswaarden. De 
overschrijding bedraagt respectievelijk 3,5 en 16 µg/m3. Voor beide stoffen geldt 
echter dat de bijdrage van de ENCI aan de totale concentratie gering is; de 
achtergrondconcentratie is reeds hoger dan de gezondheidskundige advieswaarde.  

De jaargemiddelde achtergrondconcentratie voor SO2 in Zuid-Limburg wordt geschat 
op ongeveer 4 µg/m3. De berekende jaargemiddelde concentratie SO2 inclusief de 
bijdrage van de ENCI ligt rond deze zelfde waarde (niet getabuleerd). De 
bronbijdrage van de ENCI aan het jaargemiddelde ligt in de orde grootte van 0,1 
µg/m3.



3. Gezondheidseffecten van geur

3.1 Geur en gezondheid
Geur kan verschillende effecten oproepen bij de mens, die als nadelig voor de 
gezondheid worden beschouwd. De waarneming van geur verloopt via de receptoren 
in het reukepitheel. Volgend op de stimulatie van de receptoren ontstaat waarneming 
van de frequentie, de intensiteit, de hedonische waarde (aangenaamheid van de 
geur) en de kwaliteit (bijvoorbeeld ‘oplosmiddelachtig’) van de geur. Door mensen 
wordt de waarneming van de geur vermoedelijk in twee stappen geëvalueerd. Bij de 
primaire evaluatie wordt ingeschat of de geur potentieel bedreigend is. Wordt de geur 
als onaangenaam of de situatie als potentieel bedreigend beschouwd dan leidt dit tot 
(ernstige) hinder. 
Bij de secundaire evaluatie van de waarneming van de geur beoordeelt het individu of 
het met die potentieel bedreigende situatie goed overweg kan (coping). Geeft de 
uitkomst van deze evaluatie aan dat het individu de eigen vermogens tot hiermee 
omgaan als onvoldoende ervaart, dan zal er stress worden ervaren met de daaraan 
gerelateerde fysiologische effecten. Het is niet duidelijk welke gezondheidseffecten dit 
zijn; de resultaten van onderzoeken naar het verband tussen geurbelasting en 
stressgerelateerde gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, benauwdheid en 
misselijkheid, zijn niet consistent.
Directe lichamelijke gezondheidseffecten zullen in principe niet optreden. De meeste 
geurstoffen zijn namelijk al te ruiken bij hele lage concentraties. 
Geur kan dus verschillende gezondheidseffecten oproepen bij de mens: (ernstige) 
hinder, verstoring van gedrag en activiteiten en stressgerelateerde lichamelijke 
gezondheidsklachten.

3.2 Gezondheidskundige beoordeling
Voor geur wordt ervan uitgegaan dat er geen achtergrondgeur is. Voor geur kan het 
bevoegd gezag het acceptabele niveau vaststellen. Verschillende provincies en 
gemeenten baseren zich hierbij op de hedonische waarde (aangenaamheid) van de 
geur. Bij de geurconcentratie met een hedonische waarde van -1 (licht 
onaangenaam) wordt hinder en bij -2 (onaangenaam) ernstige hinder verwacht. 
Voor geur zijn geen gezondheidskundige advieswaarden (GAW) omschreven. Voor 
een aantal bedrijfstakken zijn in de NeR zogenaamde Bijzondere Regelingen 
opgenomen. Hiervoor werd in samenwerking met de branche per bedrijfstak 
onderzoek verricht naar de relatie tussen geuremissie en hinder. Ook werden 
aanvaardbare geurimmissieconcentraties vastgesteld. Deze zijn over het algemeen 
gericht op het voorkomen van ernstige hinder en het beperken van het percentage 
gehinderden tot 12%. Economische en technische mogelijkheden spelen echter ook 
een rol. 
De gezondheidskundige advieswaarde is gebaseerd op het voorkomen van ernstige 
hinder. Dit houdt in dat in eerste instantie de aanvaardbare 
geurimmissieconcentraties uit de NeR als GAW worden gehanteerd. Zijn er 
hedonische waarden vastgesteld, dan wordt de GAW gebaseerd op de 
geurconcentratie waarbij de hedonische waarde -2 is. 



Een analyse van een groot aantal onderzoeken rond verschillende geurbronnen door 
Miedema (Miedema et al., 2000) gaf aan, dat uitgezonderd één situatie, de relatie 
tussen geurbelasting, berekend met het LTFD-model, en percentage ernstig 
gehinderden beschreven kon worden met één curve voor alle typen geurbronnen: 

%HA = 9,55 (logC98)2

waarbij: HA = ernstig gehinderden (highly annoyed)
C98=geurconcentratie (98-percentiel)

Dit houdt in:
Geurconcentratie (P98) (ge/m3)

LTFD-model
% Ernstig gehinderden

1 0

2 1

3 2

5 5

10 10

20 16

30 21

50 28

100 38

3.3 Resultaten geurimmissieberekeningen

PRA OdourNet bv (maart 2003) heeft de geurconcentratie rondom ENCI berekend 
met PC Stacks versie 5.0. De resultaten zijn als volgt:

Tabel 2: Maximale immisieconcentraties op locatie 1 (is gebied rond RK St. Pieter 
hoog) in huidige situatie

Plaats P95 
(ge/m3)

P98 
(ge/m3)

P99,5 
(ge/m3)

P99,99 
(ge/m3)

Locatie 1 0,05 1,5 6 17-20



Tabel 3: Maximale immissieconcentraties op de overige locaties in de huidige 
situatie

Plaats P95 
(ge/m3)

P98 
(ge/m3)

P99,5 
(ge/m3)

P99,99 
(ge/m3)

Overige 
locaties

0,1 1,15 2 6

De maximaal optredende geurconcentratie als 98-percentielwaarde ligt op beide 
locaties tussen 1 en 2 ge/m3. Uitgaande van de beschreven relatie door Miedema  
tussen geurconcentratie en het percentage ernstig gehinderden zou dit betekenen dat 
op beide locaties het percentage ernstig gehinderden lager is dan 1%. Hierbij dient 
wel de kanttekening te worden geplaatst dat de geurconcentraties in de onderhavige 
situatie niet zijn berekend met het LTFD-model (dit model werd tot 1998 gebruikt, nu 
is het Nieuw Nationaal Model voorgeschreven). 

De geurconcentratie waarbij de hedonische waarde -2 bedraagt (gezondheidskundige 
advieswaarde), is berekend op 4 à 5 ge/m3. De 98-percentielwaarden liggen op beide 
locaties ruim beneden deze waarde. Op grond van de berekende 98-
percentielwaarden is er dus geen ernstige hinder te verwachten. 

Op locatie 1 zijn de maximaal optredende geurconcentraties als 99,5 en 99,99-
precentielwaarden duidelijk hoger dan de concentratie die in het veld als 
onaangenaam (hedonische waarde is -2 bij ongeveer 4 à 5 ge/m3) wordt bestempeld. 
Dit geldt voor de overige locaties ook voor de 99,99-percentielwaarde. Het is niet uit 
te sluiten dat deze hoge immissiepieken aanleiding geven tot geurhinder. Op grond 
van de huidige kennis over de relatie tussen geurconcentratie en hinder (namelijk 
gebaseerd op 98-percentielwaarden) is dit niet nader te kwantificeren.  



4. Gezondheidseffecten door geluid
De blootstelling aan geluid kan een breed scala aan nadelige gezondheidseffecten 
veroorzaken. De belangrijkste gezondheidseffecten van blootstelling aan lagere 
niveaus van geluid zoals die veelvuldig in de woonomgeving voorkomen zijn hinder en 
slaapverstoring. 
Voor de beoordeling van de gezondheidseffecten door geluid is gebruik gemaakt van 
het akoestisch onderzoek uitgevoerd door Cauberg-Huygen (maart 2009).

4.1 Gezondheidskundige beoordeling
Recent is een algemene relatie tussen industrielawaai en hinder opgesteld. Deze is 
gebaseerd op een onderzoek door TNO bij verschillende bedrijven in Nederland. De 
resultaten moeten wel met enige voorzichtigheid gehanteerd worden. De relatie is 
opgesteld voor bedrijven, uitgezonderd impulsgeluid en seizoensbedrijven. Hinder 
begint op te treden bij etmaalwaarden van 40 dB(A), ernstige hinder bij een 
etmaalwaarde van circa 42 dB(A).  De mate van hinder wordt niet alleen bepaald 
door de geluidbelasting. Ook zogenaamde niet-akoestische factoren zoals de mening 
over het lokale geluidbeleid, het onnodig geacht zijn van de geluidsproductie, ergernis 
over het gedrag van degene die het geluid produceert of angst zijn belangrijk. De 
bron van het geluid is eveneens van belang.  Bij stijgende geluidbelasting neemt de 
hinder van vliegverkeer het sterkst toe, vervolgens die van bedrijven, van 
wegverkeer en tenslotte die van railverkeer. 
Voor het schatten van het aantal gehinderden wordt gebruik gemaakt van de Lden, 
het equivalente geluidniveau over een etmaal (day, evening, night). De relatie tussen 
percentages ernstig gehinderden (HA) en de geluidbelasting wordt op basis van het 
onderzoek van TNO als volgt geschat (TNO-PG, 2004):

%HA = 36,307 - 1,886 * Lden + 0,02523 * Lden2

In het kader van Europese richtlijnen is de in 2007 van kracht geworden wijziging van 
de Wet Geluidhinder voor wegverkeers- en spoorgeluid overgestapt op de Europese 
dosismaat Lden. Er is echter voor gekozen om voor industrielawaai voorlopig de 
etmaalwaarde (Letm) te blijven hanteren. Wordt een verschil van 2 dB(A) tussen 
Lden en Letm genomen, dan kan het aantal ernstig gehinderden bij een 
geluidbelasting uitgedrukt in Lden of in Letm als volgt geschat worden:



Geluidbelasting Lden 
(dB)

Geluidbelasting Letm 
(dB(A))

Ernstig gehinderden 
(%)

45 47 3

50 52 5

55 57 9

60 62 14

65 67 20

70 72 28

Slaapverstoring
De relatie tussen het geluid van bedrijven ’s nachts en het percentage ernstig 
slaapverstoorden is niet bekend. Aangezien de relatie tussen ernstige hinder en het
geluid van bedrijven het meest vergelijkbaar is met de relatie voor wegverkeer wordt 
het percentage ernstig slaapverstoorden (HS) door geluid van bedrijven geschat op 
basis van de relatie tussen weggeluid en slaapverstoring. Deze is als volgt:

%HS = 20,8 - 1,05 LAeq, 23-7h + 0,01486 (LAeq, 23-7h)2

Dit houdt in:

Geluidbelasting LAeq, 23-7h 
(dB(A))

Ernstig slaapverstoorden (%)

45 4

50 5

55 8

60 11

65 15

70 20

Hart- en vaatziekten
Er zijn voldoende aanwijzingen voor een oorzakelijk verband tussen geluidbelasting 
en hart- en vaatziekten. Door het vaak ontbreken van statistische significantie in de 
epidemiologische onderzoeken is er echter nog geen sluitend bewijs voor, is er nog 



geen betrouwbare kwantitatieve dosis-effect relatie op te stellen en is nog niet 
precies bekend bij welke geluidbelastingen gezondheidseffecten als hart- en 
vaatziekten en verhoogde bloeddruk kunnen optreden. Voor wegverkeer wordt 
vooralsnog uitgegaan van een toename van deze effecten boven een Lden van 60 dB.

4.2 Resultaten geluidberekeningen
Op het ENCI-terrein is een groot aantal geluidbronnen aanwezig. Voor het gehele 
bedrijfsterrein is dan ook een geluidzone van 50 dB(A) vastgesteld. 
In de huidige bedrijfssituatie is de door Cauberg-Huygen berekende geluidbelasting 
ter plaatse van de 8 zonepunten lager dan 50 dB(A) (Letm).
De hoogst berekende etmaalwaarden zijn berekend ter plaatse van de zonepunten 
met de nummers 14, 15 en 16 (respectievelijk 47, 49 en 49 dB(A)). Binnen de 
geluidzone van 50 dB(A) bevinden zich twee woningen: Hoeve Lichtenberg en de 
voormalige directeurswoning. Voor Hoeve Lichtenberg is een geluidbelasting van 
maximaal 58 dB(A) toegestaan. De berekende geluidbelasting ter plaatse van Hoeve 
Lichtenberg bedraagt 54 dB(A) (Letm). De berekende geluidbelasting ter plaatse van 
de voormalige directeurswoning bedraagt 47 dB(A) (Letm). De berekende 
nachtwaarde ter plaatse van Hoeve Lichtenberg bedraagt 44 dB(A) en ter plaatse van 
de voormalige directeurswoning 37 dB(A). Aangezien het slechts 2 woningen betreft 
zal er nauwelijks ernstige hinder of slaapverstoring optreden. Volgens Cauberg-
Huygen is de geluidbelasting ter plaatse van andere omringende woningen lager dan 
50 dB(A) (Letm). Het percentage ernstig gehinderden bedraagt dan naar schatting 
maximaal 3 %.
Aangezien hart- en vaatziekten als gevolg van blootstelling aan geluid afkomstig van 
ENCI waarschijnlijk voorkomen vanaf 62dB(A) (Letm) zullen deze niet optreden.  



 

5. Conclusies
Voor ENCI zijn de gezondheidsaspecten van de uitstoot van stoffen via de lucht, geur 
en geluid mogelijk van belang. Voor wat betreft de uitstoot van stoffen via de lucht 
zijn de maximaal berekende immissieconcentraties vergeleken met 
gezondheidskundige advieswaarden (GAW). De maximale immissieconcentraties 
liggen voor de meeste stoffen ruim onder de gezondheidskundige advieswaarden. Dit 
geldt niet voor fijn stof (PM10) en zwaveldioxide (SO2). Voor deze stoffen zijn de 
maximaal berekende immissieconcentraties hoger dan de gezondheidskundige 
advieswaarden. Voor beide stoffen geldt echter dat de bijdrage van ENCI aan de 
totale concentratie gering is; voor beide stoffen zijn de achtergrondconcentraties
reeds hoger dan de gezondheidskundige advieswaarden. Er worden dan ook geen 
gezondheidseffecten verwacht als gevolg van de uitstoot van stoffen door ENCI. Voor 
wat betreft geur is de gezondheidskundige advieswaarde gebaseerd op het 
voorkomen van ernstige hinder. Op grond van de berekende geurconcentraties (98-
percentielwaarden) is er geen ernstige hinder voor omwonenden te verwachten. Voor 
wat betreft geluid is voor het gehele bedrijfsterrein een geluidzone van 50 dB(A) 
etmaalwaarde vastgesteld. Binnen de geluidzone bevindt zich één woning met een 
geluidbelasting hoger dan 50 dB(A). Het percentage ernstig gehinderden ter plaatse 
van omringende woningen wordt geschat op maximaal 3%.
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BIJLAGE 10 Warmte/energiebalans klinkeroven 8 
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BIJLAGE 11 Schematisch overzicht cementproductie 
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BIJLAGE 12 NRB-toets 
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Inleiding 
 
Deze risicoanalyse is opgesteld in overeenstemming met de geldende regelgeving en 
voorschriften van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en de relevante 
onderdelen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15, 28 en 30). 
De NRB en de PGS vormen een harmoniserend instrument. Het wordt door de overheid en 
bedrijfsleven toegepast om interpretaties en beoordelingen op elkaar af te stemmen. 
ECO GeoCare BV heeft een database ontworpen waarin de voorschriften en procedures van 
genoemde documenten zijn opgenomen. Deze datase vormt het instrument waarmee door 
ECO GeoCare BV het complex van ENCI te Maastricht is beoordeeld. 
De methode is ter informatie als bijlage bij dit rapport gevoegd en kan als extra leeswijzer 
worden gebruikt om de opzet en de onderliggende samenhang te begrijpen. 
Het rapport is overeenkomstig deze structuur opgesteld waarbij het volgende kan worden 
onderscheiden: 
STAP 1: Het benoemen en vastleggen van relevante gebouwen en relevante buitenplaatsen, 
inclusief de bedrijfsgegevens zoals NAW, contactpersoon, telefoonnummer e.d. 
STAP 2: De gebouwen hebben elk bedrijfsruimtes, waarmee wordt bedoeld de door het bedrijf 
gemaakte indeling van verschillende soorten deelruimtes in één hoofdgebouw of 
buitenruimtes. 
STAP 3: Binnen deze bedrijfsruimtes worden bedrijfsactiviteiten onderscheiden met de aard 
van gebruikte stoffen. Dit zijn de activiteiten en gebruikte stoffen zoals deze door het bedrijf 
worden genoemd en in de praktijk toegepast of voorkomen. 
STAP 4: Dit is de aanzet van de eigenlijke risicoanalyse, waarbij aan de hand van de ECO 
database de bedrijfsactiviteiten door middel van een beslisboom, gekoppeld worden aan een 
NRB proces (respectievelijk PGS kwalificatie). Elke stap is in de tekst van het rapport zichtbaar
en navolgbaar. Het meest relevante pad van de beslisboom eindigt bij een erkend proces uit 
de NRB en wordt daaraan gekoppeld. In overleg met de bedrijfsvoerder wordt de keuze voor 
een kerende of vloeistofdichte voorziening in dit beslisboom opgenomen. Dit laatste heeft te 
maken met de bodembescherming strategie van het bedrijf in relatie tot het niveau van de 
bijbehorende voorzieningen en maatregelen. 
Definitie ‘vloeistofdichte voorziening’: (bron NRB) ‘Effectgerichte voorziening die waarborgt dat 
-onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking- geen 
vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de voorziening kan komen. 
Definitie ‘(vloeistof)kerende voorziening’: (bron NRB) ‘Een niet vloeistofdichte voorziening die 
in staat is vrijkomende stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd 
voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. 
Automatisch verschijnen in de rapportage bij de NRB processen de vereiste voorzieningen en 
maatregelen.  
Per aspect is tevens in de laatste kolom van de rapportage met ‘ja’ (groen) of ‘nee’ (rood) 
aangegeven of de ter plaatse aangetroffen situatie op het betreffende aspect met het 
bijbehorende voorschrift overeenkomt. Op deze wijze is alles dat met ‘nee’ (rood) is 
aangeduid, tevens de ‘to do‘ list voor de onderneming, op bedrijfslocatie-bedrijfsactiviteit-
relevant aspect-niveau. Al het overige voldoet aan de vereisten en wordt gezien als onderdeel 
van het bedrijfsbeheersplan. 
STAP 5: Ter illustratie en voor een vlotte herkenning zijn op elk niveau, -indien relevant- een of 
meer foto’s toegevoegd. Op deze wijze is het ook voor derden gemakkelijker zich te oriënteren 
en wordt het inzicht in situaties verbeterd. In het rapport is tot slot een situatie tekening 
opgenomen die correspondeert met de nummering van de deellocaties. Tot slot zijn er nog 
enkele relevante documenten of certificaten opgenomen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bedrijfsruimtes 
 
01. 4_HKL (Hoofdkantoor locatie Maastricht) 
ENCM_6212 NA_115_01 

  
 

 01. Mechanisch laboratorium op begane grond 
  

  
  02. Het maken van proefstukken en testen in een klimaatkast Keren 

  
Grondstoffen voor cementproductie (klinker, mergel e.d.) 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
02. 5_Verdeelstation noord 

ENCM_6212 NA_115_02 
 



  

 01. Bedrijfsruimte voor opstelling trafo's 
  

 

  
  01. Het leveren van stroom met behulp van tranformatoren Keren 

  
Gesloten onderhoudsvrije systemen met PCB-vrije olie 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 02. Bedrijfsruimte voor opstelling koelmachine 

  
 

  
  01. Het koelen met behulp van een onderhoudsvrij koelaggregaat Keren

  
Installatie is voorzien van smeerolie in een gesloten behuizing 



 
Incidentele handeling » bedrijfsmatige toepassing » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
03. 6_Oude expeditie noord (lab) 

ENCM_6212 NA_115_03 
  

 

 01. Opslagcontainer voor chemicaliën, brandwerend en met lekbak 
  

  



  01. Het opslaan van chemicaliën in een container 
 

 

Keren 

  
Logen, zuren en basen 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Opslag »  
 
 3.4.6 Opslag en verlading in emballage van vloeibare stoffen 
 Voorziening voor opslag  

Bodembescherming (NRB), deel A5, toelichting 5.2.3 en 5.2.1: Er is een vloeistofdichte 
voorziening die als vloeistofdicht is aangemerkt en volgens CUR 44 geïnspecteerd kan 
worden. of Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15): Er is een kast of kluis voor opslag van 
gevaarlijke stoffen, volgens de daarvoor geldende instructies (PGS 15)  

 

Ja 

Aandacht voor schrob- en hemelwater  

Voorschrift CUR 65 (ontwerp, aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen) par. 6.11.1: 
Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt kunnen afstromen. Vloeistoffen 
mogen niet van de voorziening af kunnen lopen.  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De vloeistofdichtheid is 
aangetoond volgens CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie 
instelling een verklaring voor afgegeven Deze eis geldt niet voor een kast of kluis voor opslag 
van gevaarlijke stoffen (PGS 15); De kast of kluis dient wel aan de vereisten van de PGS 15 
te voldoen.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. 
Personeel is geïnstrueerd om een bedrijfsinterne controle uit te voeren. Men weet hoe te 
handelen bij geconstateerde gebreken en uit te voeren herstelmaatregelen. De voorziening 
wordt periodiek geïnspecteerd. Er is een onderhoudsprogramma.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

NRB, deel A5, toelichting 4.2.3: Er is een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer 
operationeel. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het 
eventueel plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 02. Bedrijfsruimte met silo's voor opslag cement 

  
  
  01. Het opslaan van zakken cement Keren 

  
Cement 



 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
04. 7-1_Opslag verlading noord nieuw 

ENCM_6212 NA_115_04 
  

 01. Bedrijfsruimte met silo's voor opslag cement 
  

  
  01. Het afvullen van zakken en bulkauto's cement en het opslaan Keren

  
Cement 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
05. 7-2_Compressorruimte verlading noord 

ENCM_6212 NA_115_05 
  

 

 01. Bedrijfsruimte opstelling compressoren 
  

  
  01. Het in werking hebben van compressoren Keren 



    

Smeerolie in de compressoren 
 
Incidentele handeling » bedrijfsmatige toepassing » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
06. 8_Hoogovencement (HOC) pakkerij 

ENCM_6212 NA_115_06 
  



 

 01. Bedrijfsruimte van 15 silo's voor verpakken in zakken, auto's en schepen 
  

  
  01. Het verpakken van cement in zakken, auto's en schepen met behulp van droge blowers 

en compressoren 
Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
07. 9-1_Slakdrogerij 

ENCM_6212 NA_115_07 
  



 

 01. Bedrijfsruimte met drooginstallatie 
  

  
  01. Het drogen van hoogovenslakken in gesloten installatie  Keren 

    

Olie en vet t.b.v. het aandrijfmechanisme van de installatie 
 
Incidentele handeling » bedrijfsmatige toepassing » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 



Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
08. 9-2_Opslaghal 

ENCM_6212 NA_115_08 
  

 

 01. Bedrijfsruimte voor tussenopslag van hoogovenslakken 
  

  
  01. Het tijdelijk opslaan van hoogovenslakken in bunkers en het toevoeren aan de 

stortkoker van de droger 
Keren 

  

Hoogovenslakken 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Opslag » Los stortgoed » Op 
directe ondergrond  
 
Toelichting: De beslisboom volgt de algemene NRB systematiek. Echter er zijn in de gegeven situatie 
omstandigheden die een verdere nuancering wenselijk maken, namelijk: 

1. In dit depot worden hoogovenslakken continu aangevoerd, tijdelijk opgeslagen en continu 
weer opgenomen en in de stortbunker gedeponeerd voor de droger 

2. De hoogovenslakken zijn hydraulisch waardoor neerkomend water wordt gebonden 
3. De directe ondergrond bestond aanvankelijk uit een betonplaat (vanaf 1997), die gedeeltelijk 

weer is vergraven met het opnemen van de hoogovenslakken   
4. Uit het CSO rapport 2007 (zie bijlage onder IX slakkenhal, o.a. pag 21) blijkt dat sinds 1997 

geen verslechtering van de eerdere contaminatie is opgetreden  
Het is om deze redenen redelijk om vast te stellen dat er geen indringing in de bodem plaats kan 
vinden van stoffen die afkomstig zijn uit de hoogovenslakken. In de beoordeling hebben wij in de 
context van de NRB, genoemde punten meegewogen en komen tot een gunstiger kwalificatie per 
aspect.  
 



 3.1.1 Opslag stortgoed 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: Het voorschrift is een vloeistofkerende voorziening die in staat 
is vrijgekomen (vloei)stoffen tijdelijk zo lang te keren, dat deze kunnen worden opgeruimd 
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Indien relevant, is er een vloeistofdichte 
lekbak aanwezig met een opvangcapaciteit < 100 %.  

 

Ja

Waterbeheersing  

NRB, deel A3, toelichting 3.1: Hemelwater mag het stortgoed niet bereiken. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening mag eventueel neerkomend hemelwater niet op de 
voorziening worden toegelaten. Er is een dak of ruime overkapping gewenst.  
Zie ook punt 2 uit de toelichting. 

 

Ja

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4 par. 4.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht 
toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe te 
handelen. Bij opslag van stortgoed ligt het accent op het voorkomen van percollatiewater in 
het stort en controle op verontreinigingseffecten. Bodembeschermende opvangvoorzieningen 
moeten periodiek worden geïnspecteerd.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het in bedrijf stellen van deugdelijke opvangvoorzieningen. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

  
 
09. 9-3_Open en gesloten containers 

ENCM_6212 NA_115_09 
  

 

 01. Open containers voor afvalstoffen 
  

  
  01. Het opslaan van algemene afvalstoffen in open containers Keren 



  

Metaal, restanten e.d. (geen vloeistoffen e.d.) 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 02. Gesloten container voor gevaarlijk afval 

  
 

  
  01. Het opslaan van gevaarlijk afval in een gesloten container Keren

  
Diverse vaste en vloeibare gevaarlijk stoffen in emballage 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Afvalstof » Opslag in speciale gesloten 
emballage » Boven lekbak  
 
 3.4.7 Opslag en verlading in emballage van vloeibare stoffen 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Als 
kerende voorzieningen geldt ook een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 %. Voorschrift PGS 15 par. 3.9: Als de opgeslagen stoffen onder de 
ADR klassen vallen, is de opvangcapaciteit 110 % van de grootste emballage of (als 10% van 
de totale emballage meer is dan 110% van grootste emballage) dan 10 % van het totaal dat 
opgeslagen wordt.  

 

Ja 

Speciale emballage  

Voorschrift NRB deel A3, par. 3.3: De stoffen zijn verpakt in speciale emballage (metalen 
verpakking, UN- goedgekeurde verpakking). Dit zal in de regel het geval zijn bij gevaarlijke 

Ja 



stoffen, die moeten voldoen aan de eisen van ADR (weg), IMO (weg- rail) of IATA (lucht).  

 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. 
Personeel is geïnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte 
en immobiliserende) absorptiemiddelen en/of overmaatse vaten. De opvangvoorzieningen 
worden periodiek geïnspecteerd. Er is een onderhoudsprogramma.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er is een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
10. 10_Cementloods 

ENCM_6212 NA_115_10 
  

 

 01. Bedrijfsruimte voor opslag van verpakt cement 
  

  
  01. Het opslaan en verpakken van cement Keren 

  

Cement 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

Ja 



   
 
11. 11-1_Cementmolens 11 t/m 15 

ENCM_6212 NA_115_11 
  

 

 01. Bedrijfsruimte met aandrijving molen 15 
  

  
  01. Het aandrijven van de cementmolen m.b.v. zwaar materieel Keren 

  

Smeerolie in de behuizing van de tandwielkast 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » 
Onderhoudswerkzaamheden » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 



Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 02. Bedrijfsruimte met aandrijving molen 11-12-13 

  
 

  
  01. Smeerolie in de behuizing van de tandwielkast Keren 

  

Smeerolie 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » 
Onderhoudswerkzaamheden » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  Ja 



NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 03. Bedrijfsruimte met opslagtanks maalverbeterende vloeistoffen 

  
 

  
  01. Het opslaan van maalverbeterende vloeistoffen en luchtbelvormer Keren

   

Maalverterende vloeistoffen en luchtbelvormer 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Opslag » >1000 liter: bulk 
» Bodembedreigend (NRB) » Bovengrondse tank » Verticaal met Bodemplaat » Enkelwandig » Op 
vloeistofdichte voorziening  
 
 1.2.4 Opslag in bovengrondse tank, met bodemplaat 
 Soort voorziening  Ja 



De NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par. 4.3.2: De tank moet zijn omgeven door een 
vloeistofdichte omwalling of wand (tankput). De omwalling of wand moet met de ondergrond 
een vloeistofdichte bak vormen en voldoende sterk zijn. PGS 30, Par. 4.3.4: De inhoud van de 
tankput of opvangbak moet minimaal de inhoud hebben van de grootste tank + 10% van de 
eventuele andere tanks in de opvangbak. PGS 30, Par. 4.3.5: Eventueel aanwezig 
hemelwater gecontroleerd afvoeren of niet in put/bak toelaten (afdak).  

 

Aandacht voor het vulpunt  

NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par. 4.3.7: Er wordt direct op de tank gevuld of via een 
vulpunt dat is voorzien van een afsluiter en opvangvoorziening voor gemorst product.  

 

Ja 

Aandacht voor de vulleiding  

NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par.4.2.6: Er hoeft hier geen vulleiding aanwezig te 
zijn. Als er wel een vulleiding is, dan is deze aangesloten boven het hoogste toegestane 
vloeistofniveau in de tank. Er zit dan ook direct op de tank een gecertificeerde 
overvulbeveiliging.  

 

Ja 

Aandacht voor de overvulling  

NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par.4.3.7: Bij het vulpunt is een opvangvoorziening 
voor de opvang van gemorst product. Indien er een vulleiding is, dan is er een 
overvulbeveiliging en moet de inhoud van de morsbak 65 liter zijn plus de inhoud van de 
vulleiding als deze morsbak lager ligt dan het vulpunt. Indien direct op de tank wordt gevuld 
met een afleverpistool, dan moet de netto inhoud van de morbak minimaal 5 liter zijn en het 
afleverpistool voorzien van een automatisch afslagmechanisme zonder vastzetmogelijkheid 
(Par.4.4.2).  

 

Ja 

Aandacht voor de ontluchting  

NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par. 4.2.4: De tank moet zijn voorzien van een 
ontluchtingsleiding. De inwendige diameter van de ontluchtingsleiding is ten minste de helft 
van de diameter van de vulleiding, maar minstens 38 mm. De ontluchtingsleiding staat te allen 
tijde in verbinding met de buitenlucht. Inregenen wordt voorkomen.  

 

Ja 

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A3, toelichting par. 2.1 en deel A4, Par. 4.2.2: Er moet toezicht zijn 
gedurende risicobepalende handelingen en periodieke inspecties. Personeel moet zijn 
geinstrueerd.  

 

Ja 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 



12. 11-2_Grondstoffenhal zuid 

ENCM_6212 NA_115_12 
  

 

 01. Bedrijfsruimte voor opslag van droge producten 
  

  
  01. Het droog en overdekt opslaan van grondstoffen Keren

  

Klinker, (natuurprodukt) 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
13. 12-1_Centraal magazijn 

ENCM_6212 NA_115_13 
  



 

 01. Bedrijfsruimte voor opslag van voorraden materieel 
  

  
  01. Het opslaan van materieel-onderdelen en (tijdelijk) oliedrums (in speciale emballage) Keren

  
Tijdelijk (olie in speciale emballage) 
 
Incidentele handeling » bedrijfsmatige toepassing » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 02. Opslagkasten CPR stoffen 

  



 

  
  01. Het opslaan van kleine drukhouders, lijmen, oplos- en ontvettingsmiddelen Keren 

    

 
Oplos- en ontvettingsmiddelen, lijmen, verf, ontkalkingmiddelen, terpentine en wasbenzine 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Opslag » 
  
 3.4.7 Opslag en verlading in emballage van vloeibare stoffen 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Als 
kerende voorzieningen geldt ook een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 %. Voorschrift PGS 15 par. 3.9: Als de opgeslagen stoffen onder de 
ADR klassen vallen, is de opvangcapaciteit 110 % van de grootste emballage of (als 10% van 
de totale emballage meer is dan 110% van grootste emballage) dan 10 % van het totaal dat 
opgeslagen wordt.  

 

Ja 

Speciale emballage  

Voorschrift NRB deel A3, par. 3.3: De stoffen zijn verpakt in speciale emballage (metalen 
verpakking, UN- goedgekeurde verpakking). Dit zal in de regel het geval zijn bij gevaarlijke 
stoffen, die moeten voldoen aan de eisen van ADR (weg), IMO (weg- rail) of IATA (lucht).  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. 
Personeel is geïnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte 
en immobiliserende) absorptiemiddelen en/of overmaatse vaten. De opvangvoorzieningen 
worden periodiek geïnspecteerd. Er is een onderhoudsprogramma.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er is een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

Ja 



   
 
14. 12-2_Mechanische werkplaats 

ENCM_6212 NA_115_14 
  

 

 01. Bedrijfsruimte met bewerkings-installaties 
  

  
  01. Het bewerken van materialen en onderdelen Keren 

   

Olie, koelvloeistoffen en vetten 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Machinale bewerking » 
Boven een geintegreerde lekbak » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 



Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
15. 12-3_Kantoren TS/Inkoop zuid-werkvoorbereiding 

ENCM_6212 NA_115_15 
  

 01. Kantoorruimte 
  

  
  01. Het voorbereiden van werken Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
16. 13_Kleedlokaal en kantine zuid 

ENCM_6212 NA_115_16 
  

 01. Personele ruimtes 
  

  
  01. Het huisvesten van personeel Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
17. 14-1_Onderhoudsgebouw firma's 

ENCM_6212 NA_115_17 
  

 01. Kleedruimtes en douches 
  



  
  01. Het huisvesten van personeel en derden Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
18. 14-2-Brandweerkazerne 

ENCM_6212 NA_115_18 
  

 

 01. Opstelplaats voor brandweervoertuigen en attributen 
  

  
  01. Het plaatsen van brandweervoertuigen en hulpmiddelen Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
19. 15_Garage - smeerstation 

ENCM_6212 NA_115_19 
  



 

 01. Bedrijfsruimte voor onderhoud 
  

 

  
  01. Het repareren en onderhouden van voertuigen en het opslaan en opladen van accu's Keren 

    

Smeerolie, vetten, ontvettingsmiddelen, accu's 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » 
Onderhoudswerkzaamheden » Op kerende voorziening 
  
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

Ja 



 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 02. Bedrijfsruimte voor opslag van olie en vetten 

  
 

  
  01. Het opslaan van olie en vetten en het overtappen in kleinere emballage Keren

    

 
Olie, vetten en afgewerkte olie 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » 
Onderhoudswerkzaamheden » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 

Ja 



afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 03. Bedrijfsruimte voor het tanken van voertuigen 

  
 

  
  01. Het tanken van voertuigen Dichten 

   

 
Diesel 12 m3 en benzine 3 m3 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Tanken/laden-lossen » 
Tanken Grootschalig: >25.000 liter/jaar » Op vloeistofdichte voorziening  
 
Toelichting:  

1. De ondergrondse benzinetank is leeg en buiten gebruik.  
2. De voorziening bestaat uit een gestorte betonvloer en is voorzien van een lijnafwatering 

(goot). Het geheel is vloeistofdicht aangelegd. De afwatering is gericht op de afwatering van 
de wasplaatsen en de daar geplaatste slibvanger en afscheider. 

Onderstaand is per aspect de aangetroffen situatie aangegeven 
 
  



4.2 (half) open proces of bewerking 

 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare 
voorziening met een geldige verklaring.  

 

Ja

Waterbeheersing  

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt 
kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater 
gecontroleerd kunnen worden afgevoerd of niet op de voorziening worden toegelaten (afdak).  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
*) voor afgegeven.  
*) De regelgeving is in oktober 2008 aangepast. Een rapport van een geaccrediteerde 
instelling of inspecteur is vereist en maatgevend. Het is een momentopname en wordt kort 
van een verklaring voorzien. De geldigheid van deze verklaring is 6 jaar. Voorheen gold een 
PBV verklaring, echter deze is vervallen. 

 

Nee 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

  
 04. Bedrijfsruimte (binnen) voor het cleanen van installaties 

  
 

  
  01. Het cleanen met hogedrukreiniger van voertuigen en installaties Dichten 



  

Olie en vetten 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Afspuiten/wassen » Op 
vloeistofdichte voorziening  
 
 4.2 (half) open proces of bewerking 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare 
voorziening met een geldige verklaring.  

 

Ja

Waterbeheersing  

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt 
kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater 
gecontroleerd kunnen worden afgevoerd of niet op de voorziening worden toegelaten (afdak).  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Nee 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

 
  02. Het afvoeren van afvalwater Dichten 



  

 
Afvalwater, vet, olie, diesel 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Afvalwater » Over een vloeistofdichte 
voorziening  
 
Toelichting: Een afvalwatersysteem waar een vloeistofdichte voorziening op afwatert, maakt 
onderdeel uit van de gehele vloeistofdichte voorziening  
 
 5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 
 Soort voorziening  

CUR Aanbeveling 4, par 6.1: Een bedrijfsriolering wordt als vloeistofdicht aangemerkt, indien 
de resultaten van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven.  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel B2, Par. 2.3 en CUR PBV Aanbeveling 44, par. 6.2: De inspectie van de 
vloeistofdichtheid van een bedrijfsriolering moet plaatsvinden door de leidingen van het 
rioleringssysteem met water onder druk te zetten. Een bedrijfsriolering wordt als vloeistofdicht 
aangemerkt, indien de resultaten van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven.  

 

Nee 

Incidentenmanagement  

oorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

  
 05. Bedrijfsruimte (buiten) voor het  cleanen van voertuigen 

  
 

  
  01. Het afspuiten van voertuigen Dichten 

  
Kalksteen en aanklevende stoffen 
 



Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Afspuiten/wassen » Op 
vloeistofdichte voorziening 
  
 4.2 (half) open proces of bewerking 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare 
voorziening met een geldige verklaring.  

 

Ja

Waterbeheersing  

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt 
kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater 
gecontroleerd kunnen worden afgevoerd of niet op de voorziening worden toegelaten (afdak).  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Nee 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

 
  02. Het afvoeren van afvalwater Dichten 

  
Kalksteen, slib, vet 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Afvalwater » Over een vloeistofdichte 
voorziening 
  
 5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 
 Soort voorziening  

CUR Aanbeveling 4, par 6.1: Een bedrijfsriolering wordt als vloeistofdicht aangemerkt, indien 
de resultaten van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven.  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel B2, Par. 2.3 en CUR PBV Aanbeveling 44, par. 6.2: De inspectie van de 
vloeistofdichtheid van een bedrijfsriolering moet plaatsvinden door de leidingen van het 
rioleringssysteem met water onder druk te zetten. Een bedrijfsriolering wordt als vloeistofdicht 
aangemerkt, indien de resultaten van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven.  

 

Nee 



Incidentenmanagement  

oorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

  
 
20. 16_Technisch buro / timmerwerkplaats 

ENCM_6212 NA_115_20 
  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag 
  

  
  01. Het opslaan van kleingoed Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
21. 18_Loods voor opslag van gereedschappen 

ENCM_6212 NA_115_21 
  

 01. Bedrijfruimte voor opslag 
  

  
  01. Het opslaan van gereedschappen Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
22. 19_Ovenhal 

ENCM_6212 NA_115_22 
  



 

 01. Bedrijfsruimte voor opslag 
 

 

  
  01. Het opslaan van mangaankogels en maalverbeteringvloeistof in speciale emballage Keren 

  

 
Maalverbeteringvloeistof in speciale emballage 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Opslag »  
 
 3.4.7 Opslag en verlading in emballage van vloeibare stoffen 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Als 
kerende voorzieningen geldt ook een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 %. Voorschrift PGS 15 par. 3.9: Als de opgeslagen stoffen onder de 
ADR klassen vallen, is de opvangcapaciteit 110 % van de grootste emballage of (als 10% van 
de totale emballage meer is dan 110% van grootste emballage) dan 10 % van het totaal dat 
opgeslagen wordt.  

 

Ja 

Speciale emballage  Ja 



Voorschrift NRB deel A3, par. 3.3: De stoffen zijn verpakt in speciale emballage (metalen 
verpakking, UN- goedgekeurde verpakking). Dit zal in de regel het geval zijn bij gevaarlijke 
stoffen, die moeten voldoen aan de eisen van ADR (weg), IMO (weg- rail) of IATA (lucht).  

 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. 
Personeel is geïnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte 
en immobiliserende) absorptiemiddelen en/of overmaatse vaten. De opvangvoorzieningen 
worden periodiek geïnspecteerd. Er is een onderhoudsprogramma.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er is een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
23. 20_Pap-bassins 

ENCM_6212 NA_115_23 
  

 01. Betonnen bassins (leeg) 
  

  
  01. Geen bedrijfsactiviteiten Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
24. 21_Verdeelstation zuid 

ENCM_6212 NA_115_24 



  

 01. Bedrijfsruimte voor opstelling trafo's 
  

  
  01. Het leveren van stroom met trafo's Keren 

  
Gesloten onderhoudsvrije systemen met PCB-vrije olie 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
25. 22_Keten nieuwbouw 

ENCM_6212 NA_115_25 



  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag 
  

  
  01. Geen bedrijfsactiviteiten Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
26. 23_ketelhuis 

ENCM_6212 NA_115_26 
  

 01. Bedrijfsruimte buiten gebruik 
  

  
  01. Geen bedrijfsactiviteiten Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
27. 23-1_Olietank bovengronds 

ENCM_6212 NA_115_27 



  

 01. Atmosferische bovengrondse opslagtank 6300 m3, buiten gebruik 
  

  
  01. Geen bedrijfsactiviteiten Keren 

  
Voormalige olietank. Tank is leeg volgens opgave. 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
28. 24_Multi silo 

ENCM_6212 NA_115_28 
  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag 
  

  
  01. Het opslaan van vliegas en cokes Keren 

  
Vliegaspoeder en cokes 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 



 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
29. 24-1_Brandstofvoorbereiding 

ENCM_6212 NA_115_29 
  

 01. Bedrijfsruimte buiten gebruik 
  

  
  01. Geen bedrijfsmatige handelingen Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
30. 24-2_Compressorenhal 

ENCM_6212 NA_115_30 
  

 01. Bedrijfsruimte voor opstelling compressoren 
  

  
  01. Het voorzien van de gehele installatie van toevoer van lucht Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

Ja 



  
  02. Het onderhouden van de compressoren Keren

   

Olie en smeermiddelen 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » 
Onderhoudswerkzaamheden » Op kerende voorziening  
 
 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
31. 24-3_Kalksteensilo - gebouw 

ENCM_6212 NA_115_31 



  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag van toeslagstoffen 
  

  
  01. Het opslaan en doseren van verschillende toeslagstoffen Keren 

  

 
Hoogovenslakken en ijzerhoudende toeslagstoffen 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Opslag » Los stortgoed » Op 
kerende voorziening 
 
Toelichting: 

1. Dit depot heeft een betonvloer onder de gehele stortlocatie (bron: bedrijfsinfo). In deze 
betonvloer zijn trechtervormige stortvoorzieningen aangebracht. Deze monden uit boven een 
gesloten transportband die transport verzorgt naar de molen en oven 

2. De ‘kerende voorziening’ ligt niet op de ondergrond, doch is de verbindingsplaat tussen het 
stort en de bovenzijde van de ondergrondse transportbandconstructie 

3. De opslag van stoffen is tijdelijk en er vindt een continue afvoer plaats via de gesloten 
transportbanden 

4. Genoemde punten maken dat de stoffen niet naar de bodem kunnen uitlogen 
Het is om deze redenen redelijk om vast te stellen dat er geen indringing in de bodem kán 
plaatsvinden van stoffen die afkomstig zijn uit de opslag. In de beoordeling hebben wij in de context 
van de NRB, genoemde punten meegewogen en komen tot een gunstige kwalificatie per aspect.  
 
 3.1.1 Opslag stortgoed 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: Het voorschrift is een vloeistofkerende voorziening die in staat 
is vrijgekomen (vloei)stoffen tijdelijk zo lang te keren, dat deze kunnen worden opgeruimd 
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Indien relevant, is er een vloeistofdichte 
lekbak aanwezig met een opvangcapaciteit < 100 %.  

 

Ja

Waterbeheersing  

NRB, deel A3, toelichting 3.1: Hemelwater mag het stortgoed niet bereiken. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening mag eventueel neerkomend hemelwater niet op de 

Ja



voorziening worden toegelaten. Er is een dak of ruime overkapping gewenst.  
 
Neerkomend water wordt semi-continu meegevoerd via de gesloten transportband naar de 
molen en oven 

 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4 par. 4.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht 
toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe te 
handelen. Bij opslag van stortgoed ligt het accent op het voorkomen van percollatiewater in 
het stort en controle op verontreinigingseffecten. Bodembeschermende opvangvoorzieningen 
moeten periodiek worden geïnspecteerd.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het in bedrijf stellen van deugdelijke opvangvoorzieningen. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

  
 
32. 25_Kantoor productie 

ENCM_6212 NA_115_32 
  

 01. Bedrijfsruimte buiten gebruik 
  

  
  01. Geen bedrijfsmatige handelingen Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit 
  
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
33. 26_Primaire breker 

ENCM_6212 NA_115_33 
  



 01. 
Bedrijfsruimte voor het breken van kalksteen en afvoeren via gesloten transportbanden

  
  
  01. Het breken van kalksteen en afvoeren via gesloten transportband naar secundaire breker Keren 

  

Kalksteen  
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 02. Buitenopslag van diverse toeslagstoffen 

  

  
  01. Het in depot plaatsen van mergel met diverse toeslagstoffen Keren 

  
Kalksteen en bodemeigen en cement gerelateerde producten en ged. aluminium oxide 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Opslag » Los stortgoed » Op 
kerende voorziening  
 
Toelichting: 

1. Dit depot heeft een aaneengesloten  betonvloer onder het grootste deel van de stortlocatie 
(bron: bedrijfsinfo). 

2. Hierbuiten bestaat de ondergrond uit de oorspronkelijk aanwezige kalksteen 
3. Het opgeslagen product betreft hier voornamelijk kalksteen en bodemeigen en cement 

gerelateerde producten. Het aluminium oxide is voor een gering deel aanwezig 
4. De opslag van stoffen is tijdelijk en er vindt een continue aanvoer/ en afvoer plaats met behulp 

van graafwerktuigen ten behoeve van de voeding van de secundaire breker 
5. De cement gerelateerde producten zijn hydraulisch en binden neerkomend water 
6. De aluminium oxide is in verhouding in zeer gering hoeveelheden aanwezig en valt ook onder 



de mutaties en frequenties van punt 4.  
7. Uit genoemde punten leiden wij vooralsnog af dat de stoffen niet naar de bodem zullen uitlogen 

al is een nadere beschouwing van de aluminium oxide gewenst 
Het is om deze redenen redelijk om vast te stellen dat er geen indringing in de bodem kan 
plaatsvinden van stoffen die afkomstig zijn uit de opslag. In de beoordeling hebben wij in de context 
van de NRB, genoemde punten meegewogen en komen tot een gunstige kwalificatie per aspect.  
 
 3.1.1 Opslag stortgoed 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: Het voorschrift is een vloeistofkerende voorziening die in staat 
is vrijgekomen (vloei)stoffen tijdelijk zo lang te keren, dat deze kunnen worden opgeruimd 
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Indien relevant, is er een vloeistofdichte 
lekbak aanwezig met een opvangcapaciteit < 100 %.  

 

Ja

Waterbeheersing  

NRB, deel A3, toelichting 3.1: Hemelwater mag het stortgoed niet bereiken. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening mag eventueel neerkomend hemelwater niet op de 
voorziening worden toegelaten. Er is een dak of ruime overkapping gewenst.  
Zie ook punt 5 hierboven 

 

Ja

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4 par. 4.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht 
toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe te 
handelen. Bij opslag van stortgoed ligt het accent op het voorkomen van percollatiewater in 
het stort en controle op verontreinigingseffecten. Bodembeschermende opvangvoorzieningen 
moeten periodiek worden geïnspecteerd.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het in bedrijf stellen van deugdelijke opvangvoorzieningen. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

  
 
34. 27_Secundaire breker 

ENCM_6212 NA_115_34 
  

 01. Bedrrijfsruimte voor het breken van kalksteen 
  

  
  01. Het breken van de volgende fractie kalksteen Keren

  
Kalksteen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
35. 28_Zeefstation 

ENCM_6212 NA_115_35 
  



 01. Bedrijfsruimte voor het uitzeven van Silex 
  

  
  01. Het uitzeven van silex Keren 

  
Kalksteen en silex (vuursteen) 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
36. 29-1_Monstername 

ENCM_6212 NA_115_36 
  

 01. Bedrijfsruimte voor monstername 
  

  01. Het nemen van monsters, drogen en naar lab versturen Keren 

  
Kalksteen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
37. 29-2_Mengbed 

ENCM_6212 NA_115_37 
  

 01. Bedrijfsruimte, overdekt voor behandeling van fijne kalksteen 
  

  
  01. Het mechanisch bewerken van fijnefractie van de kalksteen Keren 

  
Kalksteen 



 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
38. 30_Brandstofpomp groeve 

ENCM_6212 NA_115_38 
  

 01. Tankplaats met brandstofpomp en ondergrondse tank van 60 m3 
  

 

  
  01. Het tanken van voertuigen en grootmaterieel Dichten 

   

 
Diesel en olie 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Tanken/laden-lossen » 
Tanken Grootschalig: >25.000 liter/jaar » Op vloeistofdichte voorziening  
 



Toelichting: 
1. Dit depot heeft een aaneengesloten betonvloer onder de opstelplaats (bron: bedrijfsinfo). 
2. Deze betonvloer is vloeistofdicht aangelegd (bron: bedrijfsinfo). 
3. Door frequent gebruik van grootmaterieel is de betonvloer beladen met kalksteenslib als gevolg 

van afvallend kalksteen van banden en machines 
4. Een visuele inspectie is slechts mogelijk na reiniging waarbij het praktische gebruik door grote 

machines en de belading van kalksteenslib een reguliere bedrijfsinterne controle van de 
voorzieningen terstond teniet doet waardoor de effectgerichte maatregel namelijk een 
goedgekeurde vloeistofdichte opvangvoorziening met afvoer e.d. niet gerealiseerd kan worden. 

5. De aard van de bedrijfsactiviteit (grootschalig tanken) maakt een vloeistofdichte 
opvangvoorziening noodzakelijk 

6. Lekvrij tanken is een brongerichte maatregel en een praktische optie om zowel in de groeve als 
bij de tankplaats alle morsingen uit te sluiten. 

Om een duurzame oplossing te realiseren wordt overwogen om een brongerichte maatregel te treffen 
in de vorm van een lekvrije adapter op zowel de machines en voertuigen als aan de pomp. Lekvrij 
tanken is een modern technologisch concept waarbij morsingen geheel worden uitgesloten. In termen 
van de NRB kunnen we spreken van een ‘ gesloten systeem’.  Hierdoor komt de noodzaak van een 
vloeistofdichte (effectgerichte) voorziening te vervallen.   
In de actuele beoordeling hebben wij in de context van de NRB, genoemde punten vooralsnog niet 
meegewogen aangezien de huidige situatie nog niet is aangepast.  
 
 4.2 (half) open proces of bewerking 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare 
voorziening met een geldige verklaring.  

 

Nee 

Waterbeheersing  

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt 
kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater 
gecontroleerd kunnen worden afgevoerd of niet op de voorziening worden toegelaten (afdak).  

 

Nee 

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Nee 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Nee 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Nee 

  
 
39. 31_Elektrofilter oven 8 

ENCM_6212 NA_115_39 
  

 01. Bedrijfsruimte voor het reinigen van rookgas 
  



  
  01. Het afvangen en afveren van stof uit rookgassen Keren 

  
Stof 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
40. 31-1_Gas analyseruimte 

ENCM_6212 NA_115_40 
  

 01. Bedrijfsruimte voor monitoren luchtkwaliteit 
  

  
  01. Het controleren van de luchtkwaliteit Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
41. 32_Meelmolen gebouw oven 8 

ENCM_6212 NA_115_41 
  

 01. Bedrijfsruimte voor het bewerken van droge mergel 
  

  
  01. Het malen van gedroogde mergel en toevoegen van toeslagstoffen uit 24_Multi silo Keren 

  
Vliegas en cokes 
 
Geen bodembedreigende activiteit  



 

 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
42. 33_Centrale bedieningsruimte oven 8 

ENCM_6212 NA_115_42 
  

 01. Bedrijfsruimte voor controle maalproces 
  

  
  01. Het controleren van het maalproces Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit 
  
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
43. 34_Homogeniseer silo's 

ENCM_6212 NA_115_43 



  

 01. Bedrijfsruimte voor homogeniseren van de ovenmeel 
  

  
  01. Het homogeniseren van de ovenmeel met behulp van compressoren en blowers Dichten 

  
Ovenmeel 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Bewerken in installatie » 
Volledig gesloten 
  
 3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan 
waarbij product alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, 
schroef- en kettingtransporteurs of afgedekte transporteurs.  

 

Ja 

Onderhoudsprogramma  

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, 
verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

 
  02. Het onderhouden van compressoren en blowers Keren

  
Olie en vetten 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » 
Onderhoudswerkzaamheden » Op kerende voorziening  



 

 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
44. 35_Cyclonentoren 

ENCM_6212 NA_115_44 
  

 01. Bedrijfsruimte voor het bewerken van mergel 
  

  
  01. Het voorverwarmen van mergelmeel en opslaan van ureum in gesloten silo Keren

  
Ureumkorrels 
 
Geen bodembedreigende activiteit 
  
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
45. 36_Brandervloer oven 8 

ENCM_6212 NA_115_45 



  

 01. Bedrijfsruimte voor concentratie van brandstoffen 
  

  
  01. Het aanbieden van brandstof voor oven 8 afkomstig van dagsilo's 1 t/m 5 en van 

54_secundaire brandstofinstallatie 
Dichten 

    

 
Diermeel [apart], cokes, bruinkool, gemalen slib [samen] en papierpulp [apart]; alles als droge 
vaste stof 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Verplaatsen » Door 
leidingsysteem » Volledig gesloten  
 
 3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan 
waarbij product alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, 
schroef- en kettingtransporteurs of afgedekte transporteurs.  

 

Ja 

Onderhoudsprogramma  

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, 
verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 

Ja 



absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

  
  02. Het opslaan in tanks van brandstof voor oven 8 Keren 

  

 
Glycolbottom 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Opslag » >1000 liter: bulk 
» Bodembedreigend (NRB) » Bovengrondse tank » Horizontaal vrij van de grond » Dubbelwandig » Op 
vloeistofdichte voorziening  
 
 1.3.6 Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond 
 Soort voorziening  

De NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par. 4.6.3: PGS 30, Par. 4.6.3: De tank dient 
opgesteld te zijn boven een verhard oppervlak. Bovendien dient de tank tegen aanrijden te 
zijn beschermd. PGS 30, Par. 4.3.5: Eventueel aanwezig hemelwater gecontroleerd afvoeren 
of niet toelaten (afdak).  

 

Ja 

Aandacht voor het vulpunt  

NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par. 4.3.7: Er wordt direct op de tank gevuld of via een 
vulpunt dat is voorzien van een afsluiter en opvangvoorziening voor gemorst product.  

 

Ja 

Aandacht voor de vulleiding  

NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par.4.2.6: Er hoeft hier geen vulleiding aanwezig te 
zijn. Als er wel een vulleiding is, dan is deze aangesloten boven het hoogste toegestane 
vloeistofniveau in de tank. Er zit dan ook direct op de tank een gecertificeerde 
overvulbeveiliging.  

 

Ja 

Aandacht voor de overvulling  

NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par.4.3.7: Bij het vulpunt is een opvangvoorziening 
voor de opvang van gemorst product. Indien er een vulleiding is, dan is er een 
overvulbeveiliging en moet de inhoud van de morsbak 65 liter zijn plus de inhoud van de 
vulleiding als deze morsbak lager ligt dan het vulpunt. Indien direct op de tank wordt gevuld 
met een afleverpistool, dan moet de netto inhoud van de morbak minimaal 5 liter zijn en het 
afleverpistool voorzien van een automatisch afslagmechanisme zonder vastzetmogelijkheid 
(Par.4.4.2).  

 

Ja 

Aandacht voor de ontluchting  

NRB verwijst naar voorschrift PGS 30, Par. 4.2.4: De tank moet zijn voorzien van een 

Ja 



ontluchtingsleiding. De inwendige diameter van de ontluchtingsleiding is ten minste de helft 
van de diameter van de vulleiding, maar minstens 38 mm. De ontluchtingsleiding staat te allen 
tijde in verbinding met de buitenlucht. Inregenen wordt voorkomen.  

 

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A3, toelichting par. 2.1 en deel A4, Par. 4.2.2: Er moet toezicht zijn 
gedurende risicobepalende handelingen en periodieke inspecties. Personeel moet zijn 
geïnstrueerd.  

 

Ja 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

 
  03. Het aanbieden van brandstof voor oven 8 afkomstig van de glycoltanks Dichten 

  

 
Glycolbottom 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Transporteren » 
Leidingen » Bovengronds » Enkelwandig 
  
 2.2.3 Transport door een bovengronds aangelegd leidingsysteem inclusief appendage 
 Soort voorziening  

Het bovengrondse systeem is zodanig ontworpen en uitgevoerd dat op grond van dit 
resultaat, het systeem, inclusief de appendages, als vloeistofdicht valt aan te merken.  

 

Ja 

Onderhoud  

Maatregelen en voorzieningen moeten op elkaar zijn afgestemd. Ten behoeve van het in 
goede staat houden van het leidingsysteem is een hierop afgestemd onderhoudsprogramma 
noodzakelijk, waarin is aangegeven wat met welke frequentie door wie wordt onderhouden.  

Ja 



 

Inspectie  

Inspectie op lekkages van bovengrondse leidingsystemen vindt periodiek plaats door middel 
van een visuele inspectie aan de hand van een duidelijke checklist.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geinstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures en -indien relevant- het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en 
goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel 
uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
46. 37_Gasontvangstation 

ENCM_6212 NA_115_46 
  

 01. Bedrijfsruimte voor drukbeheersing van gas 
  

  
  01. Het reduceren van gasdruk van 40 naar 8 bar Keren 

  
Gas 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
47. 38_Klinkerhal oven 8 

ENCM_6212 NA_115_47 



  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag en behandeling 
  

  
  01. Het opslaan van klinker (droge stof) en afvoeren via gesloten transportband Keren 

  
Klinker 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
48. 39-1_Slibmaalinstallatie 2 (Biomill 2) 

ENCM_6212 NA_115_48 
  

 01. Bedrijfruimte voor het bewerken van slib 
  

  
  01. Het malen van slib en verplaatsen naar de dagsilo Dichten 



  

 
slib (als biobrandstof) 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Bewerken in installatie » 
Volledig gesloten 
  
 3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan 
waarbij product alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, 
schroef- en kettingtransporteurs of afgedekte transporteurs.  

 

Ja 

Onderhoudsprogramma  

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, 
verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
49. 39-2_Brandstofvoorraadsilo's 

ENCM_6212 NA_115_49 



  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag van vaste brandstof 
  

  
  01. Het opslaan van slib in voorraadsilo's Keren 

   

Slib (biobrandstof) 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Opslag » In speciale 
emballage » Bodembedreigend (NRB) » Op kerende voorziening  
 
 3.3.4 Opslag en verlading in emballage van vaste en viskeuze stoffen 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Als 
kerende voorzieningen geldt ook een vloeistofdichte lekbak met een opvangcapaciteit < 100 
%. Voorschrift PGS 15 par. 3.9: Als de opgeslagen stoffen onder de ADR klassen vallen, is de 
opvangcapaciteit 110 % van de grootste emballage of (als 10% van de totale emballage meer 
is dan 110% van grootste emballage) dan 10 % van het totaal dat opgeslagen wordt.  

 

Ja 

Speciale emballage  

Voorschrift NRB deel A3, par. 3.3: De stoffen zijn verpakt in speciale emballage (metalen 
verpakking, UN- goedgekeurde verpakking). Dit zal in de regel het geval zijn bij gevaarlijke 
stoffen, die moeten voldoen aan de eisen van ADR (weg), IMO (weg- rail) of IATA (lucht).  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. 
Personeel is geïnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte 
en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten. De opvangvoorzieningen 
worden periodiek geïnspecteerd. Er is een onderhoudsprogramma.  

 

Ja 



Incidentenmanagement  

Er is een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer operationeel. Dit bestaat o.a. uit 
geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder 
handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te 
beheersen.  

 

Ja 

  
 
50. 39-3_Slibmaalinstallatie 1 (Biomill 1) 

ENCM_6212 NA_115_50 
  

 01. Bedrijfruimte voor het bewerken van slib 
  

  
  01. Het malen van slib en verplaatsen naar de dagsilo Dichten 

  
Slib (als biobrandstof) 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Bewerken in installatie » 
Volledig gesloten 
  
 3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan 
waarbij product alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, 
schroef- en kettingtransporteurs of afgedekte transporteurs.  

 

Ja 

Onderhoudsprogramma  

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, 
verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Algemene zorg  Ja



Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

   
 
51. 40_Archief berg 

ENCM_6212 NA_115_51 
  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag van het bedrijfsarchief 
  

  
  01. Het opslaan van het bedrijfsarchief Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
52. 41_Weegbrug zuid 

ENCM_6212 NA_115_52 
  

 01. Bedrijfruimte voor het wegen van voertuigen 
  

  
  01. Het wegen van voertuigen Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

Ja 

  



   
 
53. 42_Fysieke distributie 

ENCM_6212 NA_115_53 
  

 01. Bedrijfsruimte voor kantooractiviteiten 
  

  
  01. Het uitvoeren van kantooractiviteiten Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
54. 44_Springstoffendepot 

ENCM_6212 NA_115_54 
  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag van springstoffen 
  

  
  01. Het opslaan van springstoffen Keren

  
Dynamiet 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
55. 45_Kantine tennisbanen 

ENCM_6212 NA_115_55 
  

 01. Personele bedrijfsruimtes 
  

  
  01. Het huisvesten van personeel Keren

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit 
  
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  



 
56. 46_Kantoor Maas / loskade 

ENCM_6212 NA_115_56 
  

 01. Bedrijfsruimte voor kantooractiviteiten 
  

  
  01. Hetuitvoeren van kantooractiviteiten Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
57. 47_Vliegas pompstation 

ENCM_6212 NA_115_57 
  

 01. Bedrijfsruimte voor distributie van vliegas 
  

  
  01. Het verbinden van een transportleiding vanaf het schip en het verpompen van vliegas 

naar silo 24 
Dichten 

  
Vliegas (vaste stof in poedervorm) 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Verplaatsen » Door 
leidingsysteem » Volledig gesloten  
 
 3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan 
waarbij product alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, 
schroef- en kettingtransporteurs of afgedekte transporteurs.  

 

Ja 

Onderhoudsprogramma  

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, 

Ja 



verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie.  

 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
58. 48_Cementmolen 16 

ENCM_6212 NA_115_58 
  

 01. Bedrijfsruimte voor het doorvoeren van stoffen 
  

  
  01. Het tansporteren van vaste stoffen via transportbanden Dichten 

  
Klinker 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Verplaatsen » 
Transportbanden » Volledig gesloten  
 
 3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 
 Voorziening voor opslag  Ja 



NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan 
waarbij product alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, 
schroef- en kettingtransporteurs of afgedekte transporteurs.  

 

Onderhoudsprogramma  

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, 
verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

 
  02. Het transporteren van maalhulpmiddel via gesloten systeem van 11_Grondstoffenhal 

zuid 
Dichten 

   

 
Maalhulpmiddel 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Transporteren » 
Leidingen » Bovengronds » Enkelwandig 
  
 2.2.3 Transport door een bovengronds aangelegd leidingsysteem inclusief appendage 
 Soort voorziening  

Het bovengrondse systeem is zodanig ontworpen en uitgevoerd dat op grond van dit 
resultaat, het systeem, inclusief de appendages, als vloeistofdicht valt aan te merken.  

 

Ja 

Onderhoud  

Maatregelen en voorzieningen moeten op elkaar zijn afgestemd. Ten behoeve van het in 
goede staat houden van het leidingsysteem is een hierop afgestemd onderhoudsprogramma 
noodzakelijk, waarin is aangegeven wat met welke frequentie door wie wordt onderhouden.  

 

Ja 

Inspectie  

Inspectie op lekkages van bovengrondse leidingsystemen vindt periodiek plaats door middel 
van een visuele inspectie aan de hand van een duidelijke checklist.  

 

Ja 



Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures en -indien relevant- het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en 
goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel 
uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
59. 49_Verdeelstation Cementmolen 16 

ENCM_6212 NA_115_59 
  

 01. Berijfsruimte voor elektrabesturing CM 16 
  

  
  01. Het besturen van de stroomvoorziening Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
60. 50_Waterfilterstation 

ENCM_6212 NA_115_60 
  

 01. Bedijfsruimte voor filtering van maaswater 
  

  
  01. Het filteren van maaswater Keren 

  



Water en slibdeeltjes 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
61. 51-1_Klinker E silo 

ENCM_6212 NA_115_61 
  

 01. Bedrijfsruimte overdekt, voor opslag van klinker 
  

  
  01. Het per schip aanvoeren, lossen en via transportband vervoeren naar Silo E Dichten 

   

Klinker 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Verplaatsen » Los stortgoed » 
Via transportbanden » Volledig gesloten 
  
 3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan 
waarbij product alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, 
schroef- en kettingtransporteurs of afgedekte transporteurs.  

 

Ja 

Onderhoudsprogramma  

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, 
verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie.  

Ja 



 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
62. 51-2_Gips silo Cementolen 16 

ENCM_6212 NA_115_62 
  

 01. Bedrijfsruimte overdekt, voor opslag van gips 
  

  
  01. Het per schip aanvoeren, lossen en via transportband vervoeren naar Gipssilo Dichten 

  
Gips 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Verplaatsen » Los stortgoed » 
Via transportbanden » Volledig gesloten  
 
 3.2.3 Overslag stortgoed in een gesloten systeem 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A3, toelichting 3.2: Onder een gesloten systeem wordt een voorziening verstaan 
waarbij product alzijdig binnen het systeem blijven. Bijvoorbeeld pneumatische elevatoren, 
schroef- en kettingtransporteurs of afgedekte transporteurs.  

 

Ja 

Onderhoudsprogramma  

NRB, deel A4, toelichting 4.2.1: Preventief onderhoud met aandacht voor aansluitingen, 
verlengt de levensduur en de functionaliteit van de installatie.  

 

Ja 

Toezicht  Ja 



Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Algemene zorg  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
63. 52_Bedrijfskantoor 

ENCM_6212 NA_115_63 
  

 01. Bedrijfsruimte voor kantooractiviteiten 
  

  
  01. Het huisvesten van kantoorpersoneel Keren 

  
Geen 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
64. 53-1_Kalksteen meelsilo 

ENCM_6212 NA_115_64 
  

 01. Bedrijfsruimte, overdekt,  voor opslag van kalksteenmeel 
  

  
  01. Het opslaan van kalksteenmeel in overdekte ruimte Keren

  
Kalksteen 



 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Opslag » In gesloten 
bulkopvang  
 
 3.3.4 Opslag en verlading in emballage van vaste en visceuze stoffen 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Als 
kerende voorzieningen geldt ook een vloeistofdichte lekbak met een opvangcapaciteit < 100 
%. Voorschrift PGS 15 par. 3.9: Als de opgeslagen stoffen onder de ADR klassen vallen, is de 
opvangcapaciteit 110 % van de grootste emballage of (als 10% van de totale emballage meer 
is dan 110% van grootste emballage) dan 10 % van het totaal dat opgeslagen wordt.  

 

Ja 

Speciale emballage  

Voorschrift NRB deel A3, par. 3.3: De stoffen zijn verpakt in speciale emballage (metalen 
verpakking, UN- goedgekeurde verpakking). Dit zal in de regel het geval zijn bij gevaarlijke 
stoffen, die moeten voldoen aan de eisen van ADR (weg), IMO (weg- rail) of IATA (lucht).  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. 
Personeel is geïnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte 
en immobiliserende) absorptiemiddelen of overmaatse vaten. De opvangvoorzieningen 
worden periodiek geïnspecteerd. Er is een onderhoudsprogramma.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Er is een geborgd milieuzorgplan voor het bodembeheer operationeel. Dit bestaat o.a. uit 
geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke 
opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) absorptiemiddelen onder 
handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te 
beheersen.  

 

Ja 

 
  02. Het opslaan van smeermiddelen Keren 

  

Olie en vetten 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Opslag »  
 
 3.4.7 Opslag en verlading in emballage van vloeibare stoffen 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Als 
kerende voorzieningen geldt ook een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 %. Voorschrift PGS 15 par. 3.9: Als de opgeslagen stoffen onder de 
ADR klassen vallen, is de opvangcapaciteit 110 % van de grootste emballage of (als 10% van 
de totale emballage meer is dan 110% van grootste emballage) dan 10 % van het totaal dat 
opgeslagen wordt.  

 

Ja 



Speciale emballage  

Voorschrift NRB deel A3, par. 3.3: De stoffen zijn verpakt in speciale emballage (metalen 
verpakking, UN- goedgekeurde verpakking). Dit zal in de regel het geval zijn bij gevaarlijke 
stoffen, die moeten voldoen aan de eisen van ADR (weg), IMO (weg- rail) of IATA (lucht).  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Er is gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen. 
Personeel is geïnstrueerd hoe te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte 
en immobiliserende) absorptiemiddelen en/of overmaatse vaten. De opvangvoorzieningen 
worden periodiek geïnspecteerd. Er is een onderhoudsprogramma.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er is een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
65. 53-2_Compressor klaksteen meelsilo 

ENCM_6212 NA_115_65 
  

 01. Bedrijfsruimte voor opstelling compressor 
  

  
  01. Het bedienen van de compressor voor de distributie van kalksteen Keren 

  
Olie 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » 
Onderhoudswerkzaamheden » Op kerende voorziening  



 

 5.3.2 Activiteiten in werkplaats 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: De vloeistofkerende voorziening maakt het tijdig opruimen van 
een morsing mogelijk, in ieder geval voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. 
Andere kerende voorzieningen: Een vloeistofdichte lekbak of bassineiland met een 
opvangcapaciteit < 100 % of een vloeistofdicht aangelegde vloer vol met grote apparatuur 
waarop een CUR 44 inspectie niet mogelijk is.  

 

Ja 

Apparatuur  

NRB, deel A3, toelichting 5.3: De apparatuur waar stoffen vrij (kunnen) komen zoals 
draaibanken, hydraulisch bediende machines, menginrichting, ontvetten e.d. hebben een 
opvangvoorziening zijn er boven geplaatst waardoor morsingen e.d. opgevangen worden. Bij 
afwijking van dit voorschrift is gelijkwaardig maatwerk toegepast. Eventuele slangenhaspels, 
koppelingen, vulpistolen, hydraulische motoren e.d. zijn lekvrij of opgehangen boven een 
lekbak.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, Par. 4.2.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is 
gericht toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe 
te handelen bij morsingen en in het gebruik van goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen of overmaatse vaten.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
66. 54_Secundaire en tertiaire brandstofinstallatie 

ENCM_6212 NA_115_66 
  

 01. Bedrijfsruimte voor opslag van vaste brandstoffen 
  

  
  01. Het opslaan van secundaire (vaste) brandstoffen Keren



  

Papierpulp (droog, papier plastic drived fuels) 
 
Frequente of continue handeling » Vaste, korrelige of viskeuze stoffen » Opslag » Los stortgoed » Op 
kerende voorziening  
 
 3.1.1 Opslag stortgoed 
 Voorziening voor opslag  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.4: Het voorschrift is een vloeistofkerende voorziening die in staat 
is vrijgekomen (vloei)stoffen tijdelijk zo lang te keren, dat deze kunnen worden opgeruimd 
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Indien relevant, is er een vloeistofdichte 
lekbak aanwezig met een opvangcapaciteit < 100 %.  

 

Ja 

Waterbeheersing  

NRB, deel A3, toelichting 3.1: Hemelwater mag het stortgoed niet bereiken. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening mag eventueel neerkomend hemelwater niet op de 
voorziening worden toegelaten. Er is een dak of ruime overkapping gewenst.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4 par. 4.2: Om het bodemrisico zoveel mogelijk te beperken is gericht 
toezicht op bedrijfsmatig handelen noodzakelijk. Personeel moet zijn geïnstrueerd hoe te 
handelen. Bij opslag van stortgoed ligt het accent op het voorkomen van percollatiewater in 
het stort en controle op verontreinigingseffecten. Bodembeschermende opvangvoorzieningen 
moeten periodiek worden geïnspecteerd.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het in bedrijf stellen van deugdelijke opvangvoorzieningen. Het maakt 
onderdeel uit van een zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
67. 55_Pallat inname zuid en reparatie 

ENCM_6212 NA_115_67 



  

 01. Bedrijfsruimte voor behandelen van pallets 
  

  
  01. Het innemen van pallets en repareren Keren 

  
Hout 
 
Geen bodembedreigende activiteit  
 
 6.1 Geen bodembedreigend proces 
 Omvang bodembedreigende activiteit  

Voorschrift: De omvang van de stof die mogelijk vrij kan komen is zo gering dat er geen 
bodembedreiging van uit kan gaan.  

 

Ja 

  
 
68. 56_Underbody washer 

ENCM_6212 NA_115_68 
  

 01. Bedrijfsruimte voor het afspuiten van voertuigen 
  

  
  01. Het automatisch afspuiten van voertuigen boven een opvangvoorziening Dichten 

  
Kalksteenslib 
 



Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Afspuiten/wassen » Op 
vloeistofdichte voorziening  
 
Toelichting:  

1. De voorziening bestaat uit een vloeistofdicht aangelegde gestorte betonvloer en is voorzien van 
een lijnafwatering (goot). 

 
Onderstaand is per aspect de aangetroffen situatie aangegeven 

 
 
 4.2 (half) open proces of bewerking 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare 
voorziening met een geldige verklaring.  

 

Ja

Waterbeheersing  

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt 
kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater 
gecontroleerd kunnen worden afgevoerd of niet op de voorziening worden toegelaten (afdak).  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Nee 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

 
  02. Het afvoeren van afvalwater vanaf de opvangvoorziening Dichten 

   

Mergelslib 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Afvalwater » Over een vloeistofdichte 
voorziening 
  



Toelichting:  
1. De voorziening bestaat uit een vloeistofdicht aangelegd afwateringsysteem en opvangbuffer 
 
Onderstaand is per aspect de aangetroffen situatie aangegeven 

 
 5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering 
 Soort voorziening  

CUR Aanbeveling 4, par 6.1: Een bedrijfsriolering wordt als vloeistofdicht aangemerkt, indien 
de resultaten van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven.  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel B2, Par. 2.3 en CUR PBV Aanbeveling 44, par. 6.2: De inspectie van de 
vloeistofdichtheid van een bedrijfsriolering moet plaatsvinden door de leidingen van het 
rioleringssysteem met water onder druk te zetten. Een bedrijfsriolering wordt als vloeistofdicht 
aangemerkt, indien de resultaten van een inspectie binnen de marges van de eisen blijven.  

 

Nee 

Incidentenmanagement  

oorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor het 
bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

  
 
69. 57_Brandstofpomp Setra 

ENCM_6212 NA_115_69 
  

 01. Tankstation voor vrachtwagens 
  

  
  01. Het tanken van vrachtwagens Dichten 

  
Diesel 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Tanken/laden-lossen » 
Tanken Grootschalig: >25.000 liter/jaar » Op vloeistofdichte voorziening  
 
Toelichting:  

1. De voorziening bestaat uit een vloeistofdicht aangelegde gestorte betonvloer en is voorzien van 
een lijnafwatering (goot). 

 
Onderstaand is per aspect de aangetroffen situatie aangegeven 



 
 
 4.2 (half) open proces of bewerking 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare 
voorziening met een geldige verklaring.  

 

Ja 

Waterbeheersing  

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt 
kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater 
gecontroleerd kunnen worden afgevoerd of niet op de voorziening worden toegelaten (afdak).  

 

Ja 

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Ja 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja 

  
 
70. 58_Wasplaats personenauto's 

ENCM_6212 NA_115_70 
 

  



 01. Wasplaats voor personenauto's 
  

  
  01. Het afspuiten van personenauto\'s Dichten 

  
Kalksteen 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Afspuiten/wassen » Op 
vloeistofdichte voorziening  
 
Toelichting:  

1. De voorziening bestaat uit een vloeistofdicht aangelegde gestorte betonvloer en is voorzien van 
een lijnafwatering (goot). 

 
Onderstaand is per aspect de aangetroffen situatie aangegeven 

 
 4.2 (half) open proces of bewerking 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare 
voorziening met een geldige verklaring.  

 

Ja

Waterbeheersing  

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt 
kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater 
gecontroleerd kunnen worden afgevoerd of niet op de voorziening worden toegelaten (afdak).  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Nee 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

 
  02. Het afvoeren van afvalwater Dichten 



  

Afvalwater 
 
Frequente of continue handeling » Vloeibare stoffen » Product of grondstof » Afspuiten/wassen » Op 
vloeistofdichte voorziening  
 
Toelichting:  

1. De voorziening bestaat uit een vloeistofdicht aangelegd afwateringsysteem  
 
Onderstaand is per aspect de aangetroffen situatie aangegeven 

 
 4.2 (half) open proces of bewerking 
 Soort voorziening  

NRB, deel A5, toelichting 5.2.1: Een vloeistofdichte voorziening is een visueel inspecteerbare 
voorziening met een geldige verklaring.  

 

Ja

Waterbeheersing  

Voorschrift CUR 65 par. 6.11.1: Vloeistoffen moeten naar een opvang- of verzamelpunt 
kunnen afstromen. Vloeistoffen mogen niet van de voorziening af kunnen lopen. Bij een in de 
buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet eventueel neerkomend hemelwater 
gecontroleerd kunnen worden afgevoerd of niet op de voorziening worden toegelaten (afdak).  

 

Ja

Inspectie  

Voorschrift NRB deel A5, toelichting par. 5.2.1 en deel B2, Par. 2.3: De inspectie is gericht op 
de vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, wand of verharding. De grondslag is de 
CUR/PBV Aanbeveling 44. Er is door een geaccrediteerde inspectie instelling een verklaring 
voor afgegeven.  

 

Nee 

Toezicht  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.a: Het bodembeheer moet onderdeel uitmaken 
van de bedrijfscultuur. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele noodprocedures; 
het plaatsen van eventuele opvangvoorzieningen en goede (inerte en immobiliserende) 
absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een zorgplan om de risico's 
te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja

Incidentenmanagement  

Voorschrift NRB deel A4, toelichting par. 4.2.3.b: Er moet een geborgd milieuzorgplan voor 
het bodembeheer operationeel zijn. Dit bestaat o.a. uit geïnstrueerd personeel, eventuele 
noodprocedures; het plaatsen van deugdelijke opvangvoorzieningen en goede (inerte en 
immobiliserende) absorptiemiddelen onder handbereik. Het maakt onderdeel uit van een 
zorgplan om de risico's te onderkennen en te beheersen.  

 

Ja
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