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Morssinkhof Plastics 

Achtergrond Morssinkhof Plastics 

In de jaren 50 was de textiel nog een grote bedrijfstak in het oosten van het land (Twente). 

Hier ligt de oorsprong van Morssinkhof-Rymoplast; de eerst generatie bouwde in de jaren 50 en 60 

een loonverwerkingsbedrijf op met de grote Twentse textielbedrijven als opdrachtgevers. 

In de jaren 60 ging het echter al een stuk minder goed in de textiel.  

Kunststofverwerking was de nieuwe groeimarkt. Morssinkhof speelde hierop in en bouwde in Zieuwent 

en later in Lichtenvoorde een fabriek waarin alleen loonwerk voor de nieuwe kunststofconverters werd 

uitgevoerd. Zowel be- en verwerking van eindproducten als de opwaardering / recycling van uit- en 

afvalstromen werden in loonopdracht uitgevoerd.  

Recycling stond nog in de kinderschoenen en Gertie Morssinkhof was een van de eerste pioniers op 

dit gebied. In nauwe samenwerking met vooraanstaande converters ontwikkelde hij voorverkleining-, 

vermaal-, sorteer-, was- en regranuleer-processen zoals we die vandaag de dag nog steeds als basis 

verwerkingsstappen toepassen.  

 

In 1973 werd (ook in Lichtenvoorde) het bedrijf Replast opgestart. Hier werd voor het eerst op grote 

schaal ingezamelde LDPE post-consumer folie herverwerkt tot een hoogwaardig regranulaat. De 

belangrijkste afzet markt was de KOMO huisvuilzak; een product op basis van gerecyclede kunststof 

dat nu nog steeds op grote schaal wordt geproduceerd en toegepast. 

Hierin schuilt een belangrijke visie van Gertie Morssinkhof die nu nog steeds als basis voor de 

strategie van Morssinkhof-Rymoplast moet worden gezien. 

 

Herverwerking van kunststof uit- en afvallen tot een hoogwaardig herwonnen grondstof heeft alleen 

ecologische zin en economische haalbaarheid indien niet alleen de input voor herverwerking in 

voldoende hoeveelheid en kwaliteit aanwezig is; echter de geproduceerde herwonnen grondstof moet 

ook voldoende toepassingsmogelijkheden hebben. 

Deze visie in combinatie met een no-nonsense bedrijfsvoering hebben geresulteerd in een constante 

groei en ontwikkeling van Morssinkhof-Rymoplast in de afgelopen 30 jaar. 

 In de jaren 70 groeide Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde uit tot specialist op gebied van 
malen (stationair en mobiel) een behandeling van maalgoed van de meeste kunststof soorten 
en Replast tot een fabriek waarin ± 20.000 ton LDPE regranulaat word geproduceerd.  

 In 1980 nam Wavin een groot belang in Replast; de naam werd nu Wavin Re-use.  

 In 1990 wordt in Lommel (B) onder de naam Rymoplast een fabriek voor de verwerking van 
LDPE folie productie-uitvallen gebouwd. In korte tijd is deze fabriek gegroeid tot een jaarlijkse 
productie van 25.000 ton LDPE regranulaat. Deze fabriek wordt vanaf het begin geleid de 
tweede generatie: Rolf Morssinkhof  

 In 1994 wordt in Zeewolde (NL) onder de naam Morssinkhof Plastics Zeewolde een fabriek 
voor specialistische verwerking / compoundering van specifieke "nieuwe" afvalstromen als 
HDPE buis, PP folie en PET producten gebouwd. Deze fabriek wordt ook vanaf het begin 
geleid door de tweede generatie: Stefan Morssinkhof  

 In 1996 neemt ook de derde zoon van Gertie Morssinkhof zijn plaats in binnen het bedrijf: De 
vestiging Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde wordt vanaf dat moment door hem geleid.  

 In 2000 wordt Arena Lichtenvoorde (voorheen Wavin re-use en daarvoor Replast) weer voor 
100 % door Morssinkhof-Rymoplast overgenomen. Als naam wordt gekozen voor Rymoplast 
Nederland, omdat aard van verwerking en het geproduceerde regranulaat overeenkomen met 
Rymoplast in België 

 2006: Oprichting Rymoplast Polska 

 2007: Oprichting Morssinkhof Plastics GmbH 

 2008: Gedeeltelijke overname Diolen Industrial Fibers => Morssinkhof Plastics Emmen BV 
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Bedrijfsprofiel 
Tussen het groeiende aanbod van hoogwaardige kunststof uit- en afvallen en de groeiende vraag 
naar maalgoed, regranulaten en compounds van hoge kwaliteit, is Morssinkhof Rymoplast al tientallen 
jaren de verbindende schakel. Als pure specialist heeft Morssinkhof Rymoplast de kennis, ruimte en 
apparatuur die noodzakelijk zijn om perfecte condities te scheppen voor het hergebruik van kunststof. 
Daardoor kan Morssinkhof Rymoplast voor aanbieders en afnemers het voordeel van herverwerking 
en recycling realiseren met maatwerk oplossingen. 
 
Een betrouwbare partner 
Morssinkhof Rymoplast is al tientallen jaren een betrouwbare partner in de kunststof herverwerking. 
Met goede prijzen, duidelijke afspraken en een optimale service, bekleedt Morssinkhof Rymoplast een 
uitzonderlijke positie in de markt. Geen ander bedrijf biedt afnemers, maar zeker ook aanbieders 
zoveel zekerheid en mogelijkheden. 
 
Een breed aanbod 
De Morssinkhof Rymoplast groep verwerkt kratten, diverse soorten folie en sheet, buizen, lumbs en 
andere kunststof uitvalproducten tot een zuiver maalgoed, regranulaat of compound, dat direct 
geschikt is voor hoogwaardig hergebruik. 
Morssinkhof Rymoplast is in staat praktisch alle aangeboden kunststoffen te verwerken. Voor 
bijvoorbeeld PE, PVC, PP, PS en PET heeft Morssinkhof Rymoplast speciale verwerkingslijnen die 
deze kunststoftypen zuiver en klantgericht kunnen herverwerken. 
 
Kwaliteit 
Door de aanvoer vanaf de basis goed te selecteren en in gescheiden lijnen te verwerken kan 
Morssinkhof Rymoplast ook voor de meest kritische kunststoffen kwaliteit garanderen. Een kwaliteit 
die bevestigd wordt door langdurige samenwerkingsverbanden met vooraanstaande kunststof 
producenten en verwerkers. Door te werken volgens de richtlijnen waaraan onze klanten moeten 
voldoen, kan in veel gevallen de herwonnen grondstof zelfs voor food toepassingen worden 
hergebruikt. 
 
Flexibiliteit 
De Morssinkhof Rymoplast groep werkt vanuit diverse fabrieken met ieder hun eigen specialisme. 
Deze zes vestigingen kunnen gezamenlijk praktisch iedere aangeboden kunststof herverwerken. 
Bovendien is verwerking op locatie mogelijk door de mobiele verwerkingslijnen waarmee kratten e.d. 
kunnen worden vermalen. Het allround specialisme en de korte communicatielijnen van Morssinkhof 
Rymoplast garanderen succes bij het inspelen op de steeds veranderende omstandigheden die vraag 
en aanbod van hoeveelheid, logistiek en kwaliteit in de recycling met zich meebrengen. 
 
 
Beleid (Kwaliteit, Arbo, Milieu) 

Het beleid van Morssinkhof Plastics is er voornamelijk op gericht, aan de verwachtingen van de klant 

te voldoen en mogelijk te overtreffen gepaard gaande met optimale arbeidsomstandigheden en een 

minimale milieubelasting. Dit met het doel de continuïteit van het bedrijf te verzekeren en het resultaat 

te verbeteren. Daarom verwacht Morssinkhof Plastics van haar medewerkers een klant- en 

resultaatgerichte werkinstelling. 

Kwaliteitsbeleid 

Gezien steeds verder concurrerende markt zal Morssinkhof Plastics zich meer en meer moeten 

onderscheiden door een hoge kwaliteit van producten en diensten. Tevens wordt beoogd om deels 

door de hoge kwaliteit, de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit zal gebeuren door een optimale 

efficiëntie en een hoge kwaliteit waardoor weinig uitval, afkeur of schades zullen voorkomen. 

Er zal veel aandacht worden besteed aan nieuwe mogelijkheden en maatregelen om de beide 

aspecten, op een hoger niveau te kunnen brengen. 
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Arbobeleid 

Vanuit het besef dat medewerkers het menselijk kapitaal van Morssinkhof Plastics vormen, is het 

Arbobeleid gericht op het creëren van een zo groot mogelijke veiligheid voor medewerkers, een zo 

goed mogelijke bescherming van hun gezondheid en het bevorderen van hun welzijn. Dit streven naar 

optimale arbeidsomstandigheden moet tot een zo hoog mogelijke werknemerstevredenheid en 

optimale ontplooiing van medewerkers leiden. Daarnaast zal er gezorgd worden dat de 

voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende aanwezig zijn en dat deze in de 

praktijk gebruikt / toegepast worden. De uitvoering en opvolging van een actuele Risico Inventarisatie 

en Evaluatie (incl. Plan van aanpak) zal bijdragen aan de meest optimale arbeidsomstandigheden. 

Milieubeleid 

Vanuit het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef is het milieubeleid van de directie gericht op 

het voortdurend en zoveel mogelijk meetbaar verbeteren van de prestatie op milieugebied. Er wordt 

gestreefd naar het steeds verder terugdringen van de relatieve milieubelasting. Bij de aanschaf van 

nieuwe installaties of gereedschappen wordt er veel aandacht besteed aan de efficiency en de 

energie – en milieu – besparingsmogelijkheden. 

Beleid m.b.t. ongewenst gedrag en vormen van intimidatie 

Alle medewerkers zijn verplicht om, in ieder geval tijdens hun aanwezigheid binnen de inrichting, zich 

te houden aan het algemeen maatschappelijk geaccepteerde en toelaatbare gedrag tegenover; 

collega’s, leidinggevenden, klanten, dieren, milieu en bedrijfsmiddelen.  

Het is de medewerkers binnen de inrichting en tijdens werkzaamheden, niet toegestaan onder invloed 

te zijn van alcohol of drugs. Bij overtreding zullen er passende maatregelen getroffen worden. 

Intimidatie 

Elke melding van een vorm van intimidatie zal serieus worden genomen en zal niet worden 

getolereerd. Eventuele voorvallen dienen daarom zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij het 

management. Er zullen passende maatregelen worden getroffen tegen eventuele ‘daders’, afhankelijk 

van de ernst van de situatie. 
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Morssinkhof Plastics Zeewolde 

Morssinkhof Plastics Zeewolde is specialist in het op maat verwerken van specifieke uit- en 

invalstromen tot een hoogwaardig maalgoed, regranulaat of compound.  

Door volledig schone- en gescheiden verwerking wordt een gesloten keten mogelijk. De eigen 

grondstoffen kunnen op deze wijze volledig worden hergebruikt. Dit is zowel vanuit economisch- als 

vanuit milieu oogpunt de beste recycling methode.  

Morssinkhof Plastics Zeewolde produceert een hoogwaardige amorfe rPET granulaat, dat het 

belangrijkste input materiaal is voor de verwerking door Morssinkhof Plastics Emmen.  

Procesbeschrijving 

 

Morssinkhof Plastics Emmen 

Morssinkhof Plastics Emmen zorgt voor de nacondensatie van de grondstoffen die afkomstig zijn van 

Morssinkhof Plastics Zeewolde. Als grondstoffen wordt er hoofdzakelijk regranulaat of compound 

gebruikt dat afkomstig is van Morssinkhof Plastics in Zeewolde (amorfe rPET). Daarnaast wordt er 

virgin materiaal van externe klanten verwerkt (loonwerk). Het ingangsmateriaal is zuiver en schoon en 

wordt in Emmen verwerkt in een droger waarbij het product een bepaalde viscositeit( stroperigheid) 

krijgt welke voldoet aan de eisen van de klant. 

Productroutes 

Polyesterkorrels worden via siloauto’s aangeleverd. De korrels worden opgeslagen in 

voorraadbunkers. Middels een pneumatisch transportsysteem worden de korrels in discontinue 

drogers gedroogd en doorgecondenseerd. Vanuit deze drogers gaan de korrels naar opslagbunkers. 

(zie bijlage: MH korrelstroom) 

Bij het verwerken van het materiaal van derden worden de korrels in siloauto’s, bigbags of octabins 

aangevoerd, gedroogd in discontinue drogers en tenslotte weer naar de klanten verzonden in 

siloauto’s, bigbags of octabins. 
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Het gereed product wordt opgeslagen in onbrandbare silo’s, welke zijn afgesloten en voorzien van 

stofafzuiging. De stalen binnenbunkers hebben een enkele doorvoer naar ander niet brandbaar 

materiaal/installatie (staal, bunker-bunker). Hierdoor is er geen gevaar op overslag / doorslag van 

brand. 

Eindproduct 

Het eind product is hetzelfde als het begin product met het verschil in viscositeit (in de regel: hoger) en 

de garantie op verhoogde decontaminatie, Tijdens het proces worden er geen toevoegingen gebruikt. 

(zie bijlage: MPE korrelstroom) 

Procesbeschrijving algemeen 

Er staan 38 discontinu drogers (tuimeldrogers) opgesteld, waarvan er momenteel 35 stuks 

operationeel zijn. Om de procesvoering optimaal te laten verlopen staan er op en in het bedrijf tevens 

een aantal kristallisatoren opgesteld die een gedeelte van het proces snellen, deze hebben namelijk 

een efficiëntere werking dan kristalliseren via de discontinu drogers. Bij de maximale productievoering 

zijn er maximaal 4 kristallisatoren in bedrijf. Bij de aanvraag van deze omgevingsvergunning wordt 

uitgegaan van een emissie bij ‘volbedrijf’, dus 38 drogers en 4 kristallisatoren. 

Procesbeschrijving in detail  

 

Discontinue drogen 

In de tuimeldrogers worden de korrels per charge nagecondenseerd bij hoge temperatuur en 

diepvacuüm. De tuimeldroger is een dubbelwandig roterende trommel. Het verwarmingsmedium is 

thermische olie, die wordt verwarmd door stoom/stroom c.q. gekoeld d.m.v. water. Deze thermische 

olie is Therminol 66.  

Voor het verkrijgen van een diepvacuüm is elke droger voorzien van een vacuüminstallatie, bestaande 

uit een twee- of drie-traps ejecteur, vacuümpomp en een mengcondensor met barometrische valbuis / 

bak. In de mengcondensor worden de meeste gassen die vrijkomen bij het proces gecondenseerd en 

afgevoerd met het koelwater. De vacuümpomp voert koelwater af naar een cycloon, de niet 

gecondenseerde gassen worden hier uitgestoten aan de buitenlucht. 
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Uitkoken van drogers; 

Discontinue drogers worden, afhankelijk van schoonmaakprocedures en type productovergangen, 

uitgekookt. Het aantal keren per jaar is daardoor moeilijk aan te geven. Een realistische inschatting is 

ca. 3x per droger per jaar, dus totaal ca 114 keer. Dit gebeurt met 25 of 50kg natronloog in 1000 ltr 

water en/of met 10 ltr Janitol => een verdunde zeepoplossing met 1000 ltr water. Tijdens het uitkoken 

vinden er geen emissies plaats. De temperatuur is dan maximaal 95°C. Zowel de verdunde Janitol 

oplossing als de verdunde natronloog oplossing worden na gebruik afgevoerd, via het VWR naar de 

waterzuivering van Emmtec Services. Het 200 ltr Janitol vat ligt in een speciale lekbak op de 4e 

verdieping, de 25 kg zakken bleekloog zijn opgeslagen op een lekbak op de 5e verdieping. (Zie 

tekening 4e verd. en 5e verd.) 

Kristalliseren 

Een kristallisator bestaat uit een lange cilinder met daarin een ronddraaiende as waarop een aantal 

"verstelbare" peddels zijn gemonteerd. Tijdens het verblijf van de korrels in de kristallisator worden de 

korrels gekristalliseerd onder invloed van een voorgeschreven temperatuur en verblijftijd. Na de 

kristallisator is een opvangtank opgesteld, bedoeld als opslagruimte totdat de tuimeldroger, die er 

onder staat, gereed is om een volgende charge korrels te verwerken. Om overdruk, door warmte, te 

voorkómen hebben de installaties die op het dak staan, een open verbinding met de atmosfeer, en 

daar een emissie naar de lucht. De 2 kristallisatoren die op de 5
e
 verdieping staan een verbinding met 

de gaswasser. 

Gaswasser 

Bij het kristalliseren, kan aceetaldehyde vrij komen, dit is een schadelijk gas welke we niet zomaar 

afvoeren. Aceetaldehyde laat zich gemakkelijk in water oplossen. De dampen worden hiervoor uit de 

kristallisator gezogen en in een tegenstroom in contact gebracht met water. Hierna gaat het water, met 

het daarin opgenomen aceetaldehyde, via het VWR naar de waterzuivering van Emmtec Services. In 

de waterzuivering van “ES” wordt de stof verder afgebroken en geneutraliseerd tot onschadelijke 

natuurlijke stoffen. 

Capaciteit 

De maximale productiecapaciteit is 5500 Ton per maand ( 66.000 ton/jr.). De 38 tuimeldrogers 

verwerken gemiddeld 6 Ton per dag (afhankelijk van de verblijftijd van het product in de 

tuimeldrogers). Daarnaast hanteren we een bezettingsgraad van 80% i.v.m. stopstanden zoals; 

onderhoud/reparatie, schoonmaken, productovergangen, stagnatie in aan- en afvoer product. De 

nominale capaciteit is het uitgangspunt geweest van het akoestisch- en lucht- emissieonderzoek.  

De huidige productiecapaciteit is ca. 3200 Ton per maand. Voor de aanvraag van deze 

omgevingsvergunning wordt uitgegaan van een emissie bij ‘volbedrijf’, dus 5500 Ton per maand, 

66000 Ton per jaar. Het volbedrijf wordt uit de actuele productie geëxtrapoleerd wat zorgt voor een 

echt worst case scenario omdat er in principe bij grotere productiehoeveelheden er op sommige 

gebieden ook efficiency voordelen zullen zijn. (relatief minder afval, relatief minder hulpstoffen- en 

energieverbruik) 

 

 



 

Revisieaanvraag concept 6 23-01-2013 8/27 201301-03 

Energie (aangeleverd door Emmtec Services) 

Stroom 

- Voor diverse elektra(installaties) en gereedschappen 

- Aandrijvingen van pompen en motoren  

- Verwarming en verlichting 

 

HD stoom druk 30-35 bar en temperatuur 240°C  

- Voor verwarming van de drogers 

- Voor verwarming kristallisatoren 

 

LD stoom druk 3,4 bar en temperatuur 125°C  

- Ejecteurs van de drogers 

- Diverse tracé leidingen in het bedrijf 

 

Stikstof druk ca 5 bar 

- Als absorberend drijfgas in de drogers om de vrijkomende gassen af te voeren naar de 

vacuümpomp. 

 

Perslucht druk 6 bar 

- Schoonblazen van diverse bunkers  

- Transport diverse bunkers  

- Meet en regel apparatuur  

- Voeding luchtsleutels 

 

Ontijzerd water  

- Verversing koelwater 

- Uitspoelen tuimeldrogers en opslagbunkers 

 

Energieverbruik  

Het energie verbruik per geproduceerde ton (1000 kg) polymeer is; 

Stroom   –  211 KWh;  
HD stoom  –  334 kg;  
LD stoom –  399 kg;  
Stikstof   –  0,98 M³; 
Perslucht  –   209 M³; 
Ontijzerd water  –  0,71 M³. 

 

Het maximale jaarlijkse energie verbruik (bij een Max capaciteit van 66.000 ton) is;  

Stroom  –  13926 MWh;  
HD   –  22044 Ton;  
LD stoom  –  26334 Ton;  
Stikstof   –  64680 M³;  
Perslucht  –  13794000 M³;  
Ontijzerd water  –  46860 M³. 

 

Er wordt niet deelgenomen aan het convenant MJA of een emissiehandel. Bovenstaande utilities 

(stroom, stoom, stikstof, perslucht en ontijzerd water) worden aangeleverd door Emmtec Services op 

het industrieterrein van Emmtec, Emmen.  

Energie beperkende maatregelen; zie ‘best beschikbare techniek’.  
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Koelwater 

Voor het recirculatiesysteem van het koelwater wordt gebruikt gemaakt van het door Emmtec Services 

aangeleverde ontijzerd water. 

Koelwater wordt gebruikt voor het koelen van de thermische olie van de tuimeldrogers en voor de 

vacuüminstallatie voor de afvoer van de vrijkomende gassen (mengcondensor en vacuümpomp). Dit is 

een recirculatiesysteem waarbij het koelwater na gebruik bij de tuimeldrogers en vacuüminstallatie 

continu wordt verpompt (ca. 280 M3/uur) naar de koeltorens (met een lichte spuistroom ivm versheid 

van het water en ter voorkoming van de indikking van het water). 

In het koelwater worden additieven toegevoegd om algen enz. te voorkomen. Deze toevoegingen zijn 

onderstaande Nalco producten, welke opgeslagen zijn op de begane grond, op het terrein van dat 

gebruik wordt door Morssinkhof Plastics. 

Er zijn geen tussentanks aanwezig, dus elke toevoeging is rechtstreeks aangesloten op een vat of de 

3m³ tank. Indiende de vaten bijna leeg zijn worden deze gewisseld, de 3 m³ - tanks worden bijgevuld 

vanuit een tankauto. 

 

Product Type Verpakking Opslag (PGS15) Verbruik 

( bij 66000 

T/jr.) 

Nalco 71D5plus.11r antischuim 200 ltr vat op een lekbak. ca 7 kg/week  

Nalco 77393.15r bio detergent 

(zeep) 

200 ltr vat op vloeistof-

kerende vloer 

ca 6 kg/week 

3DT 188.11R corrosie 

inhibitor 

3m³ proces-

installatietank 

op vloeistof-

kerende vloer 

ca 110 

kg/week 

Natrium Hypochloriet 

oplossing 12,5% 

Chloorbleekloog) 

Oxiderend 

biocide 

3m³ proces-

installatietank 

op vloeistof-

kerende vloer 

ca 560 

kg/week 

Nalco 2510 organische 

biocide 

2m³ proces-

installatietank 

op vloeistof-

kerende vloer 

ca 13 kg/week 

Voor CTGB- en ABM-toets, zie de al aangeleverde MSDS. 

 

De kwaliteit wordt continu bewaakt door Nalco. Eventuele afwijkingen worden direct gemeld, waarna 

er actie wordt ondernomen. De spuistroom van het koelwater recirculatiesysteem is gemiddeld ca. 72 

m³/dag geweest in 2011 (opgave Nalco). 

Het koelwater dat gebruikt is en wordt afgevoerd via het vuil water riool, gaat naar de waterzuivering 

op het Emmtec-terrein. Emmtec services neemt ons afvalwater in en heeft de vereiste vergunningen 

om het water verder te kunnen behandelen en verwerken. Mochten er onverwacht calamiteiten zijn, 

worden wij onmiddellijk ingelicht door de Emmtec Services zodat we dan zo snel mogelijk maatregelen 

kunnen nemen om de schade zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Voorbeelden van mogelijke risico’s:  

1. Door uitvallen van een opjaagpomp wordt er enige tijd extra koelwater geloosd richting de 

waterzuivering. Wanneer deze extra belasting de normen overschrijdt, wordt dit door de 

waterzuivering gemeld, waarna wij onze installatie controleren en, in dit geval, een extra opjaagpomp 

starten. 

 

2. Thermische olie in koelwater: Direct na constatering worden die drogers gecontroleerd die op dat 

moment gekoeld worden, dus waar koelwater door de condensor/koeler stroomt. 
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Het debiet is ca 4,4 m³ per uur, berekend bij een productiecapaciteit van 5500 Ton per maand. In 

2011 is het waterverbruik 28,5 m³ geweest.  

De mate van vervuiling wordt gerekend in TOC. De bemonstering en analyse (van AA en Methanol) 

vinden 1x per 2 maanden plaats en worden daarna opgestuurd naar het Emmtec Services chemische 

laboratorium die deze vervolgens analyseert en de uitslagen weer aan ons doorgeeft. 

Zie ook het flowschema (Nalco) van de koelinstallatie met de deelstromen, verdamping, spui, 

verbruiken en de lozingconcentratie. (2011 bij productie capaciteit 39 000 ton dus 66 000: 39 000 => 

factor 1.69). 

Luchtemissies koeltorens 

Uit het proces komen aceetaldehyde en methanol vrij als residu. Er is afgesproken dat er, 

tweemaandelijks, een analyse uitgevoerd wordt naar de aanwezigheid van deze residuen in het 

koelwater om de mogelijke luchtemissie via de koeltorens vast te kunnen stellen. 

Datum 
Voor de koeltoren 

Na de koeltoren 

 AA-gehalte in 
mg/ltr 

Methanol-gehalte 
in mg/ltr 

AA-gehalte in mg/ltr Methanol-gehalte in 
mg/ltr 

1-3-2011 <0.1 6,1 <0.1 5.2 

3-3-2011*  10,9  9 

9-5-2011 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
19-7-2011 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
22-9-2011 0.3 0.5 0.1 0.2 

   29-3-2012 

 

           <0.1  

 

              4.9  

 

              <0.1  

 

                 5.2 

 
31-5-2012 4.0 3.4 4.0 

 

2.5 

 
7-6-2012* 4.4 2.4 4.4 

 

2.4 

 
13-7-2012 0.01 2.6 < 0.01 2.4 

27-9-2012 0.4 1.1 0.2 0.1 

30-11-2012 0.16 0.44 0.11 <0.1 

Nb; Sommige analyses in dit overzicht leken niet betrouwbaar, vandaar dat deze nogmaals uitgevoerd 

zijn een aantal dagen later. 

Legionella 

Er vindt 2 maal per jaar een analyse plaats op de aanwezigheid van legionella in het koelwater. Er is 

geen legionella aangetroffen. 

 

Luchtemissies via cycloon tuimeldrogers 

Het rapport Emmtec Services d.d. 25-10-2010, nr. 10.78.0170 is als bijlage nr. 03 toegevoegd. De 

metingen hebben het volgende aangetoond:  

- Er is een stofemissie van gemiddeld 0.4 mg/m3, en een: 

- Aceetaldehyde emissie van gemiddeld 0.9 mg/m3.  

Bij een debiet van ca. 0,5 m³ per uur per droger en maximaal 38 drogers die 80% per dag/maand/jaar 

in bedrijf zijn, is er een maximale uitstoot van 132787 m³ per jaar. Deze bevat 119508 mg 

aceetaldehyde, oftewel 119,5 gram. Tevens bevat deze uitstoot 53115 mg stof, oftewel 53,1 gram. Er 

is geen THF, methanol en glycol aangetoond. 

 

Luchtemissie via de op het dak opgestelde kristallisator 

In het rapport ‘Stofemissiemetingen bij Morssinkhof’ met referentienr. 09.78.0072 zijn de concentraties 

aceetaldehyde en glycol vastgesteld. Dit rapport is als bijlage nr. 04 toegevoegd. Aansluitend is door 

Morssinkhof Plastics een debietmeting uitgevoerd d.d. 08-02-2011 zodat vastgesteld kan worden wat 

de emissie is per kristallisator. Dit rapport is als bijlage nr. 05 toegevoegd. 
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Resultaten emissiemetingen kristallisator van Morssinkhof: 

Datum monstername tijdstip Concentratie 

aceetaldehyde mg/m
3
 

Concentratie glycol 

mg/m3 

18-03-2009 09:00 – 12:00 81 41 

 
Resultaten debietmetingen kristallisator van Morssinkhof; 

Datum tijdstip Emissie aceetaldehyde  

gram per dag 

Emissie glycol gram per 

dag 

08-02-2011 08:00 – 16:00 4,5 2,3 

  Emissie aceetaldehyde  

gram per jaar 

Emissie glycol 

gram per jaar 

  1638 837 

 

Totale emissie 

Voor een beter inzicht en overzicht hebben we de totale emissies omgerekend per 1000 kg verwerkt 

product, daarna doorberekend naar de maximaal vastgestelde capaciteit van 66.000 Ton/jaar.  

 

Verdere toelichting: 

• Emissie kristallisator 102 en cyclonen; elk product moet eerst worden gekristalliseerd alvorens te 

kunnen nacondenseren. Bij diverse drogers en producten wordt er gekristalliseerd in de droger. In dit 

geval zal er dus geen emissie plaatsvinden via de kristallisator, maar uiteraard meer via de cyclonen. 

De totale emissie blijft gelijk. 

 

• Luchtemissies koeltorens; zowel voor aceetaldehyde als voor methanol is het verschil in waarden 

genomen tussen ‘vóór- en ná’ de koeltoren. Voor aceetaldehyde is de waarde 0,2 mg/ltr aangehouden 

en voor methanol de waarde 0,3 mg/ltr. Vervolgens is uitgerekend dat de werkelijke doorstroming 280 

m³/uur is (opgave pompkarakteristiek v.d. fabrikant + leidingweerstand en aantal bochten). Vervolgens 

is uitgerekend hoeveel de emissie bedraagt van aceetaldehyde en van methanol. Daarnaast hebben 

we nog een correctiefactor toegepast; ten tijde van deze meting was de productie capaciteit 80% t.o.v. 

het vastgestelde maximum van 66.000 Ton/jaar. 

 

Schematische weergave emissie hoeveelheden;  

Emissie kristallisator: 

Aceetaldehyde  

gemeten 

Werkelijke capaciteit 

kristallisator 

Emissie in gram per 

1000 kg verwerkt 

product 

Omgerekend naar 

jaarcapaciteit van 

66.000 Ton 

Totale emissie per 

jaar 

4,5 gr/dag : 32 ton/dag 0.141 

gr/ton 

X 66.000 9306 gram 

     

Glycol gemeten Werkelijke capaciteit 

kristallisator 

Emissie in gram per 

1000 kg verwerkt 

product 

Omgerekend naar 

jaarcapaciteit van 

66.000 Ton 

Totale emissie per 

jaar 

2,3 gr/dag : 32 ton/dag 0,072 

gr/ton 

X 66.000 4752 gram 
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Emissie cyclonen: 

Aceetaldehyde  

gemeten 

 Emissie in gram 

per 1000 kg 

verwerkt product 

Omgerekend naar 

jaarcapaciteit van 

66.000 Ton 

Totale emissie per 

jaar 

0,9 mg/m
3
  0,001811 X 66.000 119,5 gram 

Stof gemeten  Emissie in gram 

per 1000 kg 

verwerkt product 

Omgerekend naar 

jaarcapaciteit van 

66.000 Ton 

Totale emissie per 

jaar 

0,4 mg/m
3
  0,000805 X 66.000 53.1 gram 

 

Emissie koeltorens: 

Aceetaldehyde 

gemeten 

Omgerekend naar 

M3/uur X 280 

(flow over de 

koeltorens) 

X 24 (uren/dag) 

X 365 (dagen/jaar) 

Correctiefactor 

Omgerekend naar 

maximale output 

van 66.000 ton 

Totaal 

Max 0,2 mg/ltr 56 gr/uur 490,56 kg/jaar : 80 X 100 613.2 kg/jaar 

     

Methanol 

gemeten 

Omgerekend naar 

M3/uur X 280 

(flow over de 

koeltorens) 

X 24 (uren/dag) 

X 365 (dagen/jaar) 

Correctiefactor 

Omgerekend naar 

maximale output 

van 66.000 ton 

Totaal 

Max 0,3 mg/ltr 84 gr/uur 735,84 kg/jaar : 80 X 100 919,80 kg/jaar 

 

Totalen; 

Stof kristallisator cyclonen koeltorens Totaal 

Aceetaldehyde  9,3 kg 0,119 kg 613,2 kg 622,62 kg 

Glycol 4,75 kg nvt nvt 4,75 kg 

Stof nvt 53,1 gram nvt 53,1 gram 

Methanol nvt nvt 919,8 kg/jaar 919,8 kg/jaar 

 

De berekende luchtemissies van de kristallisatoren en cyclonen laten een relatief verwaarloosbare 

luchtemissie zien. Slechts bij de berekening van de koeltorens zou er op basis van sommige maximale 

meetresultaten kunnen worden aangenomen dat er mogelijk luchtemissie van de stoffen plaats vindt. 

Echter de 2-maandelijkse meetresultaten laten zien dat dit onnauwkeurig, minimaal en zelfs 

tegenstrijdige waarden kan opleveren vóór en na de koeltoren. Er zou dus kunnen worden 
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geconcludeerd dat er vrijwel geen emissie naar de lucht plaatsvindt maar dat de variatie van de 

gehalten in het water gewoonweg licht variëren. Om toch een ‘worst case’ situatie uit te rekenen zijn 

we in dit geval uitgegaan van het maximale verschil (enkel acceptabele waarden) tussen voor en na 

de koeltoren. (in dit geval Max. 0,2 mg/ltr voor AA en Max. 0,3 mg/ltr voor Methanol) 

 

Laswerkzaamheden  

Er vinden gemiddeld ca. 2 uur/per werkdag, kleinschalige laswerkzaamheden plaats. Dit bestaat voor 

ca. 65% uit TIG-lassen, ca. 5 % uit Autogeen-lassen (klasse l) en de rest (ca 30%) uit CO2-lassen 

(klasse lll) hiervoor zijn in de werkplaats, een vaste naar buitenafvoerende afzuiging, een mobiele 

Kemppi MPL250 bronafzuiging en afgestemde PBM aanwezig. De hoeveelheden las-

toevoegmiddelen en elektroden, uit de klasse III, zijn in totaal ca 350 kg/jr. Alle las- en 

slijpwerkzaamheden, buiten de werkplaats, vallen altijd onder een werkvergunning. 

 

Afvalstoffen 

Afvalstoffen zijn onderverdeeld in twee groepen; 

- Bedrijfsafval 

- Gevaarlijk afval 

 

Bedrijfsafval Morssinkhof plastics is onderverdeeld: 

- Papier/karton 

- Lege gebruikte granulaat Bigbags 

- Metalen 

- Huishoudelijk afval (ook wel stedelijk afval genoemd) 

- Gevaarlijk afval Morssinkhof Plastics is onderverdeeld in: 

a. Steekvast gevaarlijk afval, zoals: 

o Vervuilde poetsdoeken en handschoenen 

o Verzadigde absorptiemiddelen 

o Vervuilde isolatie 

b. Vloeibaar gevaarlijk afval, zoals: 

o Afgewerkte oliën uit de werkplaatsen 

o Thermische olie 

 

Bedrijfsafval wordt gescheiden ingezameld. Wanneer een container (bijna) vol is, wordt deze 

omgeruild voor een lege container. Metalen worden eerst opgeslagen in metalen karren, inhoud ca. 

1m³ op de 4e verdieping. Daarna wordt het materiaal afgevoerd naar een opkoper, de rest van het 

bedrijfsafval wordt afgevoerd naar Sita. Er is geen afvalpreventie onderzoek uitgevoerd. De containers 

staan buiten naast de ‘grijze’ loods opgesteld. 

 

Gevaarlijk afval wordt opgeslagen in afvalvaten ( 60 Ltr ), kunststof vloeistofcontainer (1000 ltr ) en  

TL-box en worden op de juiste manier gekenmerkt voor een goede afvalverwerking. Wij streven 

ernaar de opslag van gevaarlijk afval zo klein mogelijk te houden, de afvoer geschiedt doorgaans per 

4 volle pallets (is ca. 24 vaten, is ca. 1440 Liter). 

 

De opslag van gevaarlijk afval geschied in een ruimte met een vloeistofkerende vloer. Omdat 

Morssinkhof Plastics geen eigenaar van de ruimte is, is besloten om deze opslag te gaan verplaatsen. 

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan PGS15 richtlijn (zie interne checklist PGS 15). 

Gedacht wordt aan een ruimte op de BG. Hier bevindt zich een vloeistofkerende vloer. Deze 

opslagruimte was vroeger in gebruik door Diolen voor het aanmaken van toevoegingen/katalysatoren, 

maar wordt niet door Morssinkhof gebruikt. We zijn nog bezig met de herinrichting van dat gebied, 

waarna dit in gebruik kan worden genomen als opslagruimte. 
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De opgeslagen hoeveelheden zullen door een productieverhoging niet hoger worden, er zal vaker 

afgehaald dienen te worden. Het is in dit stadium niet te overzien of te berekenen wat de verhouding 

is tussen de hoeveelheden afval en de productie capaciteit, zie overzicht hieronder. De maximale 

hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen, hebben geen correlatie met de 

productiecapaciteit. Indien er een grotere behoefte is dan zal de frequentie van aanleveren / afvoeren 

worden opgevoerd. 

 

 
Afvoer Bigbags 

   

datum omschrijving gewicht Ton Afvalstroomnr Eural code 

2010 container 40M
3
 15,06 25KRE.F.100005 20.01.39 

2011 container 40M
3
 23 25KRE.F.100005 20.01.39 

 

 Afvoer chemisch afval Sita   

datum omschrijving 
 

gewicht kg Afvalstroomnr Eural code 

2010 
verzadigd absorptiemateriaal 
(metalen dekselvat) 

2638 01CH80125937 
15.02.02* 

 
 

2010 
Oliehoudend afval 
(metalen dekselvat) 

1259 01CH80130240 13.08.99* 

2010 
Smeervetten 
(metalen dekselvat) 

112 01CH80130241 20.01.26* 

2010 
Olie/water mengsel 
(kunststof vloeistofcontainer) 

1537 01CH80130242 13.02.07* 

2010 
Afvalolie 
(metalen vloeistofvat) 

134 01CH80130243 13.01.13* 

2010 
TL lampen 
(metalen container M-box) 

75 01CH80133163 20.01.21* 

 
Totaal 5755 kg 

  

 

 Afvoer chemisch afval Sita   

datum omschrijving gewicht kg Afvalstroomnr Eural code 

2011 
verzadigd absorptiemateriaal 
(metalen dekselvat) 

441 01CH80125937 15.02.02* 

2011 
Oliehoudend afval 
(metalen dekselvat) 

211 01CH80130240 13.08.99* 

2011 
Smeervetten 
(metalen dekselvat) 

293 01CH80130241 20.01.26* 

2011 
Olie/water mengsel 
(kunststof vloeistofcontainer) 

263 01CH80130243 13.01.13* 

2011 
TL lampen 
(metalen container M-box) 

22 01CH80133163 20.01.21* 
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 Totaal 
 

1230 kg  
 
 

 

                      
 Afvoer huishoudelijk afval   

datum omschrijving gewicht Ton Afvalstroomnr Eural code 

2010 container 17M
3
 38,64 03151.0.001748 20.03.01 

2011 container 17M
3
 40 03151.0.001748 20.03.01 

 

 Afvoer papier    

datum omschrijving gewicht Ton Afvalstroomnr Eural code 

2011 container 40M
3 

10,5 
 
 
 
 

  

 

 Afvoer metalen   

datum omschrijving gewicht Ton Afvalstroomnr Eural code 

2011 container 1M3 0,6 (= ca 2 M3 )  
 
 
 
 

 

Overzicht algemene verpakking specificatie 

Afvoer Verpakking 

verzadigd absorptiemateriaal  afvoer in dekselvaten a 60 ltr 

Oliehoudend afval  afvoer in kunststof vloeistofcontainer a 1000 ltr en 

metalen vloeistof vat a 60 ltr 

Smeervetten  afvoer in metalen vat a 60 ltr 

Olie/water mengsel  afvoer in kunststof vloeistofcontainer a 1000 ltr 

Afvalolie  afvoer in metalen vloeistof vat a 195 ltr 

TL lampen  afvoer in TL-box met deksel 

 

Bij Max. 4 volle pallets worden de gevaarlijke afvalstoffen opgehaald door Sita Recycling Services. Het 

grote verschil bij sommige afvalstromen tussen 2010 en 2011 zit waarschijnlijk in een grote 

opschoningactie, groot periodiek en achterstallig onderhoud, een verschuiving van afvalstroom en 

vrijgave door betalingregeling vanuit de in faillissement opgeslagen producten. 

 

Opslag hulpstoffen 

Smeermiddelen met standplaats 4e verdieping staan op lekbakken. Er wordt naar gestreefd om naast 

het in gebruik zijnde smeermiddel, van elk middel 1 stuk in voorraad te hebben. Voorraadniveaus 

blijven bij een productiestijging gelijk, er zal sneller besteld moeten worden. Het 200 ltr Janitol vat ligt 

in een speciale lekbak op de 4e verdieping, de 25 kg zakken bleekloog op een lekbak op de 5e 

verdieping. Zie tekening 4e verdieping en 5e verdieping.\ 

Gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen conform PGS 15. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Interne 

checklist PGS 15.(zie bijlage) 

Shell smeermiddelen 
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 Ltr per 
verpak. 

Voorraad in 
ltrs. 

Standplaats 

OMALA 150 205 100 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 150 205 300 Chemieopslag Beg. Grond 

OMALA 220 205 200 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 320 205 150 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 350 200 100 Chemieopslag Beg. Grond 

OMALA 460 205 150 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 460 205 205 Chemieopslag Beg. Grond 

OMALA 680 205 150 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 680 205 150 Chemieopslag Beg. Grond 

DARINA R2 20 10 Oliehoek 4de verdieping 

ALVANIA RL2 20 10 Oliehoek 4de verdieping 

TELLUS 32 20 10 Smeerhok  

CORENA P100 20 10 Smeerhok  

TOTAAL  1920 1545  
Opslag conform PGS 15 

 

Imbema cleton 

 Ltr per 
verpak. 

Voorraad in 
ltrs. 

Standplaats 

ALMASOL 609 40 20 Oliehoek 4de verdieping 

ALMASOL 1250 LE 40 30 Smeerhok  

ALMASOL 2300 18 15 Oliehoek 4de verdieping 

ALMASOL 9901 18 18 Oliehoek 4de verdieping 

ALMASOL 6406 200 200 Oliehoek 4de verdieping 

ALMASOL 1606 LE 40 19 Oliehoek 4de verdieping 

TOTAAL  356 302   
Opslag conform PGS 15
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AANTAL CILINDERS AIR LIQUIDE IN BEDRIJF 

Aantal Type Gebruiksdoel Volume (ltr) 
 

Standplaats 

1 ARGON N46 KLEIN LASAPPARAAT 10 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ARGON N46 LASWAGEN 50 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ARGON N46 LASWAGEN 50 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ARGON N46 LASTOESTEL IN DE HOEK 50 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ARGON N46 LASWAGEN 50 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ARCAL 12 MIG TOESTEL Kemmpi 
RVS 

50 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ATAL 20 MIG TOESTEL Lincoln 50 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ZUURSTOF ALTOP BRANDER 50 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ACETYLEEN BRANDER 30 WERKPLAATS 
4de VERD. 

1 ZUURSTOF ALTOP RESERVE 50 GASOPSLAG 
BEGANE GROND 

1 ACETYLEEN RESERVE 30 GASOPSLAG 
BEGANE GROND 
4de VERDIEPING 1 ARCAL 12 RESERVE 50 GASOPSLAG 
BEGANE GROND 
4de VERDIEPING 1 ATAL 20 RESERVE 50 GASOPSLAG 
BEGANE GROND 
4de VERDIEPING 1 ARGON N46 RESERVE 50 GASOPSLAG 
BEGANE GROND 
4de VERDIEPING 1 ARGON N46 RESERVE 50 GASOPSLAG 
BEGANE GROND 
4de VERDIEPING 15 Totaal  670 
 

Opslag conform PGS 15 

 

AANTAL GASFLESSEN PRIMAGAZ IN 

BEDRIJF 

Aantal Type Gebruiksdoel Volume Standplaats 

4 PRIMAPOWER 
ZWART 

HEFTRUCKS 13 kg Op de heftrucks 

10 
PRIMAPOWER 
ZWART 

RESERVE 1 13 kg 
Gasopslag begane grond 
 

10 
PRIMAPOWER 
ZWART 

RESERVE 2 13 kg Gasopslag begane grond 

24 Totaal maximaal  312 kg  

 

Opslag gasflessen heftrucks 

De gasflessenopslagplaats tbv heftrucks zijn uitpandig, op de begane grond, tevens is deze voorzien 

van een sprinklerinstallatie met 2 sproeikoppen  
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Afvalwaterzuivering 

Wij hebben een contract afgesloten met Emmtec FDU met betrekking tot de aanlevering van het 

afvalwater aan de afvalwaterzuivering (AWZI). Zolang het aangeboden afvalwater voldoet aan bijlage 

3 van het contract tussen Morssinkhof Plastics en Emmtec Services is dit verwerkbaar in de Emmtec 

Services AWZI. Emmtec Services draagt zorg voor een goede verwerking van het afvalwater. ES 

controleert ons afvalwater hierop en kan ons hier op aanspreken indien nodig. 

 

Betreffende artikelen uit bijlage 3: 

4.1 Morssinkhof is gerechtigd zijn afvalwater in het rioleringssysteem van “ES” te lozen indien 

en voor zover het afvalwater voldoet aan de in paragraaf 5.4 vermelde specificaties. Met 

dien verstande dat er een marge van ± 15% is ten opzichte van het basisjaar 2008 (zoals 

vermeld in paragraaf 5.4). 

5.4 Het afvalwater dat door Morssinkhof aangeboden wordt (het influent) ter zuivering door 
de AWZI dient te voldoen aan de volgende specificaties (= basisjaar 2008): 

 Debiet (maximaal) : 17,4 m
3
/hr (bij 100%) 

 N-Nkj  : 0,5 kg/hr (bij 100%) 

 TOC : 2 kg/hr (bij 100%) 

 

Vuilwaterriolen (VWR) worden dagelijks als (totaal) influent van de AWZI gemeten. Schoonwaterriolen 

(SWR) worden ook bemonsterd en bemeten. Aan beide stromen worden diverse analyses uitgevoerd 

(beschikbaar middels wekelijkse rapportages). Dit zijn de totalen van desbetreffende 

afvalwaterstromen vlak voordat deze de AWZI (VWR’en) of het Bargermeerkanaal (SWR’en) ingaan. 

 

Thermische olie huishouding 

Morssinkhof Plastics heeft een viertal tanken voor opslag, opvang, etc. voor de thermische oliën. Alle 

tanken zijn in een vloeistofdichte bak geplaatst. De inhoud van één tank past geheel in deze bak 

(110%) wanneer deze lek zou raken. In de ontluchting- en de beluchtingleiding zijn vlamdovers 

geplaatst en is er een sprinklerinstallatie geplaatst tbv de beheersing bij een eventuele calamiteit. 

Tevens staan er op de 2
e
 verdieping lekbakken om de vaten met nieuwe Thermische olie tijdens het 

overpompen naar de tank op te plaatsen. Zie ook tekening en procedures thermische olie. 

AT01 -   Vluchttank bevindt zich op de 3e verdieping, inhoud 1600 Ltr. Met lekbakken tbv 

calamiteitencontainers. 

Toevoer; alle ontluchting en veiligheden verwarmingssystemen v.d. drogers.  

Afvoer; via containers, of naar aanmaaktank of naar tuimeldroger om te drogen. 

 

AT02 -   Opvangtank; plaats 2e verdieping. Inhoud 2500 Ltr. Hier kunnen we filtreren en aflaten 

naar AT04. 

Toevoer; aftappen Thermische olie drogers i.v.m. reparatie. 

Afvoer; via overloop naar AT04. 

 

AT03 -   Aanmaaktank; plaats 2e verdieping. Inhoud 2500 Ltr. Opslag nieuwe en/of schone 

thermische olie. Kan communicerend gezet worden met AT04. 

Toevoer; Uit container en/of vaten. 

Afvoer; overpompen of communicerend met AT04. 

 

AT04 -   Werktank; plaats 2e verdieping. Inhoud 2500 Ltr. Via pneumatische pomp kunnen we 

drogers opvullen/bijvullen vanuit deze tank. 

Toevoer; via overloop AT02 en via AT03. 

Afvoer; verwarmingssystemen drogers. 
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Geluid 

Om vast te stellen wat de geluidsbelasting is voor de omgeving, is adviesbureau Vrancken 

ingeschakeld. Dit bedrijf heeft metingen verricht en gerapporteerd. Rapportage is al toegestuurd.  

 

Bodemonderzoek 

Morssinkhof Plastics is geen eigenaar van de grond waar de gebouwen en een deel van de 

materialen zijn opgeslagen. Daarom zijn er bij ons geen bodemonderzoeken beschikbaar.  

Hierdoor zijn aan aantal producten en materialen opgeslagen op grond die niet van Morssinkhof 

Plastics is. Echter op deze locaties zijn wij met de eigenaren en/of beheerders overeengekomen dat 

wij conform “Good Housekeeping”, conform PGS richtlijnen en met betrekking tot orde en netheid 

goed zullen werken. 

 

Best beschikbare techniek ( BBT) 

Er is Morssinkhof alles aan gelegen om zo efficiënt mogelijk te produceren Daarvoor willen we 

nastreven om het utilities verbruik te verlagen door meer efficiënte maatregelen te nemen en 

installaties aan te passen (bij onderhoud en vervanging). Dit mede omdat de kosten van de utilities 

een aanzienlijk deel van de kosten zijn van productie en rechtstreeks van invloed zijn op het gewenste 

bedrijfsresultaat.  

 

Hieronder volgt een opsomming van enkele BBT die reeds door Morssinkhof Plastics worden 

toegepast en daarnaast vind u een korte beschrijving van enkele nieuwe projecten in het kader van 

BBT en efficiënter werken. Veel van onderstaande aspecten zijn ook opgenomen in de specifieke 

internationale BREF richtlijnen / aanbevelingen. 

 

BBT Algemeen Energie en emissie 

Voorlichting: 

- Voorlichting en opleiding personeel mbt energie verbruik en preventief en corrigerend 

 onderhoud; 

- Opleiding operators ivm het zo efficiënt mogelijk bedienen en besturen van de 

 procesinstallaties; 

- Opleiding operators ivm het herkennen en signaleren van defecten en efficiency problemen; 

- Opleiding in calamiteiten bestrijding (brand, BHV, enz.); 

- Communicatie overzicht calamiteiten. 

 

Monitoring: 

- Meten en registreren stroom verbruik en performance (afgezet tegen tonnage); 

- Productie efficiency per droger (cyclus tijden) => mate van vervuiling, actie schoonmaak; 

- Logistieke planning en vullingsgraad meten en optimaliseren. 

 

Onderhoud: 

- Calibratie van temperatuur meters en parameter instellingen, optimale verwarmingscondities 

 voor optimaal rendement; 

- Preventief- en periodiek onderhoud, stilstand en daarmee lagere rendement voorkomen; 

- Isolatie inspecteren en tijdig vervangen / herstellen; 

- Smeren aandrijving; 

- Controle op lekkages / lekverliezen (leidingen, ejecteurs en (vacuüm)pompen); 

- Inwendig schoonmaken van de drogers; 
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Vervanging: 

- Bij vervanging van onderdelen en installaties, vervangen met efficiëntere producten en daarbij 

 zoeken naar het optimum in rendement / prijs verhouding. (bijvoorbeeld nieuwe moderne 

 elektromotoren met hogere rendementen, en vacuümpompen met hogere rendementen). 

 

Geluid: 

- Isolatie van de geluidsemissie van de blowers op het dak van het pand, door middel van 

 geluidskasten; 

- Isolatie van de geluidsemissie van de blowers op het dak van het pand, doormiddel van 

 geluidskasten; 

- Vervanging van de reductie elektromotoren in de koeltorens met lagere geluidsemissies. 

 

Recycling: 

- recycling van proces- koelwater + retourcondensaat; 

- recycling van grondstoffen (kunststoffen) – intern Morssinkhof Plastics bedrijven; 

- recycling van gescheiden ingezamelde afvalstromen / hulpstoffen – afvalverwerker; 

- recycling van ingezamelde stofafzuiging productie proces. 

 

 

BREF referenties: 

 

SPECIFIEK Polymerisatie proces (BREF: Polymeren) 

- er is een totaal KAM-management systeem geïmplementeerd in het bedrijf. Hierin zijn 

 afspraken, procedures en werkinstructies vastgelegd op het gebied van de beheersing van 

 kwaliteits-, milieu- en arbo-aspecten binnen het bedrijf en met betrekking tot de productie 

 processen; 

- bij het opvangen van proces effluent wordt gewerkt boven vloeistofkerende vloeren; 

- er zijn procedures opgesteld in het kader van “Good housekeeping”, orde en netheid en in het 

 opruimen van gevaarlijke (vloei)stoffen; 

- er wordt preventief gezocht naar lekkages en verspillingen als gevolg van constructie en 

 onderhoud aan de installaties en leidingen (de grootste risico’s hierop zijn geïnventariseerd, 

 bijvoorbeeld zijnde de condenspotten); 

- er wordt preventief en correctief onderhoud uitgevoerd conform onderhoudsvoorschriften; 

- er wordt gebruik gemaakt van adequate stofafzuiging in de processen, installaties voorzien 

 van cyclonen en filters; 

- het transportleidingsysteem is zodanig geoptimaliseerd daar waar mogelijk, om de vorming 

 van stof door materiaal transport te voorkomen; 

-  de luchtstroom snelheden van het transportleidingsysteem is geoptimaliseerd om de vorming 

 van stof tegen te gaan; 

- het onnodig stoppen en starten van gehele installaties wordt zoveel mogelijk voorkomen om 

 pieken in de emissies en het energieverbruik te voorkomen; 

- gereed materiaal dat buiten de specificaties is, zal zoveel mogelijk worden hergebruikt 

- leidingsystemen zijn goed toegankelijk voor inspectie en onderhoud; 

- uit en afvalproducten van polymeer fabrikanten kunnen door de bedrijven van Morssinkhof 

 Plastics worden ingenomen en gerecycled; 

- condenseerbare dampen, die vrijkomen in het droger proces, worden afgevoerd naar het 

recirculatiesysteem, afvoer van de niet condenseerbare gassen vinden plaats d.m.v  een 

vacuümpomp (vloeistofringpomp),  

-  Condenspotten worden structureel (maandelijks) gecontroleerd op lekkages, en indien nodig 

 vervangen. (groot risico op verbruik door lekkages; 
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- Drogers en installaties zoveel mogelijk geheel uitschakelen bij overcapaciteit (minste 

 rendement drogers als eerste); 

- Drogers en stromen zoveel mogelijk voor 1 en hetzelfde product gebruiken hierdoor het 

 minste stilstand en daarmee lager rendement door wisselen en schoonmaken; 

- Optimale vullingsgraad van kristalisatoren en drogers maken, geeft hoogst mogelijke 

 rendement; 

- Indien mogelijk en functioneel, toepassing van frequentieregelaars om efficiency te kunnen 

 regelen; 

- Onstoffen van productstroom tijdens productie. Hoger rendement van procesinstallaties en 

 minder vuil / verstopping en stilstand door schoonmaak werkzaamheden; 

- 100% recycling van het stof materiaal. 

 

 

SPECIFIEK Energie (BREF: Energie Efficiency) 

Stoom systemen 

- Leidingsystemen zijn zo goed mogelijk geoptimaliseerd qua uitlijning en isolatie om de stoom  

 zo efficiënt mogelijk te transporteren naar het afname punt; 

- Er wordt gebruik gemaakt van zowel Hoge druk als Lage druk stoom om voor elke toepassing 

 de meest efficiënte toepassing te gebruiken; 

- (lang) niet gebruikte leidingen worden zoveel mogelijk afgesloten om deze niet onnodig te 

 passeren / te vullen en/of verwarmen; 

- leidingwerk, (keer)kleppen en fittingen zijn zo goed mogelijk geïsoleerd om lekkages te 

 voorkomen; 

- er worden inspectierondes uitgevoerd om lekkages aan stoomleidingen op te sporen. 

 

Warmte herwinning en koeling 

- warmte wisselaars worden toegepast; 

- de warmtewisselaars worden gecontroleerd op efficiëntie en tijdig schoongemaakt van 

 vervuiling (fouling). 

 

Elektriciteit 

- verbruikers die stationair of minimaal gebruikt worden, worden zoveel mogelijk uitgeschakeld; 

- er worden geen installaties gebruikt met een hoger voltage dan toegestaan; 

- als er een motor vervangen moet worden dan wordt er zoveel mogelijk een energie 

 efficiëntere voor gebruikt; 

- de dimensies en kwaliteit van stroomdraden zijn afgestemd op het gebruik / het gevraagd 

 vermogen; 

- installaties en gereedschappen met een hoogvermogen worden zo dicht mogelijk bij de 

 stroomlevering cq. transformator opgesteld. 

 

Elektrische motoren 

- er wordt zoveel mogelijk energie efficiënte elektrische motoren gebruikt; 

- de dimensies en de specificatie van het vermogen van de motor zijn altijd zo goed mogelijk 

 afgestemd op de betreffende toepassing; 

- indien mogelijk en indien nuttig, wordt er zoveel mogelijk een frequentieregelaar toegepast; 

- er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van power quality control. 

 

 

Perslucht leidingsysteem 

- de perslucht gereedschappen worden goed onderhouden en gerepareerd; 
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- lekkages in het systeem worden structureel opgezocht en hersteld; 

- eventuele filters worden naar behoefte (onderhoudsinspectie) gereinigd / vervangen. 

 

Pomp systemen 

- de pompen worden afgestemd op het gebruik, indien een pomp over gedimensioneerd is dan 

 zal deze zoveel mogelijk vervangen worden door een lichtere versie; 

- het type pomp is afgestemd op de noodzakelijke behoefte aan pompen; 

- er vindt periodiek en structureel preventief onderhoud plaats; 

- pompen die niet in gebruik zijn worden zoveel mogelijk uitgeschakeld; 

- indien mogelijk en nuttig wordt er een frequentieregelaar toegepast; 

- het aantal kleppen en bochten is tot een minimum beperkt in het leidingsysteem; 

- de diameter dan de pijpleiding is afgestemd op de motor en het transport. 

 

Verwarming, ventilatie en airconditioning 

- verwarming, ventilatie en airconditioning wordt niet meer gebruikt dan noodzakelijk, anders 

 wordt het uitgeschakeld; 

- er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie en koeling  

- de ruimtes die verwarmd (en/of gekoeld) moeten worden zijn goed geventileerd; 

- verwarming, ventilatie en airconditioning worden structureel onderhouden. 

 

Verlichting 

- verlichtingunits in gebruik en verlichting is afgestemd op de noodzakelijke behoeft aan de 

 functie van de verlichting (actief werken, passeren, herkenning of duidelijk zichtbaar); 

- er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke lichtval, indien beschikbaar; 

- verlichting wordt handmatig bediend met lichtschakelaars, in sommige gevallen is er een 

 licht(beweging)sensor toegepast; 

- medewerkers worden structureel voorgelicht over efficiënt energieverbruik (incl. Verlichting); 

- Preventief en correctief onderhoud aan verlichting. (verlichting zsm vervangen bij defect); 

- Toepassing lichtschakelaars bij kleinere deellocaties om licht te bedienen (niet onnodig de 

 gehele verdiepingen; 

- Licht sensor in het (nood)trappenhuis; 

- Indien mogelijk en rendabel, bij defect vervanging door meer energiebesparende verlichting. 

 

 

SPECIFIEK Koelwater systeem  (BREF: Koelsystemen) 

- gebruik van open air recirculatie systeem proces- koelwater; 

- gebruik van corrosie bestendig materiaal; 

- het systeem en leiding netwerk is zodanig geconstrueerd dat de plekken met de kans op 

 ‘stilstaand’ water minimaal zal zijn; 

- leiding werk van warmtewisselaars zijn zo efficiënt mogelijk uitgevoerd echter, deze kan wel 

 eenvoudig en goed worden schoongemaakt; 

- gebruik additieven op basis van continue kwaliteitmeting van het proces- koelwater (wel 

 afgestemd op minimale noodzakelijke water kwaliteit); 

- gebruik van installatie met een pH tussen 7 en 9; 

- er is geen gebruik van asbest en/of gecoat hout (CCA-TBTO) in contact met het 

 koelwatersysteem; 

- er is geen lucht aanzuiging / ventilatie voor in het gebouw in de nabijheid van de koeltorens 

 ontluchting; 

- de (koelende) luchtstroom kan zonder weerstand in aanraking komen; 
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- optimale spui van vers water voor kwaliteitsbeheer van het proces- koelwater (wel afgestemd 

 op minimale noodzakelijk spui); 

- ventilatorenmotoren met reductie voor optimalisatie extra koeleffect fans koeltorens; 

- gebruik van energie zuinige pompen; 

- gebruik van Legionella beheersingsysteem door dosering met biocide / chloor, (wel afgestemd 

 op minimale noodzakelijke water kwaliteit) inclusief schoonmaak procedures bij Legionella 

 uitbraak in het koel- / proceswater; 

- Periodiek reinigen van koeltoren en neerslag wanden; 

- geluid van het vallende cascade water is geminimaliseerd; 

- de opstelling van de koelwater torens is zo ver mogelijk opgesteld geluidsgevoelige objecten; 

- het bedrijf is geplaatst op een industrie terrein (geen woongebied); 

- de geluidsemissie van de fan wordt zo veel mogelijk gedempt (isolatie / nieuwe stillere fan); 

- het totale systeem wordt periodiek preventief gecontroleerd op lekkages (leidingen, 

 koeltorens, warmtewisselaars, reservoirs, etc.; 

- de warmtewisselaars worden binnen hun bereik gebruikt; 

- om de vorming van algen tegen te gaan wordt licht inval op het water zoveel mogelijk beperkt; 

- medewerkers en andere personen die direct bij / aan de koeltorens werken moeten 

 beschermende mond en neus bescherming dragen (P3-masker). 

 

 

Enkele specifiek BBT Projecten: 
 

Best beschikbare techniek bij droger G7 (pilot): 

Vacuüminstallatie: 

Wij gaan de droger deels aanpassen/ombouwen om de toevoer van de (LD) stoom te beëindigen en 

te vervangen door een elektrische versie en daarmee een beter rendement te bewerkstelligen. 

De vacuüminstallatie met stoominjectie is daarbij komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is nu een 

oliegekoelde vacuümpomp geplaatst.  

Wij verwachten de volgende voordelen; 

- Geen verbruik meer van lage druk ( LD ) stoom ( energiebesparing ). 

- Lagere belasting/vervuiling van het koelwater ( energiebesparing en vermindering van de te 

doseren hoeveelheid chemicaliën ). Tevens is de verwachting dat de inname van ontijzerd 

water evenals het debiet van de lozing naar het vuilwater riool verlaagd wordt. 

 

Verwarmingsinstallatie: 

De verwarmingsinstallatie van droger G7 is ook aangepast. Verwarmen geschiedde voorheen 

grotendeels met behulp van hoge druk ( HD ) stoom. Deze warmtewisselaar is nu afgeschakeld. Het 

verwarmen geschied nu enkel nog maar elektrisch.  

Wij verwachten het volgende voordeel; 

- Lagere energie rekening. HD stoom is duurder ten opzichte van elektriciteit, daarnaast is de 

kans op verliezen door lekkage uitgesloten. 

 

Morssinkhof zal u (Provincie Drenthe) op de hoogte houden van de vorderingen van het testen van 

droger G7. Bij een positief resultaat zal gekeken worden naar uitvoering / implementatie naar 

meerdere drogers. Een en ander is uiteraard sterk afhankelijk van het behaalde resultaat en 

anderzijds de grootte van investering per droger.  

 

Huidige stand van zaken is; de vacuümpomp van een Italiaanse fabrikant voldoet achteraf niet aan 

onze eisen. Wij zijn nu in gesprek met andere fabrikanten/leveranciers. 
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Best beschikbare techniek bij drogers G2, H1 en O2: 

Warmte isolatie: 

Daarnaast we hebben drogers G2, H1 en O2, als pilot-project, voorzien van een nieuwe soort isolatie 

Duraflex en daarbij de dikte van de isolatielaag om de droger van 100 naar 200mm en de dikte van de 

leidingen van 60 naar 150mm gemaakt. Tevens zijn alle naden en andere mogelijke warmte 

overdrachtplaatsen voorzien van glasband waarbij wij een te verwachten energiereductie hopen 

bewerkstelligen van ca 25%. 

 

Verkeers- en vervoersbewegingen 

Bij de huidige capaciteit van 3200 Ton/maand zijn de totale vvb ( vervoersbewegingen ) 256 per 

maand (brengen én halen). Dit is 3072 vvb per jaar. Bij een maximaal mogelijke capaciteit van 5500 

Ton/maand zal dit 440 vvb per maand zijn, dan wel 5280 vvb per jaar. Vervoer geschied per silo 

vrachtauto of vrachtauto met oplegger. 

Tonnage per 

maand 2011 

Tonnage  

jaar 2011 

Vrachtauto’s aan- en 

afvoer maand 2011 

Vrachtauto’s aan- en 

afvoer jaar 2011 

3200 38400 256 3072 

Tonnage Max mogelijk 

per maand 

Tonnage Max mogelijk 

per jaar 

Vrachtauto’s aan- en 

afvoer per maand 

Vrachtauto’s aan- en 

afvoer per jaar 

5500 66000 440 5280 

 

Grondstoffen 

Morssinkhof Plastics verwerkt bijna uitsluitend regranulaat PET. Dit komt binnen als Amorf en met een 

lage intrinsieke viscositeit tussen de 0,6 en 0,65. Na bewerking is het regranulaat gekristalliseerd en 

heeft een hogere intrinsieke viscositeit naar de wens van de klant, bijvoorbeeld 0,84.  

Daarnaast wordt een klein deel ander materiaal verwerkt dat aangeleverd wordt door externe klanten. 

De eigenschappen en het proces zijn in ieder geval zeer vergelijkbaar. 

 

Veiligheid aspecten 

 

Werkvergunning: 

In principe vallen alle werkzaamheden, buiten de normale proceswerkzaamheden, onder de 

werkvergunning ook alle werkzaamheden welke door derden worden uitgevoerd. Zie werkvergunning. 

 

Brandgevaarlijke werkzaamheden: 

Brand gevaarlijke werkzaamheden worden altijd uitgevoerd met een werkvergunning vallen onder de 

betreffende werkprocedure. Hierin staat onder andere dat er bij brandgevaarlijke werkzaamheden 

altijd minimaal 2 personen aanwezig moeten zijn, dat er een draagbaar brandblustoestel in de 

nabijheid is en dat er een vastgestelde tijd na de uitvoering van de werkzaamheden gecontroleerd 

wordt of er geen brand is of dat het materiaal niet meer gloei / smeult. 

 

Explosie veiligheid 

De ATEX is niet van toepassing op onze processen en/of op de door ons gebruikte (gevaarlijke) 

stoffen (ADR classificatie). De opgeslagen hoeveelheden zijn relatief erg laag en worden bij eventuele 

opening, direct in de atmosfeer verdund met de gewone buitenlucht. Daarnaast is de aard van de 

aanwezige stoffen binnen de inrichting niet kritisch voor de gebruikte opslagruimtes.  

Het is niet aannemelijk dat er een risicovolle grote hoeveelheid van de brandbare stof zich ophoopt 

binnen een ruimte. Er zijn geen kritische ‘ontstekings-’ installaties in de directe omgeving van de 

‘ontluchting’. Kleine stofdeeltjes worden adequate uit de lucht genomen en beheersbaar verzameld, er 

kan geen ophoping van een gevaarlijke hoeveelheid stof op een onbeheersbare plek plaatsvinden.  
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Brandveiligheids aspecten 

Alle denkbare en alle ooit voorgekomen onveilige situaties zijn beschreven in ons documentatie 

systeem Digidoc. Ook staat hier beschreven welke acties gedaan moeten worden om de situatie te 

beheersen etc. Verder zijn er enkele specifieke (werk)instructies bijgevoegd. 

 

Preventieve maatregelen; 

Er is één rookruimte in de gehele fabriek. Verder geldt er een rookverbod voor de gehele fabriek. 

Werkzaamheden zoals lassen, slijpen, boren is werkvergunningspichtig. De voorman kan deze 

vergunning onmiddellijk intrekken als hij dat nodig acht. Voor het werken met brandgevaarlijke 

werkzaamheden is een speciale werkinstructie van toepassing. 

 

Lekkages van een brandbare stof (bijvoorbeeld thermische olie) worden direct verholpen en tevens 

wordt de brandbare stof direct opgeruimd, bijvoorbeeld met absorptie middelen en afgevoerd als 

gevaarlijk afval. 

 

Preparatieve maatregelen; 

Bij een (beginnende) brand wordt altijd direct de bevelvoerder v.d. lokale Emmtec bedrijfsbrandweer 

gealarmeerd. Tegelijkertijd worden BHV’ers opgeroepen. Tijdens de bestrijding van de brand vindt er 

overleg plaats tussen de aanwezige voorman en de bevelvoerder. Indien nodig wordt de 

gemeentelijke brandweer ingeschakeld. Als de situatie zodanig is dat de aanwezige voorman de 

veiligheid van de aanwezige mensen niet meer kan garanderen, geeft hij het ontruimingsalarm. Ook 

deze procedure staat volledig beschreven in Digidoc en elke medewerker heeft deze instructie gehad 

bij indiensttreding. 

 

Repressieve maatregelen; 

Het gehele gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie, hier is nog geen UPD of een certificatie 

van. We zijn bezig met het opstellen van de UPD in samenwerking met Incendio BV, de verwachting is 

dat het gereed is in Q2 2013. Wel worden ze periodiek, 2x per jaar, geïnspecteerd door R2B in 

samenwerking met de Emmtec Brandweer, waarna een inspectierapport wordt opgesteld. Eventuele 

wijzigingen en aanpassing worden alleen in overleg met de Emmtec brandweer en door een erkend 

bedrijf uitgevoerd en nadien geïnspecteerd. Tevens worden er door Emmtec brandweer a.h.v. hun 

beheersprogramma onderhoudstesten uitgevoerd. 

 

Verspreid over alle verdiepingen; van de bovenste verdieping t/m de begane grond zijn brandblussers 

aanwezig, totaal ca 50 stuks. Wekelijks worden deze brandblussers gecontroleerd en indien nodig 

vervangen. En worden tevens 1x per jaar door erkend brandbeveiliging-onderhoudsbedrijf Ajax 

onderhouden. Periodiek gaan onze medewerkers naar: “Oefening kleine blusmiddelen”. Dit alles als 

onderdeel van de Emmtec Services veiligheidsplan wat voor elk bedrijf, dat gevestigd is op het 

Emmtec terrein verplicht is. 

 

Op elke verdieping, van de bovenste verdieping t/m de begane grond bevinden zich bij alle uit- en 

ingangen brandslanghaspel, welke alleen door de Emmtec Brandweer mogen worden gekeurd, 

onderhouden en ingezet.  

 

Bij de Emmtec locatiebrandweer in een masterplan brandveiligheid in ontwikkeling. Met o.a. 

uitbreiding en verdere professionalisering; locatienoodplannen, aanvalsplannen, locatie hulpverlening 

etc.  
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Niet technische samenvatting 

Morssinkhof Plastics bewerkt kunststof korrels en maalgoed. Het aangeleverde materiaal wordt in 

nagenoeg dezelfde toestand weer uitgeleverd aan de klant. Het verschil zit in; kristalliseren 

(doorzichtig materiaal wordt hierdoor mat), doorcondenseren (visueel geen verschil, product is alleen 

meer viskeus/stroperig geworden) en eventueel decontamineren (vluchtige stoffen worden 

afgezogen). Tijdens dit proces worden geen chemicaliën toegevoegd enkel door een hoge 

temperatuur en een onderdruk verandert de eigenschap van de kunststof (ketenlengte).  

Bijlagen 

PID Korrelstroom MPE 

Opslagsilo’s MPE 

Plattegrond verzamelplaatsen bij calamiteit 

Ontruimingsplan MPE 

Handboek Veiligheid en Milieuzorg MPE 

Bedrijfsinfoboek MPE 

Procedures  Thermische olie 

PID thermische olie systeem 

Checklist PGS 15  

AI 34 Checklijst B2 Explosie Veiligheidsbeoordeling II - MPE 2012 

 

Ondersteunende werkinstructies relevant voor Aanvraag: 

Instructie Gasflessen opslag 

Instructie Heftruck verkeer 

Instructie Roken en Open vuur 

Veiligheidsprotocol externen 

Werkinstructie; Bedrijfskleding – Beschermingsmiddelen 

Werkinstructie; Blusmiddelen 

Werkinstructie; Communicatieschema Emmen 

Werkinstructie; Lekkage gevaarlijke stoffen 

Werkinstructie; Opslag gevaarlijke stoffen 

Werkinstructie; Poederblusser 

Werkinstructie; Rookbeleid Emmen 

Werkinstructie; Veiligheid (algemeen) 
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Werkinstructie; Werken aan machines (OH + REP) 

Werkinstructie; Werken met  Big Bags 

Werkinstructie; Werktijden 
 


