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1 Inleiding 

In opdracht van AVEBE U.A. is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd voor Avebe – locatie 
Gasselternijveen. Het bedrijf is gevestigd aan de Baptistenkade 40 te Gasselternijveen. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd in verband met de aanvraag voor een revisievergunning en heeft tot doel om de 
geursituatie in de huidige bedrijfssituatie in beeld te brengen. 

Bij de vestiging Gasselternijveen worden aardappels verwerkt, waarbij deze grofweg worden gescheiden 
in zetmeel, vezels en vruchtwater (verder gebruikt voor eiwitproductie). De vestiging Gasselternijveen 
bestaat feitelijk uit drie locaties, te weten de productielocatie, de AWZI en de rietvelden. 

In het geuronderzoek worden de relevante geurbronnen geïdentificeerd, waarna deze middels metingen 
worden gekwantificeerd. De resultaten van de metingen worden vervolgens verwerkt in 
verspreidingsberekeningen, waarmee de geurbelasting in de omgeving wordt bepaald. Om te bepalen 
welke activiteiten bij het bedrijf kunnen worden beschouwd als geurrelevant, heeft op 27 oktober 2010 
een bedrijfsbezoek plaatsgevonden. De metingen zijn uitgevoerd op 1 en 2 maart 2011. 

Het rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de situatie en de 
onderzoeksopzet. De uitvoering van de metingen staat in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de 
resultaten van de metingen gepresenteerd. De geuremissie van Avebe is in hoofdstuk 5 gekwantificeerd. 
In hoofdstuk 6 is ingegaan op het toetsingskader voor geur. De methodiek en de resultaten van de 
verspreidingsberekeningen zijn beschreven in hoofdstuk 7. De conclusies van het geuronderzoek volgen 
in hoofdstuk 8. 
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2 Situatiebeschrijving en onderzoeksopzet 

2.1 De bedrijfsactiviteiten 

2.1.1 Productielocatie 

2.1.1.1 Aanvoer en wasserij 

Aardappels worden na aanvoer gelost in de aardappelbunker. Dit is een grote open opslag, van waaruit 
de aardappels middels transportbanden worden getransporteerd naar de wasserij. In de wasserij worden 
de aardappels gereinigd.  

2.1.1.2 Waswaterbehandeling 

Het waswater wordt vervolgens naar een waswaterbehandelingssysteem geleid, bestaande uit een 
voorbezinker, een bezinker en een beluchter. Het bezinksel wordt verwerkt in een hydrocycloon, waarna 
er van de totaal 1.200 m3/h waswater circa 100 m3/h wordt afgevoerd naar de rietvelden.  

2.1.1.3 Zetmeelproductie 

De aardappelen worden vanuit de wasserij naar de malerij overgebracht, waar door het vermalen het in 
de aardappelen aanwezige zetmeel vrijkomt. Na diverse processtappen wordt het verkregen zetmeel 
gedroogd in de drogers. Er zijn nog drie drogers aanwezig bij het bedrijf, te weten droger 5, 6 en 7. 

De in het proces vrijkomende vezels worden middels vrachtwagens afgevoerd. Wanneer er onvoldoende 
vraag is worden de vezels tijdelijk buiten opgeslagen op het vezelplein. 

2.1.1.4 Eiwitproductie 

De vruchtwaterstroom die vrijkomt in het proces wordt verwerkt in de eiwitfabriek. Het eiwit wordt in 
diverse stappen afgescheiden en gedroogd.  

Onder de naam Solanic wordt ook eiwit voor menselijke consumptie geproduceerd, echter op veel 
kleinere schaal. Ook bij dit bedrijfsonderdeel is een eiwitdroger aanwezig. 

2.1.1.5 Productie Protamylasse 

Binnen de inrichting wordt ook protamylasse geproduceerd, waarvoor onder andere een indamper wordt 
gebruikt. Deze installatie is afgescheiden van de rest van het terrein door middel van  
afscheidingswanden. Er zijn tevens koeltorens aanwezig voor het condensaat van de protamylasse. 

2.1.1.6 Productie Protapec 

Protamylasse wordt binnen de inrichting gemengd met een drager (sojahullen) en vervolgens verwarmd 
en gedroogd. Zo ontstaat protapec. De afgassen van deze installatie worden middels cyclonen en een 
wasser geëmitteerd. Deze installatie was voorheen een van de voornaamste geurbronnen binnen de 
inrichting. Door het nemen van maatregelen (wasser) is de geuremissie inmiddels gereduceerd.  

2.1.1.7 Voorbehandeling afvalwater 

Het afvalwater wordt verwerkt op een locatie, die enkele kilometers buiten de inrichting ligt. Vóór 
transport naar deze locatie (middels een leiding) wordt het afvalwater in een voorbezinkbak gebracht, 
waar het bezinkbare materiaal wordt afgevangen. 
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2.1.2 Afvalwaterzuivering (AWZI) 

Het afvalwater wordt via een leiding naar de AWZI geleid. Daar wordt het water in verschillende stappen 
gezuiverd. Het water wordt na passeren van de contacttank naar het eerste beluchtingsbassin geleid, en 
vervolgens naar het tweede beluchtingsbassin. In de nabezinktanks wordt het slib afgescheiden en 
vervolgens deels teruggevoerd naar de beluchtingstanks (het retourslib) en deels (het surplus slib) in 
twee slibbassins (klein en groot) gebracht. Daar wordt het slib op natuurlijke wijze ingedikt. Het slib 
wordt vervolgens nog verder gedroogd in het slibgebouw middels banddroging. Het water wordt vanuit 
de nabezinktanks naar een polishingtank geleid om de laatste fractie zwevende deeltjes te verwijderen.  

2.1.3 Rietvelden 

De tarra die is afgescheiden in de hydrocycloon wordt geloosd in de rietvelden. Deze velden bestaan uit 
drie bassins van elk circa 2 ha.  

2.2 Onderzoeksopzet 

2.2.1 Te beschouwen geurbronnen 

Op verzoek van de opdrachtgever worden de volgende geurbronnen in het onderzoek beschouwd: 

• Productielocatie 
- Voorbezinker waswater 
- Bezinker waswater 
- Beluchter waswater 
- Protapecinstallatie (na wasser) 
- Voorbezinkbak 

• AWZI 
- Slibbassin  

• Rietvelden 

2.2.2 Bepaling geuremissie 

2.2.2.1 Geuremissie productielocatie en AWZI 

De geuremissie van de relevante bronnen van zowel de productielocatie als de AWZI zal middels 
metingen worden bepaald.  

2.2.2.2 Geuremissie rietvelden 

In maart 2010 zijn reeds metingen uitgevoerd aan de rietvelden, waarbij aan elk van de bassins 
Lindvalldoosmetingen zijn uitgevoerd1. Uit de metingen bleek dat met name de geuremissie als gevolg 
van bassin 2 relatief hoog was, waardoor een totale geuremissie van circa 1.500 *106 ouE/h kon worden 
berekend. Dit is een zeer hoge emissie, die waarschijnlijk verklaard kan worden door het moment van 
meten, namelijk aan het einde van het seizoen, op een moment dat de bassins al sinds juli werden 
gevuld. 
In het onderzoek zal rekening worden gehouden met de verschillen tussen de seizoenen. Aan het begin 
van de campagne, in juli, zal de geuremissie als gevolg van de bassins bijvoorbeeld relatief laag zijn, 
waar de geuremissie naarmate het seizoen vordert. Per maand zal zo een geuremissie worden berekend.  

                                                   
1 ‘Geurmetingen tarradepot bij Avebe U.A. te Gasselternijveen’. Rapportcode AVBE09B1. PRA Odournet, april 2010. 
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2.2.3 Geurbelasting in de omgeving 

Nadat de geuremissie van alle relevante bronnen is gekwantificeerd wordt de geurbelasting in de 
omgeving middels verspreidingsberekeningen bepaald. De drie locaties van Avebe Gasselternijveen 
(productielocatie, AWZI en rietvelden) zijn enige kilometers van elkaar gescheiden. De afstand tussen de 
onderdelen van het bedrijf is zo groot dat er in het onderzoek een verspreidingsberekening voor elke 
locatie zal worden uitgevoerd. In totaal zullen dus in het onderzoek 3 verspreidingsberekeningen worden 
uitgevoerd. 

2.3 Omgeving 

Figuur a geeft de ligging van het bedrijf weer. 

 

Figuur a De ligging van Avebe te Gasselternijveen. 1: productielocatie; 2: AWZI en 3: rietvelden 

 

1 

2 
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Figuren b, c en d geven de directe omgeving van respectievelijk de productielocatie, AWZI en de 
rietvelden weer, waarop de verspreid liggende woningen groen zijn omcirkeld. 

 

Figuur b De ligging van de productielocatie van Avebe te Gasselternijveen (rood) en omliggende 
woningen (groen) 
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Figuur c De ligging van de AWZI van Avebe te Gasselternijveen (rood) en omliggende woningen 
(groen) 
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Figuur d De ligging van de rietvelden van Avebe te Gasselternijveen (rood) en omliggende 
woningen (groen) 
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3 Uitvoering van de metingen  

3.1 Meetomstandigheden 

De metingen aan de bronnen van de productielocatie en de AWZI zijn uitgevoerd op 1 en 2 maart 2011. 
Volgens opgave van het bedrijf was de bedrijfssituatie tijdens de metingen representatief voor een 
normale bedrijfsvoering. Er deden zich gedurende de metingen geen storingen of onregelmatigheden 
voor die invloed kunnen hebben gehad op de metingen. 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de weersomstandigheden tijdens de metingen (weerstation 
Hoogeveen).  

Tabel 1:  Overzicht weersomstandigheden tijdens de metingen (weerstation Hoogeveen) 

Parameter 1 maart 2011 2 maart 2011 

Temperatuur (ºC; gemiddelde) 1,6 0,2 

Bedekkingsgraad 8/8 3/8 

Relatieve vochtigheid (%) 93 88 

Neerslag (mm) 0,0 0,0 

Windsnelheid (m/s; gemiddelde) 4,7 5,0 

Windrichting NO (36 °) ONO (59 °) 

Luchtdruk (hPa) 1.037,0 1.037,2 

 

3.2 Geuremissiemetingen 

De geuremissie is berekend uit de geurconcentratie en het afgasdebiet en uitgedrukt in geureenheden 
per tijdseenheid. 

3.2.1 Geurmonstername 

De geurmonstername is uitgevoerd conform interne procedure ‘QD22 Procedure for Sampling’ die is 
afgeleid van de daartoe geldende richtlijnen in de NEN-EN 137252 en de NeR3. Per meetpunt is 
bemonsterd in drievoud gedurende minimaal 30 minuten per monster. 

Bemonstering van de protapecinstallatie heeft plaatsgevonden door monsters in het afgaskanaal te 
nemen. Alle andere bronnen betreffen oppervlaktebronnen, die door middel van Lindvalldoosmetingen 
zijn bemonsterd. Zo wordt de geuremissie per oppervlakte-eenheid bepaald. De Lindvaalmethode wordt 
hierna toegelicht. 

3.2.1.1 Lindvalldoosmetingen 

Monstername met behulp van een Lindvalldoos is geschikt om de geuremissie vanuit een niet of weinig 
belucht oppervlak vast te stellen. Het meetresultaat is de specifieke geuremissie per m2 [ouE/m2/h].  

De Lindvalldoosmeting wordt uitgevoerd volgens interne procedure ‘QD22 Procedure for sampling’, 
welke is gebaseerd op het ‘Document Meten en rekenen geur’4. 

                                                   
2  ‘Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie’ / ‘Air quality – Determination of odour concentration by 

dynamic olfactometry’, Europese norm NEN-EN 13725, april 2003 (referentienummer EN 13725:2003 E) 
3  Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht, Lucht L27, infoMil - informatiecentrum Milieuvergunningen 
4  Publikatiereeks lucht & energie nr. 115, Ministerie van VROM, 1994 
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De Lindvalldoos, die aan de onderzijde open is, is op het te bemonsteren oppervlak geplaatst. Door de 
doos wordt geurvrije lucht (ontgeurd in een actief-koolfilter) geblazen. Op zijn weg door de doos neemt 
de lucht geur van het oppervlak op. De luchtsnelheid in de doos is afgestemd op de emissiesituatie bij de 
gemiddeld in Nederland voorkomende weersomstandigheden en bedraagt circa 0,3 m/s. 

Van de in- en uitgaande lucht van de Lindvalldoos zijn gelijktijdig geurmonsters genomen. Bemonstering 
van de ingaande lucht dient om te bepalen of de ontgeuring van de ingaande lucht voldoende heeft 
plaatsgevonden. Voor de monsters van de ingaande lucht wordt volstaan met analyse in enkelvoud. De 
uitgaande monsters worden in drievoud genomen en geanalyseerd. Monstername heeft gedurende een 
half uur per monster plaatsgevonden, dus in totaal anderhalf uur per meetpunt. 

3.2.2 Geuranalyse 

De geurmonsters zijn geanalyseerd conform de NEN-EN 13725 volgens de Forced Choice mode. De 
analyses zijn uitgevoerd in het geurlaboratorium van PRA Odournet bv (accreditatienummer L403). Het 
analyseresultaat is uitgedrukt als de geurconcentratie in Europese odour units: ouE/m3. 

Bij analyses volgens de NVN 2820/A15, tot 2003 de voorgeschreven methode voor 
geurconcentratiemetingen, werd de geurconcentratie uitgedrukt in geureenheden: ge/m3.  
Voor de omrekening van ouE/m3 naar ge/m3 geldt per definitie6: 1 ouE/m3 = 2 ge/m3. 

3.2.3 Afgasdebiet 

Het afgasdebiet is bepaald conform eigen procedure ‘QD23 Procedure for measuring physical 
parameters’, die gelijkwaardig is aan ISO 107807. PRAO meet de afgassnelheid, afhankelijk van de 
situatie, met een vleugelradanemometer, een Pitot buis of een hittekogelsonde (de norm gaat uit van 
een Pitot buis). De resultaten van de metingen zijn gelijkwaardig aan resultaten gemeten conform 
ISO 10780. 

Het afgasdebiet wordt normaalgesproken bepaald middels een eigen procedure ‘QD23 Procedure for 
measuring physical parameters’, die gelijkwaardig is aan ISO 107808 voor debietmetingen in 
afgaskanalen. Voor metingen aan een afgaskanaal wordt een Pitot buis gebruikt. Aangezien bij 
Lindvalldoosmetingen geen sprake is van een afgaskanaal, kan niet worden voldaan aan de eisen uit 
bovengenoemde norm. Voor Lindvalldoosmetingen is gebruik gemaakt van een vleugelradanemometer.  

De getalswaarde van het debiet hangt mede af van de omstandigheden voor wat betreft druk, 
temperatuur en vochtgehalte. Het debiet bij de actuele druk, temperatuur en het vochtgehalte tijdens 
monstername wordt het bedrijfsdebiet genoemd. Het debiet omgerekend naar een druk van 1.013 hPa, 
een temperatuur van 0°C en droog afgas wordt het normaaldebiet genoemd. Voor het debiet 
omgerekend naar de omstandigheden waarbij geuranalyses plaatsvinden, te weten een druk die gelijk is 
aan 1.013 hPa, een temperatuur van 20°C en vochtig afgas wordt vaak de term standaarddebiet 
gebruikt. 

                                                   
5  Nederlandse Voornorm Olfactometrie, NVN 2820/A1: ‘Sensorische geurmetingen met behulp van een olfactometer’ 
6  NeR, paragraaf 2.9.1 
7  ‘Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts’, ISO 10780, 1994 

(referentienummer ISO 10780:1994 E) 
8  ‘Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts’, ISO 10780, 1994 

(referentienummer ISO 10780:1994 E) 
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3.2.4 Berekening geuremissie 

De geuremissie [ouE/h] is het product van de geurconcentratie [ouE/m3] en het afgasdebiet [m3/h] bij 
20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas. Er wordt gerekend met het geometrisch gemiddelde van de gemeten 
geurconcentraties en het afgasdebiet bij 20°C, 1.013 hPa, vochtig afgas (de condities waarbij de 
geurconcentraties zijn gemeten). 

Op basis van de metingen met de Lindvallmethode is de specifieke geuremissie per m2 berekend uit het 
verschil tussen uit- en ingaande geurconcentratie, het afgasdebiet in de doos en het netto 
bodemoppervlak van de doos. De geuremissie van de gehele oppervlaktebron is het product van de 
specifieke geuremissie per m2 en de afmetingen van de oppervlaktebron. 

3.3 Hedonische metingen 

Om inzicht te krijgen in de (on)aangenaamheid van de geëmitteerde geur is de hedonische waarde 
bepaald. Hedonische waarden kunnen dienen als basis voor een toetsingskader voor de geurconcentratie 
op leefniveau9. 

Bij een hedonische analyse wordt de relatie tussen bovendrempelige (waarneembare) geurconcentratie 
en de mate van (on)aangenaamheid bepaald conform NVN 281810.  

De hedonische meting maakt gebruik van een 9-puntsschaal die loopt van –4 tot +4 en de volgende 
ijkpunten heeft: 

+4 : uiterst aangenaam, 
 0 : noch aangenaam, noch onaangenaam, 
-4 : uiterst onaangenaam. 

Het verband tussen de geurconcentratie, uitgezet op een logaritmische schaal11, en de hedonische 
waarde wordt benaderd als een logaritmische rechte. Uit de regressievergelijking worden de 
geurconcentraties berekend waarbij de hedonische waarden gelijk zijn aan H = -1 en H = -2. 

 

 

                                                   
9  De combinatie van een geurconcentratiemeting met een hedonische bepaling is in de Hindersystematiek Geur van VROM 

(opgenomen in de NeR) aangeduid als ‘preferente kwantitatieve methode’ voor het in kaart brengen van de hinderlijkheid 
van een geur. 

10  ‘Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer’, NVN 2818, oktober 
2005. 

11  De relatie tussen concentratie en hedonische waarde is voor geur – net als voor geluid - logaritmisch. 
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4 Meetresultaten  

4.1 Geuremissie  

4.1.1 Monstername protapecinstallatie 

In tabel 2 zijn de uitkomsten van de geurmetingen aan de schoorsteen van de protapecinstallatie 
opgenomen. Het certificaat van de geuranalyses is als bijlage A bijgevoegd. De gedetailleerde uitwerking 
van de meetresultaten is weergegeven in bijlage B. 

Tabel 2:  Resultaten van de geuremissiemetingen aan de protapecinstallatie 

Meetpunt en meting Debiet  
(1.013 hPa, 20°C, vochtig) 

Temperatuur droog Geurconcentratie Geuremissie 

 [m3/h] [° C] [ouE/m3] [106 ouE/h] 

Protapecinstallatie 
• meting 1 
• meting 2 
• meting 3 
gemiddeld 

 
 
 
 

86.528 61,7 

 
36.058 
21.542 
19.755 
24.849 

 
 
 
 

2.150 
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4.1.2 Oppervlakte bronnen 

4.1.2.1 Productielocatie en AWZI 

Tabel 3 geeft de resultaten weer van de Lindvalldoosmetingen. Het certificaat van de geuranalyses is 
opgenomen in bijlage A. De gedetailleerde resultaten van de geuremissiemetingen staan in bijlage B. 

Tabel 3:  Resultaten van de Lindvalldoosmetingen  

Meetpunt en meting Debiet Geurconcentratie Geuremissie 

 (1.013 hPa, 20°C, 
vochtig) 

Cin 
1) Cuit  Cuit  - Cin 1)  

 [m3/h] [ouE/m3] [ouE/m3] [ouE/m3] [106 ouE/h] 

Voorbezinker waswater 
• meting 1  
• meting 2 
• meting 3 
gemiddeld 

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

** 

 
1.030 
487 
466 
616 

 
 
 
 

616 

 
 
 
 

0,0203 

Bezinker waswater 
• meting 1  
• meting 2 
• meting 3 
gemiddeld 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

** 

 
396 
279 
648 
415 

 
 
 
 

415 

 
 
 
 

0,0141 

Beluchter waswater 
• meting 1  
• meting 2 
• meting 3 
gemiddeld 

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

** 

 
761 
642 
500 
625 

 
 
 
 

625 

 
 
 
 

0,0206 

Voorbezinkbak 
• meting 1  
• meting 2 
• meting 3 
gemiddeld 

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

** 

 
809 
838 
781 
809 

 
 
 
 

809 

 
 
 
 

0,0267 

Slibbassin 
• meting 1  
• meting 2 
• meting 3 
gemiddeld 

 
 
 
 

31 

 
 
 
 

** 

 
57 

< 32 
< 32 
< 39 

 
 
 
 

< 39 

 
 
 
 

0,0012 

1) De geurconcentratie van het ingaande monster ligt beneden de detectielimiet van 32 ouE/m3. Voor het berekenen van het 
verschil tussen de concentratie van de ingaande en uitgaande monsters, is de geurconcentratie van het ingaande monster 
gelijk aan 0 ouE/m3 gesteld. De berekende geuremissie is dan ook een geringe overschatting van de werkelijkheid. 

2) Uit de metingen van de slibbassin van de AWZI blijkt dat de geurconcentratie van de laatste twee monsters van de 
uitgaande lucht van de lindvalldoos beneden detectielimiet lagen. Voor het eerste monster van de uitgaande lucht werd 
een geurconcentratie van 57 ouE/m3 geschat. Voor berekening van de gemiddelde waarde is voor de laatste twee 
monsters uitgegaan van de detectielimiet  van de meetmethode (32 ouE/m3). De berekende emissie is derhalve de 
maximale emissie. 

 

Voor Lindvalldoosmetingen is van belang dat de ingaande lucht voldoende geurvrij was. Er is hiervoor 
niet een officieel en kwantitatief criterium gesteld. Als (niet officiële) maat houdt PRAO een minimaal 
verschil van een factor 4 tussen de in- en uitgaande concentratie aan. Voor alle metingen geldt dat de 
concentratie van het ingaande monster beneden detectielimiet lag (< 32 ouE/m3). Derhalve is de 
verschilfactor groter dan 4.  
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Tabel 4 geeft het oppervlak van de Lindvalldoos weer en de op basis daarvan berekende specifieke 
geuremissies per vierkante meter per uur. Doordat de geurconcentratie van de blanco gelijk gesteld 
werd aan 0 ouE/m3, is de berekende geuremissie per oppervlakte-eenheid een – geringe - overschatting 
van de werkelijkheid. 

Tabel 4:  Specifieke geuremissie berekend uit de Lindvalldoosmetingen 

Meetpunt Geuremissie Oppervlak Lindvalldoos Specifieke geuremissie 

 [106 ouE/h] [m2] [106 ouE/m2/h] 

Voorbezinker waswater 0,0203 0,86 0,0236 

Bezinker waswater 0,0141 0,86 0,0164 

Beluchter waswater 0,0206 0,86 0,0240 

Voorbezinkbak 0,0267 0,86 0,0310 

Slibbassin 0,0012 0,86 0,0014 

 

De geuremissie van deze bronnen kan vervolgens worden berekend op basis van de grootte van het 
oppervlak van de bronnen. 

4.1.2.2 Rietvelden 

In maart 2010 zijn reeds metingen uitgevoerd aan de rietvelden, waarbij aan elk van de bassins 
Lindvalldoosmetingen zijn uitgevoerd12. In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen aan de bassins 
weergegeven. 

Tabel 5:  Resultaten metingen aan de rietvelden op 15 maart 2010 

Meetpunt en meting Debiet (1.013 hPa, 20°C, vochtig) Specifieke geuremissie 

 [m3/h] [106 ouE/m2/h] 

Bassin 1 30 0,0018 

Bassin 2 34 0,0544 

Bassin 3 30 0,0208 

 

 

                                                   
12 ‘Geurmetingen tarradepot bij Avebe U.A. te Gasselternijveen’. Rpportcode AVBE09B1. PRA Odournet, april 2010. 
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4.2 Resultaten hedonische metingen 

De resultaten van de hedonische metingen aan de bronnen van de productielocatie en de AWZI zijn 
samengevat in tabel 6.  

Tabel 6: Resultaten hedonische metingen aan de productielocatie en AWZI 

Meetpunt Geurconcentratie [ouE/m3] waarbij: 

 H = -1 H = -2 

Protapecinstallatie 1,0 5,5 

Voorbezinker waswater 1,0 3,8 

Bezinker waswater 1,0 11,6 

Beluchter waswater 1,4 4,5 

Voorbezinkbak 1,0 3,2 

Slibbassin 1,3 3,0 

 

Uit de tabel komt naar voren dat de geur van alle bronnen, behalve de bezinker waswater, al bij lage 
concentraties als onaangenaam wordt beoordeeld. Het slibbassin wordt als meest onaangenaam 
beoordeeld. 

In tabel 7 zijn de resultaten van de hedonische metingen aan de bassins van de rietvelden weergegeven. 

Tabel 7:  Resultaten hedonische metingen aan de rietvelden op 15 maart 2010 

Meetpunt Geurconcentratie [ouE/m3] waarbij: 

 H = -1 H = -2 

Bassin 1 **1) **1) 

Bassin 2 1,3 4,4 

Bassin 3 1,0 2,7 

 1) Doordat er onvoldoende monster was, was het niet mogelijk om een hedonische waarde te berekenen.  
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5 Berekening geuremissie 

5.1 Productielocatie 

In tabel 8 zijn de uitgangspunten voor de emissieberekening van de bronnen van de productielocatie 
opgenomen en zijn de geuremissies weergegeven. De emissieduur is afkomstig van Avebe U.A. 

Tabel 8:  Uitgangspunten emissieberekening productielocatie 

Geurbron Oppervlakte 
[m2] 

Specifieke geuremissie 
[106 ouE/m2/h] 

Geuremissie 
[*106 ouE/h] 

Emissieduur 
[h/jr] 

Voorbezinker waswater 324 0,0236 7,6 7.000 

Bezinker waswater 4.050 0,0164 66,4 7.000 

Beluchter waswater 4.000 0,0240 96,0 7.000 

Protapecinstallatie - - 2.150 6.585 

Voorbezinkbak 1.500 0,0310 46,5 8.760 

5.2 AWZI 

In tabel 9 zijn de uitgangspunten voor de emissieberekening van de bronnen van de AWZI opgenomen en 
zijn de geuremissies weergegeven. 

Tabel 9:  Uitgangspunten emissieberekening AWZI 

Geurbron Oppervlakte 
[m2] 

Specifieke geuremissie 
[106 ouE/m2/h] 

Geuremissie 
[*106 ouE/h] 

Emissieduur 
[h/jr] 

Slibbassin klein 6.400 0,0014 9,0 8.760 

Slibbassin groot 55.000 0,0014 77,0 8.760 

5.3 Rietvelden 

Om rekening te houden met de verschillen tussen de seizoenen wordt in het onderzoek de emissie als 
gevolg van de rietvelden per maand berekend. In tabel 10 wordt per maand de berekende emissie van de 
bassins weergegeven. Na de tabel volgt een toelichting. Voor de berekening van de geuremissie wordt 
het volgende aangenomen: 

- In juli (wanneer de bassins nog niet gevuld worden) is de geuremissie van de rietvelden nul.  

- In augustus begint de geuremissie toe te nemen.  

- In maart vindt er de hoogste geuremissie plaats (eind campagne). Deze geuremissie is in maart 2010 
reeds gemeten. 

- Vanaf april begint de geuremissie van de rietvelden te dalen. 
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Tabel 10: Geuremissie rietvelden 

Maand Geuremissie – bassin 1 Geuremissie – bassin 2 Geuremissie – bassin 3 Emissieduur 

 [*106 ouE/h] [*106 ouE/h] [*106 ouE/h] [h/jr] 

Januari 27,0 816 312 730 

Februari 31,0 952 364 730 

Maart 36,01) 1.0881) 4161) 730 

April 27,0 816 312 730 

Mei 18,0 544 208 730 

Juni 9,0 272 104 730 

Juli 0,0 0,0 0,0 730 

Augustus 4,5 136 52 730 

September 9,0 272 104 730 

Oktober 13,5 408 156 730 

November 18,0 544 208 730 

December 22,5 680 260 730 

1) Gemeten op 15 maart 2010 (rapportcode AVBE09B1) 

De geuremissie per maand van, bijvoorbeeld bassin 1, is als volgt berekend:  

De geuremissie neemt toe tussen augustus en maart. De gemeten geuremissie bedroeg in maart 2010  
36 *106 ouE/h. Om te bepalen wat de geuremissie per maand is, is er van uitgegaan dat de toename van 
de geuremissie vanaf augustus lineair verloopt. De in maart 2010 gemeten geuremissie is door 8 
gedeeld (augustus tot en met maart). Dit betekent dat de geuremissie elke maand tussen augustus en 
maart met 4,5 *106 ouE/h (= 36 *106 / 8) toeneemt. Vanaf april begint de geuremissie te dalen. In het 
onderzoek wordt aangenomen dat de geuremissie in juli nul is. Dit betekent dat de geuremissie elke 
maand tussen april en juli met een 9 *106  (=36 *106 / 4) daalt. 
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5.4 Overzicht geuremissie Avebe Gasselternijveen 

In tabellen 11, 12 en 13 is voor respectievelijk de productielocatie, de AWZI en de rietvelden een 
overzicht gegeven van de geuremissie per bron, waarbij eveneens de geuremissie per jaar is gegeven en 
de bijdrage van elke bron aan de jaarlijkse geuremissie. 

Tabel 11: Overzicht geuremissie productielocatie  

Bron Geuremissie Emissieduur Jaaremissie Bijdrage 

 [106 ouE/h] [h/jr] [106 ouE/jr] [%] 

Voorbezinker waswater 7,6 7.000 53.525 0,3% 

Bezinker waswater 66,4 7.000 464.940 3,0% 

Beluchter waswater 96,0 7.000 672.000 4,3% 

Protapecinstallatie 2.150 6.585 14.157.750 89,9% 

Voorbezinkbak 46,5 8.760 407.340 2,6% 

Totaal 
productielocatie   15.755.555 100% 

 

Tabel 12: Overzicht geuremissie AWZI  

Bron Geuremissie Emissieduur Jaaremissie Bijdrage 

 [106 ouE/h] [h/jr] [106 ouE/jr] [%] 

Slibbassin klein 9,0 8.760 78.490 10,4 

Slibbassin groot 77,0 8.760 674.520 89,6 

Totaal AWZI   753.010 100% 

 

Tabel 13: Overzicht geuremissie rietvelden  

Bron Geuremissie Emissieduur Jaaremissie Bijdrage 

 [106 ouE/h] [h/jr] [106 ouE/jr] [%] 

Bassin 1     

Januari 27,0 730 19.710 - 

Februari 31,5 730 22.995 - 

Maart 36,0 730 26.280 - 

April 27,0 730 19.710 - 

Mei 18,0 730 13.140 - 

Juni 9,0 730 6.570 - 

Augustus 4,5 730 3.285 - 

September 9,0 730 6.570 - 

Oktober 13,5 730 9.855 - 

November 18,0 730 13.140 - 

December 22,5 730 16.425 - 

Totaal bassin 1   157.680 2,3% 

Bassin 2     
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Bron Geuremissie Emissieduur Jaaremissie Bijdrage 

 [106 ouE/h] [h/jr] [106 ouE/jr] [%] 

Januari 816 730 595.680 - 

Februari 952 730 694.960 - 

Maart 1.0881) 730 794.240 - 

April 816 730 595.680 - 

Mei 544 730 397.120 - 

Juni 272 730 198.560 - 

Augustus 136 730 99.280 - 

September 272 730 198.560 - 

Oktober 408 730 297.840 - 

November 544 730 397.120 - 

December 680 730 496.400 - 

Totaal bassin 2   4.765.440 70,6% 

Bassin 3     

Januari 312 730 227.760 - 

Februari 364 730 265.720 - 

Maart 4161) 730 303.680 - 

April 312 730 227.760 - 

Mei 208 730 151.840 - 

Juni 104 730 75.920 - 

Augustus 52 730 37.960 - 

September 104 730 75.920 - 

Oktober 156 730 113.880 - 

November 208 730 151.840 - 

December 260 730 189.800 - 

Totaal bassin 3   1.822.080 27,0% 

Totaal rietvelden   6.745.200 100% 
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6 Toetsingskader 

6.1 Landelijk geurbeleid 

De brief van de Minister van VROM van 30 juni 199513 vormt de basis voor de beoordeling van geurbelaste 
situaties. De essentie van deze brief is dat het bevoegd gezag dient vast te stellen welk niveau van 
geurhinder in een bepaalde situatie nog acceptabel is, en dat maatregelen ter bestrijding van 
geuroverlast moeten worden bepaald in overeenstemming met het ALARA-principe14. In 2005 is het 
begrip ALARA in de Wet milieubeheer vervangen door het begrip BBT (Beste Beschikbare Technieken). 
Deze Beste Beschikbare Technieken moeten worden toegepast om een hoog beschermingsniveau te 
bereiken. 

Als instrumentarium voor het bepalen van het acceptabel hinderniveau is in de NeR de hindersystematiek 
geur opgenomen. De hindersystematiek leidt tot het toepassen van een Bijzondere regeling geldend voor 
een bepaalde bedrijfstak of tot een specifieke afweging voor een individuele situatie, rekening houdend 
met het landelijke en locale geurbeleid. 

6.2 Gebruikelijke toetsingswaarden 

De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour geeft 
een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie (uitgedrukt als 
percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 ouE/m3 als 98-percentiel vormt de begrenzing 
van het gebied waarbinnen een geurconcentratie van 1 ouE/m3 méér dan 2% van de tijd (175 h/jr) wordt 
overschreden. 

Uit de Bijzondere regelingen uit de NeR en richtlijnen voor andere bedrijfstakken blijkt dat de volgende 
overschrijdingsfrequenties en geurconcentraties gebruikelijk zijn: 

Overschrijdingsfrequentie 
Voor aaneengesloten woonbebouwing wordt in de Bijzondere Regelingen de 98-percentielwaarde 
toegepast.  
Voor verspreid liggende woningen en voor bedrijfswoningen wordt vaak een ruimere toetsingswaarde 
gehanteerd dan voor aaneengesloten woonbebouwing, bijvoorbeeld de 95-percentielwaarde15.  

Geurconcentratie 
Een geurconcentratie van 1 ouE/m3 is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een groep 
mensen met een gemiddeld reukvermogen (panel geselecteerd volgens NEN-EN 13725) de helft van de 
mensen de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije lucht. 
In de Bijzondere Regelingen liggen de toetsingswaarden in een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m3 als 98-
percentielwaarde; grensconcentraties lager dan 0,5 ouE/m3 komen in de Bijzondere Regelingen niet voor.  

Indien wordt aangesloten bij de Bijzondere regelingen, geldt 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als 
strengste toetsingswaarde. Deze waarde wordt doorgaans op nieuwe inrichtingen van toepassing geacht, 
voor bestaande inrichtingen wordt in het algemeen een ruimere grenswaarde toegepast. Van de 
normering van 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde kan onderbouwd worden afgeweken, bijvoorbeeld op 
basis van de verwachte hinderlijkheid van de geur. De hinderlijkheid kan worden gekwantificeerd door 
middel van hedonische metingen. 

                                                   
13  Opgenomen in de NeR. 
14  ALARA staat voor ‘As Low As Reasonably Achievable’ 
15  De betreffende immissieconcentratie wordt gedurende minder dan 5% van de tijd overschreden. 
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6.3 Geurbeleid provincie Drenthe 

De provincie Drenthe kent geen specifiek geurbeleid, maar volgt het landelijk geurbeleid. Om het 
acceptabel hinderniveau vanwege geur te kunnen vaststellen, wordt de hindersystematiek uit de NeR 
gehanteerd. Bij voorkeur wordt potentiële hinder kwantitatief in beeld gebracht via 
geuremissiemetingen, in combinatie met de bepaling van de hedonische waarde (de (on)aangenaamheid) 
van de geur. Aldus kan, middels verspreidingsmodellen, een voorspelling worden gedaan over de mate 
van hinderlijkheid. Voor daarvoor in aanmerking komende bedrijfstakken worden de bijzondere 
regelingen uit de NeR toegepast. 

In de uitvoeringspraktijk van de provincie Drenthe op dit gebied wordt gebruik gemaakt van de 
geurconcentraties bij de hedonische waarden –0,5, -1 en –2. De provincie hanteert kwalitatieve 
omschrijvingen voor de relevante hedonische waarden. Deze omschrijvingen zijn weergegeven in tabel 
14. 

Tabel 14: Kwalitatieve geuromschrijving hedonische waarde 

Hedonische waarde Kwalitatieve omschrijving provincie Drenthe 

-0,5 noch aangenaam / noch onaangenaam tot enigszins onaangenaam 

-1 enigszins onaangenaam 

-2 onaangenaam 

 

Op basis hiervan wordt het algemeen toetsingskader als weergegeven in tabel 15 afgeleid. 

Tabel 15: Algemeen toetsingskader geur provincie Drenthe 

 Bestaande situaties Nieuwe situaties 

 Geurconcentratie als 98-percentiel 
behorende bij hedonische waarde 

Geurconcentratie als 98-percentiel 
behorende bij hedonische waarde 

streefwaarde -0,5 0 

richtwaarde -1 -0,5 

grenswaarde -2 -1 

 

De situatie bij Avebe te Gasselternijveen betreft een bestaande situatie. Daarom worden de waarden 
voor een bestaande situatie als toetsingswaaden voor het bedrijf beschouwd. 

Voor elke locatie van het bedrijf zullen de contouren in beeld worden gebracht, die behoren bij de 
concentraties waarbij een hedonische waarde van H= -0,5, H= -1 en H= -2 wordt bereikt. Omdat de 
hedonische waarden van de bronnen verschillen, is een gewogen gemiddelde hedonische waarde 
berekend, waarbij de weging heeft plaatsgevonden op basis van de jaarlijkse emissies. De 
uitgangspunten voor de berekening van de gemiddelde H = -1 waarde zijn weergegeven in tabel 16. 
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Tabel 16: Uitgangspunten berekening gemiddelde H = -1 waarde 

Activiteit Emissie per jaar Bijdrage aan totale 
jaarlijkse emissie 

H=-1 H=-1 * bijdrage 

 [*106 ouE/jr] [%] [ouE/m3] [ouE/m3] 

Productielocatie     

Voorbezinker waswater 53.525 0,3% 1,0 0,00 

Bezinker waswater 464.940 3,0% 1,0 0,03 

Beluchter waswater 672.000 4,3% 1,4 0,06 

Protapecinstallatie 14.157.750 89,9% 1,0 0,90 

Voorbezinkbak 407.340 2,6% 1,0 0,03 

Totaal/gemiddelde 
productielocatie  100%  1,02 

AWZI     

Slibbassin klein 78.490 10,4 1,3 0,14 

Slibbassin groot 674.520 89,6 1,3 1,16 

Totaal/gemiddelde 
AWZI  100%  1,30 

Rietvelden     

Bassin 1 157.680 2,3% 1,11) 0,03 

Bassin 2 4.765.440 70,6% 1,3 0,92 

Bassin 3 1.822.080 27,0% 1,0 0,27 

Totaal/gemiddelde 
rietvelden  100%  1,22 

1) Doordat de resultaten van de geuranalyses indicatief waren, was het niet mogelijk om een hedonische waarde te 
berekenen. Er wordt voor de hedonische waarde van bassin 1 uitgegaan van het geometrisch gemiddelde van de hedonische 
waarde van bassin 2 en 3. 

Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde geurconcentratie waarbij H = -1 wordt bereikt, voor respectievelijk 
de productielocatie, de AWZI en de rietvelden, optreedt bij 1,02 , 1,30 en 1,22 ouE/m3. Op eenzelfde 
wijze kan voor H = -0,5 worden berekend dat deze waarde wordt bereikt bij een geurconcentratie van 
0,42 , 0,80 en 0,64 ouE/m3. Voor H = -2 kan worden berekend dat deze waarde wordt bereikt bij een 
geurconcentratie van 5,57 , 3,00 en 3,92 ouE/m3. 

De volgende contouren worden derhalve in beeld gebracht: 

• Productielocatie: 0,42 , 1,02 en 5,57 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als respectievelijk streef-, 
richt- en grenswaarde. 

• AWZI: 0,80 , 1,30 en 3,00 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als respectievelijk streef-, richt- en 
grenswaarde. 

• Rietvelden: 0,64 , 1,22 en 3,92 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als respectievelijk streef-, richt- 
en grenswaarde. 
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7 De geurbelasting van de omgeving 

7.1 Verspreidingsmodel 

De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een 
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal 
Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 2010.3.  

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op 
basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een ‘lange termijn’ berekening en de beschouwde 
periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens bestaan uit 
uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de 
temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de immissieconcentratie voor elk 
afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de 
jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde uurgemiddelde immissieconcentratie wordt 
overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van geurcontouren.  

7.2 Invoergegevens 

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de emissieduur 
en omgevingskenmerken. Tabellen 17, 18 en 19 geven een overzicht van de te gebruiken brongegevens. 
Na elke tabel volgt een toelichting. 

Tabel 17: Brongegevens voor de verspreidingsberekening - Productielocatie  

Bronomschrijving X Y H Emissie Emissieduur Brontype en 
emissieduur 

 [m] [m] [m] [ouE/s] [h/jr]  

Voorbezinker 
waswater 254.467 556.621 1 2.124 7.000 Oppervlaktebron, 

random 

Bezinker waswater 254.491 556.605 1 18.450 7.000 Oppervlaktebron, 
random 

Beluchter waswater 254.430 556.581 1 26.667 7.000 Oppervlaktebron, 
random 

Protapecinstallatie 254.490 556.670 25 597.222 6.585 Puntbron, random 

Voorbezinkbak 254.580 556.513 1 12.917 8.760 Oppervlaktebron, 
continu 

 

Tabel 18: Brongegevens voor de verspreidingsberekening - AWZI 

Bronomschrijving X Y H Emissie Emissieduur Brontype en 
emissieduur 

 [m] [m] [m] [ouE/s] [h/jr]  

Slibbassin klein 256.012 552.792 1 2.489 8.760 Oppervlaktebron, 
continu 

Slibbassin groot 255.850 553.093 1 21.389 8.760 Oppervlaktebron, 
continu 
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Tabel 19: Brongegevens voor de verspreidingsberekening - Rietvelden 

Bronomschrijving X Y H Emissie Emissieduur Brontype en 
emissieduur 

 [m] [m] [m] [ouE/s] [h/jr]  

Bassin 1 

 

Januari 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

Augustus 

September 

Oktober 

November 

December 

257.004 551.272 1  

 

7.500 

8.750 

10.000 

7.500 

5.000 

2.500 

1.250 

2.500 

3.750 

5.000 

6.250 

 

 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

Oppervlaktebron, 
seizoen/jaar 

Bassin 2 

 

Januari 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

Augustus 

September 

Oktober 

November 

December 

257.093 551.143 1  

 

226.667 

264.444 

302.222 

226.667 

151.111 

75.556 

37.778 

75.556 

113.333 

151.111 

188.889 

 

 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

730 

Oppervlaktebron, 
seizoen/jaar 

Bassin 3 

 

Januari 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

Augustus 

September 

Oktober 

November 

December 

257.182 551.015 1  

 

86.667 

101.111 

115.556 

86.667 

57.778 

28.889 

14.444 

28.889 

43.333 

57.778 

72.222 
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730 

730 

730 

730 
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730 

730 

730 

730 

730 

Oppervlaktebron, 
seizoen/jaar 
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Thermische en impulsstijging. Alleen voor de protapecinstallatie geldt dat warmte-inhoud en kinetische 
flux relevant zijn. Voor de overige bronnen wordt geen thermische of impulsstijging verwacht. 

Brontypes. De schoorsteen van de protapecinstallatie is ingevoerd als puntbron. De overige bronnen zijn 
ingevoerd als oppervlaktebron. 

Emissiepatroon. Continue bronnen zijn als zodanig ingevoerd in het model. Voor de voorbezinker, 
bezinker en beluchter is uitgegaan van een emissieduur van 7.000 h/jaar, welke random is ingevoerd in 
het model (de bronnen zijn actief gedurende 80% van het jaar). De schoorsteen van de 
protapecinstallatie is gemiddeld 6.585 h/jaar actief. Deze bron is als random in het model ingevoerd (de 
bron is actief gedurende 75% van het jaar). De rietvelden zijn als seizoen/jaar in het model ingevoerd.  

De overige invoerparameters zijn weergegeven in tabel 20. 

Tabel 20: Invoerparameters voor de verspreidingsberekeningen met het NNM 

Meteorologische periode Voor alle 3 verspreidingsberekeningen: 2000 – 2009 

Ruwheidslengte z0 - productielocatie:  0,179 m1) 

- AWZI:                   0,181 m1) 

- Rietvelden:           0,192 m1) 

Grensconcentratie en percentielwaarde - productielocatie: 0,42 , 1,02 en 5,57 ouE/m3 als 98-percentielwaarde 

- AWZI:                  0,80 , 1,30 en 3,00 ouE/m3 als 98-percentielwaarde 

- Rietvelden:          0,64 , 1,22 en 3,92 ouE/m3 als 98-percentielwaarde 

Immissiegebied2) - productielocatie: RDC X: 251.000 – 260.000 
                              RDC Y: 553.000 – 562.000 
                              (9.000 x 9.000 m) 

- AWZI:                  RDC X: 251.000 – 261.000 
                              RDC Y: 547.000 – 557.000 
                              (10.000 x 10.000 m) 

- Rietvelden:            RDC X: 252.000 – 262.000 
                             RDC Y: 547.000 – 557.000 
                             (10.000 x 10.000 m) 

Roosterafstand - productielocatie: 225 m 

- AWZI:                  250 m 

- Rietvelden:          333 m 

Receptorhoogte Voor alle 3 verspreidingsberekeningen: 1,5 m 

1) De ruwheidslengte is bepaald aan de hand van de KNMI ruwheidsfile (op basis van de gridcoördinaten in Amersfoortse 
coördinaten). 
 

De scenariobestanden van de verspreidingsberekeningen is opgenomen in bijlage C. 
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7.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen 

7.3.1 Productielocatie 

In figuur e zijn de geurcontouren van 0,42 (groen), 1,02 (blauw) en 5,57 (rood) ouE/m3 als 98-
percentielwaarde als gevolg van de productielocatie weergegeven. Figuur f geeft in kleinere schaal de 
geurcontouren van 1,02 (blauw) en 5,57 (rood) ouE/m3 als 98-percentielwaarde weer. 

 

Figuur e Geurcontouren van 0,42 (groen), 1,02 (blauw) en 5,57 (rood) ouE/m3 als 98-
percentielwaarde als gevolg van de productielocatie van Avebe te Gasselternijveen 
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Figuur f Geurcontouren van 1,02 (blauw) en 5,57 (rood) ouE/m3 als 98-percentielwaarde als 
gevolg van de productielocatie van Avebe te Gasselternijveen 
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7.3.2 AWZI 

In figuur g zijn de geurcontouren van 0,80 (groen), 1,30 (blauw) en 3,00 (rood) ouE/m3 als 98-
percentielwaarde als gevolg van de AWZI weergegeven. 

 

Figuur g Geurcontouren van 0,80 (groen), 1,30 (blauw) en 3,00 (rood) ouE/m3 als 98-
percentielwaarde als gevolg van de AWZI van Avebe te Gasselternijveen 
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7.3.3 Rietvelden 

In figuur h zijn de geurcontouren van 0,64 (groen), 1,22 (blauw) en 3,92 (rood) ouE/m3 als 98-
percentielwaarde als gevolg van de rietvelden weergegeven. 

 

Figuur h Geurcontouren van 0,64 (groen), 1,22 (blauw) en 3,92 (rood) ouE/m3 als 98-
percentielwaarde als gevolg van de rietvelden van Avebe te Gasselternijveen 
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7.4 Bespreking van de resultaten 

7.4.1 Productielocatie 

Uit de voor de productielocatie uitgevoerde verspreidingsberekening blijkt dat er binnen de geurcontour 
van 5,57 ouE/m3 als 98-percentielwaarde (grenswaarde voor de productielocatie) géén woning gelegen is. 
Uit de verspreidingsberekening blijkt dat binnen de geurcontouren van 0,42 en 1,02 ouE/m3 als 98-
percentielwaarde (respectievelijk streef- en richtwaarde voor de productielocatie) woningen gelegen 
zijn. Dit betekent dat de productielocatie van Avebe te Gasselternijveen ter plaatse van geurgevoelig 
objecten voldoet aan de grenswaarde en niet aan de richt- en streefwaarde. 

7.4.2 AWZI 

Uit de voor de AWZI uitgevoerde verspreidingsberekening blijkt dat er binnen de geurcontouren van 
0,80 , 1,30 en 3,00 ouE/m3 als 98-percentielwaarde (respectievelijk streef-, richt- en grenswaarde voor 
de AWZI) géén woning gelegen is. Dit betekent dat de AWZI van Avebe te Gasselternijveen ter plaatse 
van geurgevoelig objecten voldoet aan de voorgestelde toetsingswaarden. 

7.4.3 Rietvelden 

Uit de voor de rietvelden uitgevoerde verspreidingsberekening blijkt dat er binnen de geurcontouren van 
0,64 , 1,22 en 3,92 ouE/m3 als 98-percentielwaarde (respectievelijk streef-, richt- en grenswaarde voor 
de rietvelden) woningen gelegen zijn. Dit betekent dat de rietvelden van Avebe te Gasselternijveen ter 
plaatse van geurgevoelig objecten niet voldoen aan de voorgestelde toetsingswaarden. 
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8 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van AVEBE U.A. is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd voor Avebe – locatie 
Gasselternijveen. Het bedrijf is gevestigd aan de Baptistenkade 40 te Gasselternijveen. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in verband met de aanvraag voor een revisievergunning en had tot doel om de geursituatie in 
de huidige situatie in beeld te brengen. 

Bij de vestiging Gasselternijveen worden aardappels verwerkt, waarbij deze grofweg worden gescheiden 
in zetmeel, vezels en vruchtwater (verder gebruikt voor eiwitproductie). De vestiging Gasselternijveen 
bestaat feitelijk uit drie locaties, te weten de productielocatie, de AWZI en de rietvelden. 

De geuremissie van de relevante bronnen van zowel de productielocatie als de AWZI is middels metingen 
gekwantificeerd. De metingen aan de bronnen van de productielocatie en AWZI hebben plaatsgevonden 
op 1 en 2 maart 2011. De geuremissie als gevolg van de rietvelden zijn afkomstig uit metingen die door 
PRAO in maart 2010 aan deze bronnen werden uitgevoerd.  

De geuremissie van de productielocatie, de AWZI en de rietvelden zijn samengevat in respectievelijk 
tabellen 21, 22 en 23. 

Tabel 21: Overzicht geuremissie productielocatie  

Bron Geuremissie Emissieduur Jaaremissie Bijdrage 

 [106 ouE/h] [h/jr] [106 ouE/jr] [%] 

Voorbezinker waswater 7,6 7.000 53.525 0,3% 

Bezinker waswater 66,4 7.000 464.940 3,0% 

Beluchter waswater 96,0 7.000 672.000 4,3% 

Protapecinstallatie 2.150 6.585 14.157.750 89,9% 

Voorbezinkbak 46,5 8.760 407.340 2,6% 

Totaal 
productielocatie   15.755.555 100% 

 

Uit tabel 21 blijkt dat de protapecinstallatie de grootste geurbron van de productielocatie is en ongeveer 
90% van de jaarlijkse geuremissie veroorzaakt.  

Tabel 22: Overzicht geuremissie AWZI  

Bron Geuremissie Emissieduur Jaaremissie Bijdrage 

 [106 ouE/h] [h/jr] [106 ouE/jr] [%] 

Slibbassin klein 9,0 8.760 78.490 10,4 

Slibbassin groot 77,0 8.760 674.520 89,6 

Totaal AWZI   753.010 100% 

 

Uit tabel 22 blijkt dat de ‘slibbassin groot’ de grootste geurbron van de AWZI is en ongeveer 90% van de 
jaarlijkse geuremissie veroorzaakt.  
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Tabel 23: Overzicht geuremissie rietvelden  

Bron Jaaremissie Bijdrage 

 [106 ouE/jr] [%] 

Bassin 1 157.680 2,3% 

Bassin 2 4.765.440 70,6% 

Bassin 3 1.822.080 27,0% 

Totaal rietvelden 6.745.200 100% 

 

Uit tabel 23 blijkt dat ‘bassin 2’ de grootste geurbron van de rietvelden is en ongeveer 71% van de 
jaarlijkse geuremissie veroorzaakt. 

Naast de geuremissie is tevens de hedonische waarde (onaangenaamheid) van de verschillende bronnen 
bepaald. Daaruit blijkt dat de geur van alle bronnen, behalve de bezinker waswater, al bij lage 
concentraties als onaangenaam wordt beoordeeld. Het slibbassin wordt als meest onaangenaam 
beoordeeld. 

Op basis van deze gegevens is vervolgens de geurbelasting in de omgeving bepaald middels 
verspreidingsberekeningen. De drie locaties van Avebe Gasselternijveen (productielocatie, AWZI en 
rietvelden) zijn enige kilometers van elkaar gescheiden. De afstand tussen de onderdelen van het bedrijf 
is zo groot dat er in het onderzoek een verspreidingsberekening voor elke locatie is uitgevoerd. 

Het bedrijf is aan het toetsingskader van provincie Drenthe getoetst. Voor bestaande situaties gelden de 
in tabel 24 weergegeven waarden.   

Tabel 24: Toetsingskader voor bestaande situaties provincie Drenthe 

 Bestaande situaties 

 Geurconcentratie als 98-percentiel behorende bij hedonische waarde 

streefwaarde -0,5 

richtwaarde -1 

grenswaarde -2 

 

Voor elke locatie van het bedrijf zijn de contouren in beeld gebracht, die behoren bij de concentraties 
waarbij de gemiddelde hedonische waarde van H= -0,5, H= -1 en H= -2 wordt bereikt. De volgende 
contouren zijn in beeld gebracht: 

• Productielocatie: 0,42 , 1,02 en 5,57 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als respectievelijk streef-, 
richt- en grenswaarde. 

• AWZI: 0,80 , 1,30 en 3,00 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als respectievelijk streef-, richt- en 
grenswaarde. 

• Rietvelden: 0,64 , 1,22 en 3,92 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als respectievelijk streef-, richt- en 
grenswaarde. 

Uit de voor de productielocatie uitgevoerde verspreidingsberekening blijkt dat de productielocatie van 
Avebe te Gasselternijveen ter plaatse van geurgevoelig objecten voldoet aan de grenswaarde en niet aan 
de richt- en streefwaarde. 
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Uit de voor de AWZI uitgevoerde verspreidingsberekening blijkt dat de AWZI van Avebe te 
Gasselternijveen ter plaatse van geurgevoelig objecten voldoet aan de voorgestelde toetsingswaarden. 

Uit de voor de rietvelden uitgevoerde verspreidingsberekening blijkt dat de rietvelden van Avebe te 
Gasselternijveen ter plaatse van geurgevoelig objecten niet voldoen aan de voorgestelde 
toetsingswaarden. 
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Bijlagen 
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Bijlage A Certificaat geuranalyses 
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Bijlage B Gedetailleerde meetgegevens  

 

Bronomschrijving:   Voorbezinker waswater 

Meetpunt   Ingaand Uitgaand Lindvalldoos  

Zaklabel   R65BVK R65BVJ R65BVL R65BVS Gemiddeld 

Algemeen:           

Datum   1 mrt 11 1 mrt 11 1 mrt 11 1 mrt 11   

Begintijd [h] 13:00 13:00 13:30 14:00   

Eindtijd [h] 14:30 13:30 14:00 14:30   

Verdunning tijdens monstername:           

Zuurstofgehalte in onverdund 
(droog) afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Zuurstofgehalte in verdund (droog) 
afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Verdunning monstername [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geuranalyse:           

Datum   2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11   

Verdunning laboratorium [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geurconcentratie (EN13725) [ouE/m3] ** 1.030 487 466   

Resultaten geurconcentratie:           

Geurconcentratie [ouE/m3] ** 1.030 487 466 616 

Fysische parameters:             

Atmosferische druk [hPa] 1037,4    1037,4 

Statische druk in kanaal [hPa]        

Absolute druk in kanaal [hPa] 1037,4    1037,4 

Omgevingstemperatuur [°C] 5,0    5,0 

Afgastemperatuur, droge bol [°C]      6,6 

Afgastemperatuur, natte bol [°C]      6,4 

Vochtgehalte [kg/Nm3] 0,005    0,008 

Debieten:             

Oppervlakte meetvlak [m2] 0,01      

Gemiddelde snelheid [m/s] 1,1      

Debiet (bedrijfsomstandigheden) [m3/h] 31    31 

Debiet (0°C, 1013 hPa, droog) [Nm3/h] 31    31 

Debiet (20°C, 1013 hPa, vochtig) [m3/h] 34    33 

Resultaten:            

Geuremissie [106 ouE/h]     0,02 

Geuremissie [ouE/s]     6 

Warmte-inhoud [MW]     0,00 
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Bronomschrijving:   Bezinker waswater 

Meetpunt   Ingaand Uitgaand Lindvalldoos  

Zaklabel   R65CDQ R65CDI R65CDK R65CDP Gemiddeld 

Algemeen:           

Datum   2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11   

Begintijd [h] 9:30 9:30 10:00 10:30   

Eindtijd [h] 11:00 10:00 10:30 11:00   

Verdunning tijdens monstername:           

Zuurstofgehalte in onverdund 
(droog) afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Zuurstofgehalte in verdund (droog) 
afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Verdunning monstername [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geuranalyse:           

Datum   3 mrt 11 3 mrt 11 3 mrt 11 3 mrt 11   

Verdunning laboratorium [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geurconcentratie (EN13725) [ouE/m3] ** 396 279 648   

Resultaten geurconcentratie:           

Geurconcentratie [ouE/m3] ** 396 279 648 415 

Fysische parameters:             

Atmosferische druk [hPa] 1037,6    1037,6 

Statische druk in kanaal [hPa]        

Absolute druk in kanaal [hPa] 1037,6    1037,6 

Omgevingstemperatuur [°C]      0,0 

Afgastemperatuur, droge bol [°C]      0,0 

Afgastemperatuur, natte bol [°C]      0,0 

Vochtgehalte [kg/Nm3] 0,005    0,005 

Debieten:             

Oppervlakte meetvlak [m2] 0,01      

Gemiddelde snelheid [m/s] 1,1      

Debiet (bedrijfsomstandigheden) [m3/h] 31    31 

Debiet (0°C, 1013 hPa, droog) [Nm3/h] 32    32 

Debiet (20°C, 1013 hPa, vochtig) [m3/h] 34    34 

Resultaten:            

Geuremissie [106 ouE/h]     0,01 

Geuremissie [ouE/s]     4 

Warmte-inhoud [MW]     0,00 
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Bronomschrijving:   Beluchter waswater 

Meetpunt   Ingaand Uitgaand Lindvalldoos  

Zaklabel   R65BVR1 R65BVG R65BVH R65BVI Gemiddeld 

Algemeen:             

Datum   1 mrt 11 1 mrt 11 1 mrt 11 1 mrt 11   

Begintijd [h] 11:20 11:20 11:50 12:20   

Eindtijd [h] 12:50 11:50 12:20 12:50   

Verdunning tijdens monstername:           

Zuurstofgehalte in onverdund 
(droog) afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Zuurstofgehalte in verdund (droog) 
afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Verdunning monstername [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geuranalyse:           

Datum   2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11   

Verdunning laboratorium [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geurconcentratie (EN13725) [ouE/m3] ** 761 642 500   

Resultaten geurconcentratie:           

Geurconcentratie [ouE/m3] ** 761 642 500 625 

Fysische parameters:             

Atmosferische druk [hPa] 1037,4    1037,4 

Statische druk in kanaal [hPa]        

Absolute druk in kanaal [hPa] 1037,4    1037,4 

Omgevingstemperatuur [°C] 5,0    5,0 

Afgastemperatuur, droge bol [°C]      6,6 

Afgastemperatuur, natte bol [°C]      6,4 

Vochtgehalte [kg/Nm3] 0,005    0,008 

Debieten:            

Oppervlakte meetvlak [m2] 0,01     

Gemiddelde snelheid [m/s] 1,1     

Debiet (bedrijfsomstandigheden) [m3/h] 31    31 

Debiet (0°C, 1013 hPa, droog) [Nm3/h] 31    31 

Debiet (20°C, 1013 hPa, vochtig) [m3/h] 34    33 

Resultaten:            

Geuremissie [106 ouE/h]     0,02 

Geuremissie [ouE/s]     6 

Warmte-inhoud [MW]     0,00 
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Bronomschrijving:   Voorbezinkbak 

Meetpunt   Ingaand Uitgaand Lindvalldoos  

Zaklabel   R65BVQ R65BVO R65BVP R65BVR Gemiddeld 

Algemeen:           

Datum   1 mrt 11 1 mrt 11 1 mrt 11 1 mrt 11   

Begintijd [h] 14:30 14:30 14:45 15:00   

Eindtijd [h] 15:30 14:45 15:00 15:30   

Verdunning tijdens monstername:           

Zuurstofgehalte in onverdund 
(droog) afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Zuurstofgehalte in verdund (droog) 
afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Verdunning monstername [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geuranalyse:           

Datum   2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11   

Verdunning laboratorium [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geurconcentratie (EN13725) [ouE/m3] ** 809 838 781   

Resultaten geurconcentratie:           

Geurconcentratie [ouE/m3] ** 809 838 781 809 

Fysische parameters:             

Atmosferische druk [hPa] 1037,4    1037,4 

Statische druk in kanaal [hPa]        

Absolute druk in kanaal [hPa] 1037,4    1037,4 

Omgevingstemperatuur [°C] 5,0    5,0 

Afgastemperatuur, droge bol [°C]      7,9 

Afgastemperatuur, natte bol [°C]      7,9 

Vochtgehalte [kg/Nm3] 0,005    0,008 

Debieten:             

Oppervlakte meetvlak [m2] 0,01      

Gemiddelde snelheid [m/s] 1,1      

Debiet (bedrijfsomstandigheden) [m3/h] 31    31 

Debiet (0°C, 1013 hPa, droog) [Nm3/h] 31    31 

Debiet (20°C, 1013 hPa, vochtig) [m3/h] 34    33 

Resultaten:            

Geuremissie [106 ouE/h]     0,03 

Geuremissie [ouE/s]     7 

Warmte-inhoud [MW]     0,00 
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Bronomschrijving:   AWZI 

Meetpunt   Ingaand Uitgaand Lindvalldoos  

Zaklabel   R65CDS R65CDB R65CDJ R65CDR Gemiddeld 

Algemeen:           

Datum   2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11   

Begintijd [h] 14:30 14:30 15:00 15:20   

Eindtijd [h] 15:40 15:00 15:20 15:40   

Verdunning tijdens monstername:           

Zuurstofgehalte in onverdund 
(droog) afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Zuurstofgehalte in verdund (droog) 
afgas 

[% O2] 
20,9 20,9 20,9 20,9   

Verdunning monstername [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geuranalyse:           

Datum   3 mrt 11 3 mrt 11 3 mrt 11 3 mrt 11   

Verdunning laboratorium [-] 1,0 1,0 1,0 1,0   

Geurconcentratie (EN13725) [ouE/m3] ** 57 ** **   

Resultaten geurconcentratie:           

Geurconcentratie [ouE/m3] ** 57 ** ** 57 

Fysische parameters:             

Atmosferische druk [hPa] 1036,8    1036,8 

Statische druk in kanaal [hPa]        

Absolute druk in kanaal [hPa] 1036,8    1036,8 

Omgevingstemperatuur [°C] 5,0    5,0 

Afgastemperatuur, droge bol [°C] 0,0    5,0 

Afgastemperatuur, natte bol [°C] 0,0    0,0 

Vochtgehalte [kg/Nm3] 0,005    0,002 

Debieten:             

Oppervlakte meetvlak [m2] 0,01      

Gemiddelde snelheid [m/s] 1,0      

Debiet (bedrijfsomstandigheden) [m3/h] 28    29 

Debiet (0°C, 1013 hPa, droog) [Nm3/h] 29    29 

Debiet (20°C, 1013 hPa, vochtig) [m3/h] 31    31 

Resultaten:            

Geuremissie [106 ouE/h]     0,00 

Geuremissie [ouE/s]     0,5 

Warmte-inhoud [MW]     0,00 
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Bronomschrijving:   Protapecinstallatie 

Meetpunt    Schoorsteen, uitgaand wasser  

Zaklabel    R65CDC R65CDL R65CDH Gemiddeld 

Algemeen:          

Datum    2 mrt 11 2 mrt 11 2 mrt 11   

Begintijd [h]  12:45 13:05 13:25   

Eindtijd [h]  13:05 13:25 13:45   

Verdunning tijdens monstername:          

Zuurstofgehalte in onverdund 
(droog) afgas 

[% O2] 
 14,5 14,5 14,5   

Zuurstofgehalte in verdund (droog) 
afgas 

[% O2] 
 2,8 2,6 3,1   

Verdunning monstername [-]  5,2 5,6 4,7   

Geuranalyse:          

Datum    3 mrt 11 3 mrt 11 3 mrt 11   

Verdunning laboratorium [-]  1,0 1,0 1,0   

Geurconcentratie (EN13725) [ouE/m3]  6.987 3.876 4.238   

Resultaten geurconcentratie:          

Geurconcentratie [ouE/m3]  36.058 21.542 19.755 24.849 

Fysische parameters:            

Atmosferische druk [hPa]     1036,8 

Statische druk in kanaal [hPa]     0,2 

Absolute druk in kanaal [hPa]     1037,0 

Omgevingstemperatuur [°C]     5,0 

Afgastemperatuur, droge bol [°C]     61,7 

Afgastemperatuur, natte bol [°C]     61,3 

Vochtgehalte [kg/Nm3]     0,168 

Debieten:            

Oppervlakte meetvlak [m2]     3,81 

Gemiddelde snelheid [m/s]     7,0 

Debiet (bedrijfsomstandigheden) [m3/h]     96.558 

Debiet (0°C, 1013 hPa, droog) [Nm3/h]     66.709 

Debiet (20°C, 1013 hPa, vochtig) [m3/h]     86.528 

Resultaten:            

Geuremissie [106 ouE/h]     2.150 

Geuremissie [ouE/s]     597.269 

Warmte-inhoud [MW]     1,41 
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Bijlage C Scenariobestand verspreidingsberekeningen 

Productielocatie 

 
              KEMA STACKS VERSIE 2010.3  
              Release 3 november 2010 
 
 
 
Stof-identificatie:                      GEUR     
 
start datum/tijd:            28/04/2011 11:03:51 
datum/tijd journaal bestand: 28/04/2011 11:26:51 
 
BEREKENINGRESULTATEN 
 
Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 
 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   255500  557500 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks102\input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 
 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd_:  1- 1-2000  1:00 h 
   Eind  datum/tijd_: 31-12-2009 24:00 h 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2011 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87672 
 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
                                                 met coordinaten:     255500    557500 
gem.  windsnelheid, neerslagsom  
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)  
 
 1  (-15- 15):  3894.0   4.4     3.4   217.00 
 2  ( 15- 45):  4770.0   5.4     3.7   221.80 
 3  ( 45- 75):  7148.0   8.2     3.9   166.00 
 4  ( 75-105):  5006.0   5.7     3.2   235.50 
 5  (105-135):  4864.0   5.5     3.1   342.60 
 6  (135-165):  6227.0   7.1     3.3   536.40 
 7  (165-195):  9341.0  10.7     4.1  1128.30 
 8  (195-225): 12811.0  14.6     4.8  2146.69 
 9  (225-255): 11601.0  13.2     5.5  1510.69 
10  (255-285):  9418.0  10.7     4.6  1097.40 
11  (285-315):  6949.0   7.9     4.1   837.90 
12  (315-345):  5643.0   6.4     3.7   406.70 
gemiddeld/som:      0.0          4.2  8846.98 
 
lengtegraad: _:   5.0 
breedtegraad: _:  52.0 
Bodemvochtigheid-index_:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)_:     0.20 
 
Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 
 
Aantal receptorpunten          _    1681 
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Terreinruwheid receptor gebied [m]_:   0.1785 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie_in windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]_:      1.5 
 
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]_:      0.04704 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid_:      5.70103 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks_:    123.62617 
   Coordinaten  (x,y)_:       254375,      556600 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)_:  2006   9  11   8 
 
Aantal bronnen            _:        5 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    1  
** OPPERVLAKTEBRON **  Voorbezinker waswater 
 
X-positie van de bron [m]_:            254467 
Y-positie van de bron [m]_:            556621 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:     18.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:     18.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    120.0 
Aantal bedrijfsuren:                             70147 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                2126 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                7736 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    2  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bezinker waswater 
 
X-positie van de bron [m]_:            254491 
Y-positie van de bron [m]_:            556605 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:     63.6 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:     63.6 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    120.0 
Aantal bedrijfsuren:                             70221 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               18442 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               67169 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    3  
** OPPERVLAKTEBRON **  Beluchter waswater 
 
X-positie van de bron [m]_:            254430 
Y-positie van de bron [m]_:            556581 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:     63.2 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:     63.2 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    120.0 
Aantal bedrijfsuren:                             70134 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               26653 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               96956 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    4  
** PUNTBRON **         Protapecinstallatie 
 
X-positie van de bron [m]_:            254490 
Y-positie van de bron [m]_:            556670 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]_:     25.0 
Inw. schoorsteendiameter  (top)_:           2.10 
Uitw. schoorsteendiameter (top)_:           2.20 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  _:   18.50000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) _:    6.55313 
Temperatuur rookgassen (K)                   _:   334.70 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   _:     1.269 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  
Aantal bedrijfsuren:                             65780 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              597596 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)             2038892 
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*********  Brongegevens van bron   _:    5  
** OPPERVLAKTEBRON **  Voorbezinkbak (Groene basin) 
 
X-positie van de bron [m]_:            254580 
Y-positie van de bron [m]_:            556513 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:     38.7 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:     38.7 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    120.0 
Aantal bedrijfsuren:                             87672 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               12925 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               58774 
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AWZI 

 
              KEMA STACKS VERSIE 2010.3  
              Release 3 november 2010 
 
 
 
Stof-identificatie:                      GEUR     
 
start datum/tijd:            28/04/2011 11:53:37 
datum/tijd journaal bestand: 28/04/2011 12:09:13 
 
BEREKENINGRESULTATEN 
 
Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 
 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   256000  552000 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks102\input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 
 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd_:  1- 1-2000  1:00 h 
   Eind  datum/tijd_: 31-12-2009 24:00 h 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2011 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87672 
 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
                                                 met coordinaten:     256000    552000 
gem.  windsnelheid, neerslagsom  
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)  
 
 1  (-15- 15):  3888.0   4.4     3.4   215.70 
 2  ( 15- 45):  4776.0   5.4     3.7   220.00 
 3  ( 45- 75):  7139.0   8.1     3.9   166.30 
 4  ( 75-105):  4995.0   5.7     3.2   235.30 
 5  (105-135):  4871.0   5.6     3.1   342.80 
 6  (135-165):  6225.0   7.1     3.3   527.90 
 7  (165-195):  9332.0  10.6     4.0  1135.00 
 8  (195-225): 12832.0  14.6     4.7  2153.99 
 9  (225-255): 11636.0  13.3     5.4  1509.19 
10  (255-285):  9397.0  10.7     4.5  1100.30 
11  (285-315):  6959.0   7.9     4.0   835.20 
12  (315-345):  5622.0   6.4     3.7   405.30 
gemiddeld/som:      0.0          4.1  8846.98 
 
lengtegraad: _:   5.0 
breedtegraad: _:  52.0 
Bodemvochtigheid-index_:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)_:     0.20 
 
Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 
 
Aantal receptorpunten          _    1681 
Terreinruwheid receptor gebied [m]_:   0.1809 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie_in windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]_:      1.5 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]_:      0.01172 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid_:      2.50158 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks_:     19.99399 
   Coordinaten  (x,y)_:       255750,      553000 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)_:  2005  12   9   9 
 
Aantal bronnen            _:        2 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    1  
** OPPERVLAKTEBRON **  Slibbassin klein 
 
X-positie van de bron [m]_:            256012 
Y-positie van de bron [m]_:            552792 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:     61.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    106.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                             87672 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                2491 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               11312 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    2  
** OPPERVLAKTEBRON **  Slibbassin groot 
 
X-positie van de bron [m]_:            255850 
Y-positie van de bron [m]_:            553093 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    125.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    468.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                             87672 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               21378 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               97077 
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Rietvelden 

 
              KEMA STACKS VERSIE 2010.3  
              Release 3 november 2010 
 
 
 
Stof-identificatie:                      GEUR     
 
start datum/tijd:            28/04/2011 11:31:58 
datum/tijd journaal bestand: 28/04/2011 11:44:19 
 
BEREKENINGRESULTATEN 
 
Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 
 
 
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   257000  552000 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks102\input\emis.dat 
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 
 
 
Doorgerekende (meteo)periode 
   Start datum/tijd_:  1- 1-2000  1:00 h 
   Eind  datum/tijd_: 31-12-2009 24:00 h 
Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2011 
 
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87672 
 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
                                                 met coordinaten:     257000    552000 
gem.  windsnelheid, neerslagsom  
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)  
 
 1  (-15- 15):  3899.0   4.4     3.4   223.00 
 2  ( 15- 45):  4777.0   5.4     3.6   215.10 
 3  ( 45- 75):  7132.0   8.1     3.9   163.90 
 4  ( 75-105):  4992.0   5.7     3.2   235.80 
 5  (105-135):  4876.0   5.6     3.1   340.50 
 6  (135-165):  6221.0   7.1     3.3   529.90 
 7  (165-195):  9331.0  10.6     4.0  1133.90 
 8  (195-225): 12830.0  14.6     4.7  2154.19 
 9  (225-255): 11651.0  13.3     5.4  1511.09 
10  (255-285):  9399.0  10.7     4.5  1099.00 
11  (285-315):  6960.0   7.9     4.0   837.40 
12  (315-345):  5604.0   6.4     3.6   403.20 
gemiddeld/som:      0.0          4.1  8846.98 
 
lengtegraad: _:   5.0 
breedtegraad: _:  52.0 
Bodemvochtigheid-index_:     1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)_:     0.20 
 
Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 
 
Aantal receptorpunten          _     961 
Terreinruwheid receptor gebied [m]_:   0.1919 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie_in windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]_:      1.5 
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Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]_:      0.07943 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid_:      5.52453 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks_:    275.46951 
   Coordinaten  (x,y)_:       256995,      551329 
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)_:  2005   3   5   7 
 
Aantal bronnen            _:       33 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    1  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - januari 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                7500 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2825 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    2  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - februari 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8751 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3296 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    3  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - maart 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7201 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               10000 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                3767 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    4  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - april 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                7500 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2825 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    5  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - mei 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
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langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                5000 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                1883 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    6  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - juni 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                2500 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 942 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    7  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - augustus 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1250 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 471 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    8  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - september 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                2500 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 942 
 
*********  Brongegevens van bron   _:    9  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - oktober 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3750 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                1412 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   10  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - november 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
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Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                5000 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                1883 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   11  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 1 - december 
 
X-positie van de bron [m]_:            257004 
Y-positie van de bron [m]_:            551272 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                6249 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2354 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   12  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - januari 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              226680 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               85369 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   13  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - februari 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              264448 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               99593 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   14  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - maart 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7201 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              302212 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)              113831 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   15  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - april 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 



 

 

 
 
 
PRA Odournet bv • AVBE10B2 • 9 mei 2011 pagina 59 van 62  

Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              226680 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               85369 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   16  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - mei 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              151106 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               56908 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   17  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - juni 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               75553 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               28454 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   18  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - augustus 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               37776 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               14227 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   19  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - september 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               75553 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               28454 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   20  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - oktober 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 



 

 

 
 
 
PRA Odournet bv • AVBE10B2 • 9 mei 2011 pagina 60 van 62  

Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              113340 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               42685 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   21  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - november 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              151106 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               56908 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   22  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 2 - december 
 
X-positie van de bron [m]_:            257093 
Y-positie van de bron [m]_:            551143 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              188889 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               71137 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   23  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - januari 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               86662 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               32637 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   24  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 -februari 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              101116 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               38081 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   25  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - maart 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7201 



 

 

 
 
 
PRA Odournet bv • AVBE10B2 • 9 mei 2011 pagina 61 van 62  

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              115564 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               43528 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   26  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - april 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               86662 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               32637 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   27  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - mei 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               57782 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               21761 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   28  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - juni 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               28891 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               10881 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   29  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - augustus 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               14445 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                5440 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   30  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - september 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               28891 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               10881 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   31  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - oktober 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               43331 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               16319 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   32  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - november 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               57782 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               21761 
 
*********  Brongegevens van bron   _:   33  
** OPPERVLAKTEBRON **  Bassin 3 - december 
 
X-positie van de bron [m]_:            257182 
Y-positie van de bron [m]_:            551015 
kortste zijde oppervlaktebron  [m] _:    122.0 
langste zijde oppervlaktebron  [m] _:    164.0 
Hoogte oppervlaktebron is          _:      1.0 
Orientatie oppervlaktebron [graden]_:    110.0 
Aantal bedrijfsuren:                              7200 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               72224 
gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               27200 
 
 


