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Proloog
De bouw- en sloopafvalketen realiseert
jaarlijks de recycling van ruim
20 megaton bouwstoffen. Dit komt
overeen met een recyclingniveau van
maar liefst 99 %. Bij het slopen of
demonteren, het recyclen, het transport
en het toepassen van de bouwstoffen
ontstaat fijn stof dat bijdraagt aan de
reeds te hoge immissiegehalten in
Nederland. Het betreft deeltjes die
kleiner zijn dan 10 µm (micrometer = 10-6 m), beter bekend als PM10.
Omwille van recente juridische ontwikkelingen hebben zowel het bevoegd
gezag, als de recyclingbedrijven uit de bouw- en sloopafvalketen, de
toeleveranciers van puin en de afnemers van gerecycled granulaat,
groot belang het microstof van de megarecycling te inventariseren. Het
komt zelfs voor dat het bevoegd gezag de vergunning voor grootschalige
infrastructuurwerken of recyclinginrichtingen dient te weigeren omwille
van de grenswaarden inzake fijn stof. Door het ontbreken van juiste
kengetallen is een degelijke verantwoording niet voorhanden. Voorkomen
dient te worden dat geen recycling meer kan plaatsvinden en grootschalige
sloopprojecten en wegenbouwprojecten niet meer mogelijk zijn.
Bij deze bied ik u de managementnotitie “Inventarisatie Microstof van
Megarecycling” aan. De notitie is de resultante van het gelijknamige project
waarin via microtechnologie klaarheid is verkregen in dit stoffige dossier.
De managementnotitie is bewust zeer beknopt gehouden. Alle individuele
meetresultaten zijn opgenomen in een zeer uitgebreide bijlage.
Tenslotte zou ik gaarne mijn collega’s uit de stuurgroep willen danken.
Tevens dank ik het ministerie van VROM, Provincie Noord-Brabant
en de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren die samen
met de Branchevereniging Mobiele Recycling het project hebben
gefinancierd. Tot slot wil ik de onderstaande bedrijven danken, die zich
open en kwetsbaar hebben opgesteld en waar metingen hebben mogen
plaatsvinden :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W.E.G. Barten Den Bosch bv te ‘s-Hertogenbosch;
Beekmans Recycling bv te Erp;
Bentum Recycling Centrale bv te Utrecht;
Bowie Afvalstoffen Recycling bv te Landhorst;
Van Dalen bv te Huissen;
Anton van Dijk Recycling bv te Cuijk;
Gebrs. Dijkhoff & Zn. bv te Heeswijk;
Dirix Elsloo bv te Elsloo;
Recycling A. van den Dungen bv te Hedikhuizen;
Van Gansewinkel, locatie Kirkels te Weert;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hercycling bv te Kerkdriel;
Jansen Recycling bv te Son;
Julianahaven vof te Dordrecht;
Van Kaathoven Laarbeek bv te Beek en Donk;
Van de Kraats en Bouw bv te Ede;
Van Mensvoort Veghel bv te Veghel;
Raijmakers Transport bv te Someren;
Reanco bv te Breda;
Reyrink Aannemersbedrijf bv te Haghorst;
Van Schaijk bv te Heesch;
Gebr. Swinkels Vlierden bv te Vlierden;
Twentse Recycling Maatschappij bv te Hengelo;
Verbiezen Transport- & Sloopbedrijf bv te Eindhoven;
Vink Aannemingsmaatschappij bv te Barneveld; en
Wouters Odiliapeel bv te Odiliapeel.

Uit het bovenstaande lijstje zou ik één bedrijf extra willen danken. Het
gaat om het lid van de Branchevereniging Mobiele Recycling met het
grootste aantal ervaringsjaren, maar daarom zeker niet het meest
conservatieve bedrijf. Het bedrijf nam namelijk naar aanleiding van dit
inventarisatieproject, als allereerste in Nederland, het initiatief te investeren
in een krachtig vernevelingskanon... Een foto van dit vernevelingskanon is
weergegeven op de frontpagina van het voorliggende rapport. Bijzondere
dank aan Verbiezen Transport- & Sloopbedrijf bv te Eindhoven !
ir Vincent Korrel
voorzitter Branchevereniging Mobiele Recycling
namens de stuurgroep
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Achtergrond

samenvatting

PM10, een verzamelnaam voor zeer fijne stofdeeltjes, geniet de laatste
jaren een toenemende belangstelling gezien de hieraan verbonden risico’s
voor de gezondheid.

PM10

PM10 is een verzamelnaam voor zeer fijne stofdeeltjes. Deze deeltjes
bevinden zich als verontreiniging in de lucht. PM10 betekent “particulate
matter” en heeft betrekking op deeltjes die kleiner zijn dan 10 µm of
0,00001 m.

micro en mega

“Mega” (symbool M) is het SI-prefix dat wordt gebruikt om een factor 106,
oftewel één miljoen, aan te duiden. “Mega” is afgeleid van het Griekse
“μεγας” voor groot. “Micro” (symbool µ) is het SI-prefix dat wordt gebruikt
om een factor 10-6 aan te duiden. “Micro” is afgeleid van het Griekse
“µikroς” voor klein.

risico’s

Hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe verder deze in het ademhalingssysteem
kunnen doordringen. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor
deeltjes met een nog kleinere diameter : de fractie met een diameter
kleiner dan 2,5 µm (PM2,5) en zelfs deeltjes die kleiner zijn dan 1 µm
(PM1). De chemische samenstelling van de deeltjes kan, afhankelijk
van de bron, sterk verschillen. In een aantal studies is verband gelegd
tussen de dagelijkse concentratie aan PM10 en veranderingen in het
aantal ziekenhuisopnamen, klachten aangaande de luchtwegen en zelfs
sterfgevallen. Het is nog niet duidelijk welke fractie of welk bestanddeel
van fijn stof verantwoordelijk is voor de gezondheidseffecten die optreden.

belangrijkste bronnen

Fijn stof komt vrij bij de verbranding in motoren, energiecentrales, open
haarden, industrie en pluimveehouderij. Natuurlijke vormen van fijn stof zijn
klei en zeezout. Ook bij op- en overslag van bulkgoederen komt PM10 vrij.
De stofuitstoot is moeilijk in te schatten en afhankelijk van het weer.

mobiliteit

Aangezien fijn stof uit zeer kleine deeltjes bestaat, verplaatst het
zich over honderden kilometers. Daardoor komt niet al het fijn stof
in Nederland uit de regio zelf. In Nederland wordt een kwart tot een
derde van de concentraties veroorzaakt door bronnen in het buitenland.
Daarnaast is nog een deel van natuurlijke oorsprong. Zodoende is bij de
monitoring van een inrichting het achtergrondniveau van groot belang.

wetgeving

Via de Wet luchtkwaliteit is de onderstaande Europese grenswaarde
betreffende PM10 opgenomen in de Nederlandse wetgeving :
• jaargemiddelde van de dagwaarden : 40 µg/m3; en
• gemiddelde dagwaarde : 50 µg/m3 (maximaal 35 overschrijdingen per
jaar toegestaan).
Het gaat om eisen die momenteel meteen buiten de grens van de
inrichting van toepassing zijn en die niet toestaan de reeds hoge
achtergrondniveaus in mindering te brengen. In de toekomst zal de
wetgeving conform de Europese richtlijn 2008/50/EG wijzigen.
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Aanleiding en doelstelling

samenvatting

Om stagnaties in de bouw- en sloopafvalketen te voorkomen en om
individuele bedrijven van dienst te zijn, is het initiatief genomen tot een
project dat als doelstelling heeft indicatoren en kengetallen betreffende
PM10, beheersmaatregelen en een expertsysteem te ontwikkelen.

gebrekkige kennis

PM10 staat tegenwoordig hoog op de milieuagenda. Toch is de kennis
erover nog gebrekkig. Over de bijdrage van de bouw- en sloopafvalketen
aan de concentratie van fijn stof is tot nog toe enkel grofmazige
modelmatige informatie voorhanden. De kengetallen die in de modellen
worden gehanteerd, dragen een hoge statistische onzekerheid. Door het
ontbreken van de juiste informatie wordt de continuïteit van de sloop en
recycling van bouw- en sloopafval bedreigd. Deze bedreiging heeft niet
enkel impact op de branche, maar kent een bredere weerslag, omdat
de sloop en recycling een belangrijke maatschappelijke functie heeft
in het kader van de afvalverwerking enerzijds en in het kader van de
grondstofvoorziening anderzijds.

slopen of demonteren

recyclen “on site”

transporteren via as

recyclen “off site”

Figuur 1 :
Belangrijkste schakels in
bouw- en sloopafvalketen
van afvalverwerking tot
grondstofvoorziening

toepassen granulaat

Wm-vergunningen

Bedrijven die bouw- en sloopafval recyclen, sorteren en reinigen binnen
een inrichting waar het wordt aangevoerd van elders, dienen hiertoe te
beschikken over een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer.
Sinds 2004 toetst de Raad van State de nieuwe infrastructuurplannen
en milieuvergunningen uiterst nauwgezet aan de vigerende wetgeving.
Ondanks de inspanningen van de bouw- en sloopafvalbedrijven en
de aandacht van Gedeputeerde Staten (toetsing aan Nederlandse
Emissierichtlijn NeR) schorst of vernietigt de Raad van State, mede door
de plaatselijk hoge achtergrondconcentratie, geregeld beschikkingen
die verband houden met inrichtingen die bouw- en sloopafval sorteren,
reinigen of recyclen. Dit houdt verband met het vermoeden dat deze
inrichtingen een relevante bijdrage aan de productie van fijn stof leveren.
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geen Wm-vergunning

Voor het slopen van objecten, voor mobiel breken op locatie en voor
wegenwerken dient geen Wm-vergunning te worden aangevraagd.
Bedrijven die bouw- en sloopafval op de slooplocatie recyclen, dienen
te voldoen aan de eisen en voorschriften van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval. Het bevoegd gezag kan op basis van dit besluit en
andere besluiten extra voorschriften inzake fijn stof voorschrijven.

doelstelling

Niet enkel op basis van wettelijke vereisten, maar zeker ook vanuit een
proactieve houding om de risico’s voor de werknemers en de omgeving
te beheersen, heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling besloten
om een diepgaand onderzoek te starten naar de emissiebijdragen van de
bedrijven uit de bouw- en sloopafvalsector. De doelstelling van het project
“Inventarisatie Microstof van Megarecycling” is drieledig :
1 Genereren van indicatoren en betrouwbare kengetallen betreffende fijn
stof, veroorzaakt door activiteiten in de bouw- en sloopafvalketen;
2 Ontwikkelen van beleidsmaatregelen ter beheersing van de impact van
activiteiten in de bouw- en sloopafvalketen op de fijnstofimmissie; en
3 Ontwikkelen van een expertsysteem waarbij op basis van de ontwikkelde
indicatoren en kengetallen inzake immissies, zonder metingen “on site”
een betrouwbare kwantitatieve inschatting van de fijnstofemissies kan
worden gemaakt.

activiteiten BSA-keten

Het project heeft betrekking op de gehele bouw- en sloopafvalketen. De
belangrijkste schakels in deze keten zijn aangegeven in figuur 1. Deze
schakels vertegenwoordigen meer dan 90 % van de activiteiten die in de
keten plaatsvinden.

indicatoren

Indicatoren zijn de stuurmiddelen van een model. In de context van dit
project houden indicatoren verband met endogene en exogene factoren.
voorbeelden endogene factoren
• activiteit : een activiteit wordt in haar
geheel als emissiebron beschouwd;
• installatie;
• opstelling;
• product; en
• beheersmaatregelen.
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kengetallen

voorbeelden exogene factoren
• seizoensinvloeden;
• weersomstandigheden; en
• omgeving.

Kengetallen zijn statistisch betrouwbare gemiddelde emissiewaarden
die aan de indicatoren zijn gerelateerd. De kengetallen vormen een
direct belang als noodzakelijk element bij de modelmatige beoordeling
van vergunningaanvragen en de handhaving door het bevoegd gezag.
Indirect zijn de kengetallen voor de overheid van belang indien deze op
uniforme wijze door het bedrijfsleven worden gebruikt als onderbouwing
in vergunningaanvragen conform de Wet milieubeheer voor stationaire
recycling of in kennisgevingen voorafgaand aan mobiele recycling. Zo
kunnen bedrijven de kengetallen hanteren om te bepalen of activiteiten
al dan niet verantwoord zijn ten opzichte van het huidige PM10achtergrondniveau.
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Methodologie

samenvatting

Qua methodologie is het onderzoek gerealiseerd via casestudies met
simultane metingen gebaseerd op spectrometrie.

simultane metingen

Casestudies in de directe omgeving van de relevante fijnstofbronnen
vormen de basis van het onderzoek. Hierbij zijn metingen windopwaarts
uitgevoerd om het achtergrondniveau te bepalen en simultaan metingen
windafwaarts om de effectieve bijdrage van de inrichting te berekenen.

Enviro Challenge
plus-methode

Zowel de wijze van meten en positioneren, als de berekening bestaat uit
een verdere uitwerking van NEN-EN 15445:2008. Enviro Challenge heeft
de volgende eisen aan de methode toegevoegd :
• de resultaten van de metingen worden enkel weerhouden bij constante
windrichting in het gemeten tijdsinterval met een kracht van minimaal 1
en maximaal 7 beaufort;
• de metingen vinden enkel plaats in open terrein (geen hoge objecten);
• de meetapparatuur wordt op een bedrijfszekere positie opgesteld zonder
obstakels tussen de bron en het meetpunt;
• de meetapparatuur is in staat om verstoring door vocht of vluchtige
verbindingen te voorkomen;
• de metingen worden vastgesteld per tijdsinterval waarin gelijke
representatieve activiteiten plaatsvinden;
• de meetapparatuur is in staat om in kleine tijdsintervallen waar te nemen;
• indien de mogelijkheid bestaat dat de immissiemetingen ten gevolge
van een bepaalde bron door nevenbronnen worden verstoord, vindt de
meting enkel plaats in het bijzijn van een deskundige veldmedewerker,
die een logboek aanlegt van verstoorde tijdsintervallen, zodat die later
buiten beschouwing kunnen worden gelaten;
• minstens de volgende meteorologische parameters worden per
tijdsinterval vastgesteld : windrichting, windsnelheid, temperatuur,
neerslag, zonne-instraling en bewolking. Doorgaans wordt de
windsnelheid gemeten op 10 m hoogte. Dit vergt een opstelling die
200 m2 ruimte in beslag neemt, wat praktisch meestal onhaalbaar is.
Daarom dienen metingen op lagere hoogte te worden gecorrigeerd;
• de hoogte, de breedte en de lengte of de diameter van een bron
wordt vastgesteld, evenals de afstand van het centrum van de bron
tot het meetpunt windopwaarts en windafwaarts. Het geheel wordt
gevisualiseerd via een kaart op schaal;
• de afstands-, lucht- en meteometingen vinden plaats met gekalibreerde
apparatuur;
• uitgaande van meetwaarden van aaneengesloten tijdsintervallen worden
uurgemiddelden berekend;
• wanneer omwille van verstoring meer dan 20 minuten wordt weggelaten,
komt het desbetreffende uur te vervallen;
• de immissiebijdrage van een bepaalde bron wordt vastgesteld door
het verschil te berekenen tussen de uurlijkse gemiddelden van de
luchtimmissiemetingen windopwaarts en windafwaarts;
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verspreidingsfactor

• de immissiebijdrage wordt vermenigvuldigd met een correctiefactor,
afhankelijk van de uitgevoerde referentiemetingen en de gebruikte
meetapparatuur;
• een PM10-verspreidingsmodel wordt gekozen, bij voorkeur een model
dat door de bevoegde overheid is erkend, bijvoorbeeld in de vorm van
een nationaal of regionaal model;
• de hogergenoemde meteorologische parameters worden voor de
gemeten tijdsintervallen geïmporteerd in het verspreidingsmodel;
• de hogergenoemde kaart op schaal met de bron(nen) en meetpunten
wordt geïmporteerd in het verspreidingsmodel;
• in het verspreidingsmodel wordt een scenario aangemaakt voor één
bepaalde meetlocatie en één bepaald meetuur;
• voor het desbetreffende scenario wordt in het verspreidingsmodel de
gridruwheid ingevoerd voor het gebied dat zich uitstrekt tot een kilometer
rondom de meetlocatie. Een keuze wordt gemaakt tussen de volgende
opties :
- open, ruwheidslengte = 0,03 m : vlak land met lage vegetatie en
geringe obstakels;
- open tot ruw, ruwheidslengte = 0,10 m : bouwland met regelmatig laag
gewas, weideland met sloten, verspreide obstakels;
- ruw, ruwheidslengte = 0,25 m : bouwland met afwisselend hoge en
lage gewassen (bijvoorbeeld lage boomgaarden en maïsvelden);
- zeer ruw, ruwheidslengte = 0,50 m : groepen van obstakels
(bijvoorbeeld boerenhofsteden en stukken bos), gescheiden door open
ruimte;
- woongebied, ruwheidslengte = 1,00 m : dichte lage bebouwing
(bijvoorbeeld grote bossen, laagbouw in dorpen en kleine steden);
• in het verspreidingsmodel wordt de receptorhoogte ingevoerd;
• vervolgens worden de coördinaatpunten per bron ingevoerd. Doorgaans
gaat het om oppervlaktebronnen. Verder worden per oppervlaktebron de
lengte, de breedte en de hoek tussen de lengte en de X-as ingegeven;
• op basis van het bovenstaande wordt via het verspreidingsmodel de
verspreidingsfactor berekend;
• de vastgestelde immissie voor een bepaald meetuur wordt gedeeld door
de verspreidingsfactor. Op die wijze wordt de emissie berekend;
• de emissie van een bepaalde bron per eenheid product wordt verkregen
door de emissiebijdrage per uur te delen door de geproduceerde
hoeveelheid; en
• op basis van een eenduidige reeks van emissies, per uur of per eenheid
product, wordt een statistische analyse uitgevoerd.
Ten behoeve van het voorliggende rapport zijn de verspreidingsfactoren
berekend aan de hand van het verspreidingsberekeningsmodel Stacks,
versie 2007. Stacks is ontwikkeld door KEMA en is door de landelijke
overheid erkend als Nieuw Nationaal Model voor Nederland.
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spectrometrie

Enviro Challenge heeft voor spectrometrie geopteerd. Deze methode
werkt als volgt. Via een luchtpomp wordt een stroom van 600 cc per
minuut gegenereerd. De luchtstroom is verwarmd om condensatie en
meetafwijkingen te voorkomen. De verwarmde luchtstroom wordt met
een laserstraal belicht. De stofdeeltjes buigen vervolgens het licht af.
Des te kleiner de stofdeeltjes, des te beperkter de laserbundel wordt
afgebogen. Het afgebogen licht wordt opgevangen door detectoren die
de kwantiteit fijn stof meten. De spectrometers die worden ingezet, meten
gelijktijdig totaal stof, PM10, PM2,5 en PM1. Totaal stof of TSP (“Total
Suspended Particulate matter”) betekent stofdelen kleiner dan 20 µm. De
spectrometers hebben de volgende eigenschappen inzake gevoeligheid :
• range meting TSP en PM10 : 0 - 6.000 µg/m3
• range meting PM2,5 en PM1 : 0 - 600 µg/m3
• detectielimiet : 0,01 µg/m3
• range deeltjesgrootte : 0,5 - 20 µm diameter
• range berekening gemiddelde : 1 seconde - 4 uren
De metingen zijn uitgevoerd met behulp van twee spectrometers van het
type Osiris, ontwikkeld door Turnkey Instruments Ltd.

Figuur 2 :
Werkingsprincipe
spectrometrie bij
fijnstofmetingen
(bron : Turnkey
Instruments Ltd)
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referentiemetingen

Om de betrouwbaarheid van de apparatuur en methodologie te testen,
heeft Provincie Noord-Brabant tijdens een tiental cases referentiemetingen
uitgevoerd conform NEN-EN 14907:2005 en NEN-EN 12341:1998.
De PM10-concentraties zijn op gravimetrische wijze bepaald door het
afscheiden van het totaal stof uit de omgevingslucht op een filter. De
concentraties zijn berekend uit de massa van het afgescheiden stof op het
filter en het gasmonstervolume. De apparatuur is van TCR Tecora.

correctiefactor

Uit een vergelijking met de referentiemetingen blijkt dat spectrometrie
ongeveer 30 % lagere PM10-immissiewaarden op de mediaan vaststelt
ten opzichte van de referentiemethode. In de context van luchtmetingen
is dit beperkt te noemen door de hoge mate van ongelijke spreiding
van fijnstofdeeltjes in de lucht. Alhoewel in de literatuur in deze context
veelal een correctiefactor van 1,3 wordt genoemd, is besloten om de
correctiefactor toch gelijk te stellen aan 1. Deze beslissing is genomen op
basis van de volgende vijf argumenten :

correctieargument 1 :
techniek

In de literatuur wordt aangegeven dat mogelijke verschillen tussen
spectrometrie en referentiemethode onder andere te wijten zijn aan de
verkeerde interpretatie van de kleur en de vorm van de fijnstofdeeltjes
door spectrometrie. Om dergelijke verschillen te beperken, is in het
onderzoek geopteerd voor spectrometers van Turnkey Instruments Ltd,
type Osiris. De technologie van deze meetapparaten gaat namelijk uit
van het feit dat deeltjes fijn stof leiden tot drie soorten lichtverspreiding :
reflecteren, breken en afbuigen. De intensiteit van de lichtverspreiding
door reflecteren en breken is sterk afhankelijk van de kleur en de vorm van
het fijnstofdeeltje. Zo zal een wit deeltje kalkzandsteen intensiever licht
reflecteren of breken dan een zwart dieseldeeltje van dezelfde grootte.
Lichtverspreiding door afgebogen licht daarentegen, is enkel afhankelijk
van de omvang van de fijnstofdeeltjes en is onafhankelijk van de kleur en
de vorm van de deeltjes. Bij deeltjes met een onregelmatige vorm kan licht
naar alle richtingen reflecteren of breken, terwijl afgebogen licht enkel in
een kleine hoek wordt verspreid. Zo zal een deeltje van 5 µm bijvoorbeeld
90 % van het afgebogen licht verspreiden in een hoek van minder dan
10° ten opzichte van de laserstraal. Omwille van het bovenstaande is
de toegepaste techniek van Turnkey Instruments Ltd enkel gebaseerd
op afgebogen licht dat wordt verspreid in een 10°-hoek of minder ten
opzichte van de laserstraal.

correctieargument 2 :
externe kalibratie

Eénmaal per vijftig cases zijn de toegepaste meetapparaten extern
gekalibreerd. Doel van de kalibratie is de apparaten zo in te stellen dat
de gemiddelde afwijking in de meetwaarden voor PM10 ten opzichte
van het referentietoestel kleiner is dan 10 %. Hierbij wordt de volgende
procedure gevolgd. Ten eerste wordt de luchtstroom van de twee
spectrometers gecontroleerd via een DryCal DC-lite flowmeter en terug
ingesteld op precies 600 cc per minuut. Ten tweede worden de te
kalibreren spectrometers aangesloten op een buiscircuit waardoor lucht
wordt gepompt. Ten derde wordt aan de lucht een aerosol toegevoegd.
Het “storage interval” in de meetapparaten wordt ingesteld op 5 minuten.
Ten vierde worden de te kalibreren meetapparaten vergeleken met een
referentietoestel dat zelf recent is gekalibreerd via een referentiemeting.
Er wordt een meting uitgevoerd die tenminste zes meetwaarden oplevert.
Vervolgens wordt de gemiddelde afwijking van de apparaten ten opzichte
van het referentietoestel berekend. Op grond van de uitkomst van
deze eerste meting wordt de “photometer scale” van de te kalibreren
meetapparaten zo nodig aangepast. Tenslotte wordt een nieuwe meting
gedaan volgens de bovenstaande procedure, tot de gemiddelde afwijking
van de apparaten kleiner is dan 10 %.
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correctieargument 3 :
interne kalibratie

Eénmaal per tien cases zijn de meetapparaten intern gekalibreerd. Hierbij
wordt de volgende procedure gevolgd. De twee spectrometers
worden naast elkaar opgesteld in een gesloten ruimte zonder windof temperatuurverschillen. Vervolgens wordt gecontroleerd of de
spectrometers immissies vaststellen die in relevante mate (meer dan
10 %) afwijken van elkaar. Indien de afwijking groter is dan 10 % is het
aangewezen om een externe kalibratie te laten toepassen.

correctieargument 4 :
deltaberekening

Via twee spectrometers is per tijdsinterval het verschil berekend tussen
de immissies windopwaarts en windafwaarts van de bron. Het
gaat dus in het betreffende onderzoek niet om het vaststellen van
de achtergrondconcentraties, maar om de deltaberekening. De
deltaberekening garandeert dat een eventuele meetfout van 30 %
windopwaarts en windafwaarts wordt uitgesloten.

correctieargument 5 :
vluchtige verbindingen

Het waarnemen van vluchtige verbindingen is volgens de literatuur een
belangrijke oorzaak van afwijkingen tussen de referentiemethode en
spectrometrie. De inlaat van de toegepaste spectrometers is echter
uitgerust met twee niet-uitschakelbare verwarmingselementen die de
temperatuur van de ingevoerde lucht met ongeveer 70 °C verhogen.
Hierdoor worden via de spectrometers geen vluchtige bestanddelen
gemeten. Wanneer vluchtige verbindingen in een omgeving van 75 à
95 °C terechtkomen, verdampen zij namelijk ogenblikkelijk. Vluchtige
verbindingen worden dus via de referentiemethode wel en via
spectrometrie niet vastgesteld. Omdat de vluchtige bestanddelen aanwezig
zijn in de achtergrondconcentratie en niet worden veroorzaakt door de
in dit onderzoek bedoelde bronnen, vormt het buiten beschouwing laten
van de vluchtige verbindingen geen enkel methodologisch probleem.
Juist door de vluchtige verbindingen niet in rekening te brengen, wordt
een betrouwbare vaststelling van anorganische componenten en roet, ten
gevolge van de in dit onderzoek bedoelde bronnen, gegarandeerd.

bepaling samenstelling De nadruk van de monitoring ligt op de kwantiteit fijn stof. Doch, om
oorzaak en gevolg aan elkaar te kunnen relateren, is een inzicht in
de chemische samenstelling van het fijn stof wenselijk. Hiertoe zijn
via de spectrometers “on site” filters beladen. De samenstelling is in
een laboratorium onderzocht via scanning elektronenmicroscopie in
combinatie met een micro-element analysesysteem (SEM/EDXA).

Figuur 3 :
Filter met fijn stof
voor onderzoek via
elektronenmicroscoop
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4

Clustering van emissiebronnen

samenvatting

In het voorliggende rapport wordt de bouw- en sloopafvalketen
gefragmenteerd in 35 clusters, zijnde bedrijfssituaties die worden
gekenmerkt door een bepaalde activiteit en een bepaalde
beheersmaatregel. De 75 cases die zijn onderzocht, hebben geresulteerd
in 365 bruikbare uurgemiddelden die over de clusters zijn verdeeld.

activiteiten

Om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de PM10-emissies
in de bouw- en sloopafvalketen, zijn de volgende activiteiten door de
betrokken brancheverenigingen aangeboden voor nader onderzoek :
1 demonteren of slopen van gebouwen : Hiermee wordt de
sloophandeling bedoeld van één kraan met sorteerknijper;
2 vergruizen van puin : Vergruizen van puin, ook wel crushen genoemd,
wordt vaak toegepast ter voorbereiding op het breken;
3 stationair of mobiel breken van puin (inclusief zeven) : Stationair breken
van puin heeft betrekking op een inrichting waar wordt gebroken,
puin wordt aangevoerd en granulaat wordt afgevoerd (kan met een
stationaire of mobiele installatie worden uitgevoerd). Mobiel breken van
puin behelst het recyclen op de locatie waar het puin ontstaat (steeds
met een mobiele installatie);
4 opslag van puin en granulaat : Hierbij zijn geen machines betrokken;
5 overslaan van granulaat : Deze activiteit gebeurt met vrachtwagens die
het granulaat kiepen of wielladers die vrachtwagens vullen;
6 transporteren van granulaat : In dit onderzoek betreft het transporteren
van een niet-afgesloten lading, op verharde wegen zonder visuele
aanwezigheid van fijnkorrelig materiaal op de wegen en tegen een
snelheid van 5 à 25 km per uur, op of buiten inrichtingen; en
7 toepassen van granulaat : In dit onderzoek is in beperkte mate
aandacht besteed aan de meest voorkomende toepassingsvorm,
namelijk het met granulaat aanleggen van een fundering in de
wegenbouw.

beheersmaatregelen

PM10 kan al dan niet op verschillende plaatsen worden gereduceerd.
De volgende situaties zijn door de brancheverenigingen aangereikt :
• geen beheersmaatregelen : Om het effect van de mogelijke
maatregelen te kwantificeren, is aan de casebedrijven verzocht
om tijdens de inventarisatie gedurende bepaalde periodes geen
beheersmaatregelen toe te passen;
• brongerichte beheersmaatregelen : Brongerichte maatregelen hebben
betrekking op het reduceren van PM10 aan de bron, zoals bijvoorbeeld
verneveling op de giek van een kraan met vergruizer, puntverneveling
aan de toevoermond en/of de transportbanden of inzet van een
schuimmachine bij de toevoer van het puin; en
• algemene beheersmaatregelen : Deze maatregelen omvatten de
reductie van fijn stof voor meerdere deelactiviteiten tegelijk, zoals
bijvoorbeeld bevochtiging van het terrein en/of de opslag, inzet van een
vernevelingskanon of inpandige verwerking. Inpandig breken omvat in de
onderhavige studie het breken in een bedrijfshal met minstens één open
poort zonder sluisconstructie of verneveling aan de poort.
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x = 240 g PM10/u/ma.
s = 235 g PM10/u/ma.
demonteren (slopen)

x = 3.285 g PM10/u/ma.
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n=5
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n=4

x = 394 g PM10/u/ma.

75 cases
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demonteren (slopen) met
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breken van puin tot
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zonder maatregelen
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(bijlage cluster 1)

(bijlage cluster 1.2)

granulaat, zonder of met
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maatregelen
(bijlage cluster 3)
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n=3
x = 453 g PM10/u/ma.
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s = 17,60 g PM10/u/ma.

s = 790 g PM10/u/ma.

s = 623 g PM10/u/ma.

vergruizen van puin, met

vergruizen (crushen)

vergruizen van puin, met

vernevelingskanon

n = 12

van puin, zonder of met

maatregelen

Figuur 4 :

maatregelen

(bijlage cluster 2.1)

Visgraatdiagram

(bijlage cluster 2)

toelichting :
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clustering

Wanneer de activiteiten in de bouw- en sloopafvalketen en de
beheersmaatregelen met elkaar worden gecombineerd, ontstaat een
visgraatdiagram. In het bovenstaande diagram zijn gelijksoortige
activiteiten met gelijkwaardige beheersmaatregelen gegroepeerd tot 35
clusters. Per cluster is de gemiddelde PM10-emissie weergegeven. In
bijlage zijn de kengetallen voor TSP, PM2,5 en PM1 vermeld.

conclusie

Voor 35 clusters heeft Enviro Challenge kengetallen berekend in de vorm
van gemiddelde emissiewaarden per uur of per ton, naargelang de soort
bron. Een aantal kengetallen is slechts indicatief, omdat het gemiddelde
voor een beperkt aantal meeturen (n) is berekend en/of de meetresultaten
een grote spreiding kennen. De kengetallen zijn slechts indicatief voor
demonteren, vergruizen, overslaan, transporteren, toepassen en in enkele
gevallen voor breken. De kengetallen zijn betrouwbaar voor de meeste
clusters die verband houden met breken. Dit geldt ook voor de cluster
inzake opslag, op grond van de grote steekproef in combinatie met de
relatief lage standaardafwijking. Uit de clusters worden de volgende punten
geconcludeerd met betrekking tot de beheersmaatregelen :
• breken van puin tot granulaat :
- volledig bevochtigen van de werkvloer en activiteiten via een
vernevelingskanon of een gelijkwaardige techniek vormt de beste
beheersing. De verklaring hiervan is dat deze beheersmaatregel de
werkvloer waarop de machines actief zijn, permanent bevochtigt;
- gedeeltelijk bevochtigen van de werkvloer en activiteiten via een
vernevelingskanon heeft duidelijk minder effect. De verklaring ligt
in het feit dat een te klein vernevelingskanon of een kanon dat in
relatie tot de windrichting verkeerd wordt opgesteld, niet de volledige
werkvloer en activiteiten beheerst;
- gedeeltelijk bevochtigen van de werkvloer en activiteiten via
besproeiing van het terrein en puntverneveling op de installatie creëert
meer fijn stof dan wanneer geen maatregelen worden getroffen. De
verklaring is te vinden in het gedeeltelijk en onregelmatig karakter
van deze maatregel. Wanneer een droog oppervlak namelijk korte
tijd wordt besproeid, creëren de grote waterdruppels door hun
oppervlaktespanning een stofemissie. Dit is niet het geval wanneer de
maatregel continu en volledig wordt toegepast;
- inpandig opereren met minstens één open poort zonder
sluisconstructie of andere beheersmaatregelen heeft geen effect;
• vergruizen van puin :
- volledig bevochtigen via een vernevelingskanon heeft het grootste
effect op de beheersing van fijn stof;
- gedeeltelijk bevochtigen via puntverneveling op de giek van de
vergruizer, beheerst niet het fijn stof dat wordt gevormd door de
luchtkoeling van de kraan; en
• opslag van puin en granulaat : ook zonder het beheersen van fijn stof en
zelfs bij krachtige wind, worden relatief lage fijnstofemissies gevormd.
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expertsysteem

Specifieke kengetallen kunnen kosteloos worden opgevraagd via het
expertsysteem in de volgende link :
www.enviro-challenge.com/onderzoek/fijnstof/expertsysteem
Inventarisatie
Microstof van
Megarecycling

5

Kwantitatieve analyse

relatie met bestaande
kengetallen

De Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO) heeft in 1987 emissiefactoren van stof bij de op- en
overslag van stortgoederen berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt in
vijf stuifgevoeligheidsklassen (van S1, zijnde sterk stuifgevoelig en niet
bevochtigbaar, tot S5, zijnde nauwelijks of niet stuifgevoelig). Voor puin
en granulaat is uitgegaan van klasse S4, zijnde niet-reactieve producten,
licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar. Indien de stromen niet worden
bevochtigd, wordt momenteel op voorstel van het Interprovinciaal Overleg
(IPO) gerekend met de kengetallen van S3. Indien deze wel worden
bevochtigd, dan wordt gerekend met de kengetallen van S5. Het aandeel
van de opslag en de overslag is niet afzonderlijk door TNO weergegeven.

opslag en overslaan

zonder beheersing
in g PM10/t
10,0

met beheersing
in g PM10/t
0,5

Voor breken en zeven heeft de Amerikaanse organisatie “Environmental
Protection Agency” (EPA) kengetallen opgenomen in document AP‑42. Het
gaat om de volgende kengetallen :

aanname :
Op de nazeef wordt 25 %
grof materiaal gescheiden
dat een tweede maal
wordt gebroken. Vandaar
dat de nazeef en de
transportband tussen
breker en nazeef voor
125 % belast zijn.
(* bron : TNO)

voorzeven
(tertiair) breken
transportband tussen
breker en nazeef
125 %
nazeven 125 %
transportband tussen
nazeef en breker 25 %
nabreken 25 %
transportband
eindproduct
subtotaal EPA
(exclusief overslaan)
overslaan puin*
overslaan granulaat*
totaal

zonder beheersing
in g PM10/t
geproduceerd
product
4,3
1,2
0,6875

met beheersing
in g PM10/t
geproduceerd
product
0,37
0,27
0,02875

5,375
0,1375

0,4625
0,00575

0,3
0,55

0,0675
0,023

12,55

1,23

10
10
32,55

0,5
0,5
2,23

In de volgende figuur zijn de bestaande kengetallen vergeleken met de
gemiddelde emissiewaarden die Enviro Challenge heeft berekend op basis
van Nederlandse casestudies.
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Figuur 5 :
Vergelijking gemiddelde
emissie bij op- & overslag
opmerking :
Aangezien opslag en
overslaan twee aparte
activiteiten zijn, heeft
Enviro Challenge deze
ook apart berekend.
TNO geeft echter op- en
overslag als één geheel
weer. De kengetallen voor
opslag zijn uitgedrukt
in g PM10/t/u, die voor
overslaan in g PM10/t.

Figuur 6 :
Vergelijking gemiddelde
emissie bij breken en
zeven, uitgedrukt in
g PM10/t
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conclusie

De bovenstaande figuren berusten op de volgende veronderstellingen :
• het onderzoek van TNO en EPA is gebaseerd op materialen die
gelijkwaardig zijn aan recyclinggranulaat;
• de kengetallen van TNO inzake opslag zijn berekend op uurbasis, niet op
jaarbasis (de kengetallen van Enviro Challenge zijn op uurbasis); en
• de EPA- en TNO-kengetallen zijn, in tegenstelling tot die van Enviro
Challenge, exclusief de roetemissie van de motoren van het gebruikte
materieel, zoals wiellader en kraan. Indien deze emissie wel wordt
betrokken, worden de verschillen nog groter.
In de literatuur zijn kengetallen beschikbaar voor breken en zeven (EPA),
evenals voor opslag (TNO). Een vergelijking met de kengetallen die
Enviro Challenge heeft berekend, is moeilijk aangezien enkele essentiële
uitgangspunten van het EPA- en het TNO-onderzoek niet bekend zijn.
Inventarisatie
Microstof van
Megarecycling

relatie TSP en PM10

Het is algemeen bekend dat het totale stofgehalte (TSP) visueel beter
waarneembaar is dan het fijn stof (PM10). Vandaar dat indien stof visueel
wordt waargenomen, het eerder over TSP gaat. De vraag ligt dan ook
voor de hand of ook PM10 aanwezig is, indien visueel waarneembaar
stof aanwezig is. In de literatuur (TNO, 1987) wordt aangenomen dat een
lineaire relatie bestaat tussen TSP en PM10. Zo zou het aandeel PM10
in TSP 5 % (S5) à 20 % (S1) bedragen. In de onderstaande figuur zijn de
gemiddelde resultaten van Enviro Challenge weergegeven.

Figuur 7 :
PM10 versus TSP

conclusie

Uit de berekeningen blijkt dat indien visueel waarneembaar stof aanwezig
is, ook in belangrijke mate PM10 aanwezig is.

relatie PM10, PM2,5
en PM1

In de literatuur wordt steeds meer gesproken over PM2,5 en PM1, die
gevaarlijker zijn omdat zij dieper in de longen kunnen dringen. In de
onderstaande figuur is het aandeel PM2,5 en PM1 in PM10 weergegeven.

Figuur 8 :
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PM2,5 en PM1 versus
PM10

conclusie

Uit de berekeningen blijkt ook dat het aandeel PM2,5 relevant is voor
verschillende activiteiten in de bouw- en sloopafvalketen. Zo is PM2,5
met name relevant voor vergruizen en breken. Ook wordt vastgesteld dat
beheersmaatregelen tijdens het breken met name effect hebben op de
deeltjes die groter zijn dan 2,5 µm.

effectiviteit
beheersmaatregelen

Alvorens bedrijven in beheersmaatregelen investeren, is het verstandig om
het effect van een beheersmaatregel te onderzoeken. In de onderstaande
figuren wordt de PM10-emissie van vergruizen en breken, met en zonder
beheersmaatregelen, vergeleken.

Figuur 9 :
Effect van
beheersmaatregelen
tijdens vergruizen van
puin, meetwaarden
uitgedrukt in g/u

Uit de bovenstaande figuur blijkt duidelijk dat een volledige beheersing van
het vergruisproces leidt tot een emissiereductie van meer dan 95 %.
Figuur 10 :
Effect van
beheersmaatregelen
tijdens breken en zeven
van puin, meetwaarden
uitgedrukt in g/t
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conclusie

Bij het breekproces blijkt dat de globale beheersing van fijn stof
middels een vernevelingskanon (of een gelijkwaardige techniek) dat
alle werkzaamheden omvat, kan worden aangemerkt als best beschikbare
techniek (BBT), waarbij 88 % van het fijn stof wordt voorkomen. Hierbij
geldt als voorwaarde dat de beheersingstechniek perfect windopwaarts of
vlak achter de bron windafwaarts wordt toegepast en dat de maatregel de
volledige activiteiten behelst. De gedeeltelijke besproeiing van het terrein
in combinatie met puntverneveling creëert meer fijn stof dan wanneer geen
maatregelen worden getroffen. Inpandig breken met volledige bevochtiging
van de werkvloer heeft een effect van 79 %.
Fijnstofemissies zijn effectief reduceerbaar. Ingeval van puinbreken
met zelfs bijna 90 %, indien wordt geïnvesteerd in de best beschikbare
techniek (BBT), namelijk een voldoende groot vernevelingskanon of een
gelijkwaardige techniek. Deze beheersingstechniek wordt in functie van de
windrichting opgesteld, zodat alle activiteiten, ook werkende machines en
vrachtwagens, worden beneveld.
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vergelijking schakels
BSA-keten

Alvorens een vergelijking kan worden gemaakt tussen de verschillende
schakels, zijn de kengetallen per ton vertaald naar kengetallen per uur.

Figuur 11 :
Vergelijking van
de bijdragen van
de verschillende
schakels in de bouwen sloopafvalketen
zonder toepassing van
beheersmaatregelen,
uitgedrukt in g/u
aannames :
Voor opslag is een
permanente hoeveelheid
van 20.000 ton berekend.
Voor het breken is
uitgegaan van een
gemiddelde uurproductie
van 150 ton. Het

beperking :

overslaan is eveneens

Omwille van een te kleine

gebaseerd op 150 ton

steekproef dienen de waarden

aanvoer en 150 ton

voor demonteren, vergruizen,

afvoer per uur. Indien

overslaan, transporteren en

de capaciteit van de

toepassen als indicatieve

vrachtwagens 25 ton

waarden met een beperkte

per vracht bedraagt, zijn

betrouwbaarheid te worden

voor de aan- en afvoer

beschouwd.

van telkens 150 ton,
12 vrachten noodzakelijk.
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conclusie

Wanneer de verschillende schakels van de bouw- en sloopafvalketen
worden vergeleken, kan worden geconcludeerd dat het transporteren
en het demonteren (slopen) de belangrijkste veroorzakers zijn van fijn
stof in de keten, ook al gaat het om indicatieve waarden. Relatief gezien
draagt het breken en zeven in mindere mate bij aan het fijnstofprobleem
dan het transporteren of het demonteren. De impact van het overslaan
en het vergruizen is relatief gezien nog minder belangrijk, doch niet
verwaarloosbaar. De impact van de opslag is relatief zeer klein.
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Kwalitatieve analyse

methode

Tijdens het onderzoek is het fijn stof op locatie bemonsterd door het
aanzuigen van een bekende hoeveelheid lucht over een 0,8 µm vlakfilter.
Vervolgens heeft Intron Laboratorium het fijn stof onderscheiden in zestien
deeltjescategorieën, zoals vermeld in de onderstaande figuur. Vier van
deze categorieën betreffen siliciumhoudende verbindingen. Dit zijn kwarts,
andere silicaathoudende bouwstof, klei en asbestvezels.

ketengemiddelde

Tijdens de 75 casestudies is zesmaal een set voldoende beladen filters
verkregen en onderzocht (één filterlading windopwaarts en één filterlading
windafwaarts van de bron). Geen onderscheid is gemaakt tussen de
verschillende bedrijfssituaties. Het gaat dus om een gemiddelde van de
totale bouw- en sloopafvalketen.

Figuur 12 :
Gewogen procentueel
gemiddelde samenstelling
van PM10-emissie van
bouw- en sloopafvalketen
toelichting :
De figuur is verkregen via
de relatieve samenstelling,
gewogen volgens de
absolute filterbelading.
Na het gemiddelde per
categorie is het verschil
berekend tussen windopen windafwaarts.

Uit de bovenstaande figuur blijkt duidelijk dat fijn stof uit de bouw- en
sloopafvalketen voor 51 % bestaat uit kwarts. Hierbij wordt benadrukt
dat het gaat om 51 % van de emissie die door deze keten wordt
veroorzaakt, dus niet om 51 % van de immissie in de omgeving van
bouw- en sloopafvalactiviteiten. Immers, de immissie windafwaarts
bestaat gemiddeld uit 26 % kwarts, 28 % andere silicaathoudende
bouwstof en 27 % roet. Belangrijke componenten in de emissie
veroorzaakt door de bouw- en sloopafvalketen zijn voorts andere
silicaathoudende bouwstof (24 %) en klei (16 %). Dit betekent dat ruim
90 % van het fijn stof dat door de bouw- en sloopafvalketen wordt
geëmitteerd, bestaat uit silicaathoudende materialen. Uit de achterliggende
cijfers blijkt dat roet een belangrijk bestanddeel is van de immissie
windopwaarts en windafwaarts. Zodoende is de emissie van roet door de
sector verwaarloosbaar. Verder blijkt dat op de filters geen asbestvezels
zijn teruggevonden.
conclusie

Het fijn stof dat door de bouw- en sloopafvalketen wordt veroorzaakt,
bestaat voor ruim 50 % uit kwarts. Ook andere silicaathoudende bouwstof
en klei zijn belangrijke componenten. Roet en asbest zijn irrelevant.
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Impactanalyse
In het navolgende wordt de impact van de ontwikkelde kengetallen op de
verspreiding van fijn stof berekend. Hiertoe is het verspreidingsmodel van
KEMA, Stacks 2007, toegepast. De resultaten zijn geplot op de plattegrond
van drie standaardinrichtingen : “elongated example”, “small example”
en “large example”. Deze drie inrichtingen worden telkens onderworpen
aan een “worst case”- (zonder beheersmaatregelen) en een “best case”scenario (met meest effectieve beheersmaatregelen). Op deze wijze
ontstaan zes varianten.

aannames

De zes varianten onderscheiden zich enkel qua vorm en omvang van de
inrichting. Verder is echter uitgegaan van dezelfde bedrijfssituatie :
• vergruizen :
104.000 ton gemengd puin per jaar;
oppervlaktebron 6 m x 6 m; en
			
capaciteit 50 ton per uur
• breken en zeven :
312.000 ton gemengd puin per jaar;
combibreker, rotorbreker;
oppervlaktebron 30 m x 30 m; en
			
capaciteit 150 ton per uur
• opslag :
20.000 ton gemengd puin of menggranulaat; en
			
oppervlaktebron (zie afmetingen in figuur)
• overslaan :
312.000 ton gemengd puin + 312.000 ton
menggranulaat per jaar; en
oppervlaktebron 10 m x 10 m
• intern transporteren :
312.000 ton aanvoer + 312.000 ton afvoer
per jaar;
oppervlaktebron 60 m x 6 m; en
			
capaciteit 25 ton per vracht
• extern transporteren :
buiten beschouwing gelaten
• terrein :
regio Eindhoven, landelijk gebied, zeer ruw
• meteorologie :
Eindhoven 1995 - 1999
• vorm inrichting :
150 m x 33 m
4.950 m2

120 m x 120 m
14.400 m2

Figuur 13 :
Vorm inrichting voor
“small example”,
“elongated example” en
60 m x 60 m
3.600 m2

“large example”
toelichting symbolen :
breekinstallatie
vergruizer
wiellader of kraan
rijroute
puinopslag
granulaatopslag
“elongated example”

“small example”

“large example”
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worst case

Het “worst case”-scenario resulteert in de onderstaande fijnstofimmissie :

Figuur 14 :
Iso-immissielijnen in
“worst case”-scenario
toelichting bij figuur 14
en 15 :
De oppervlakte binnen
de isolijn van 40 µg/m3
die buiten de inrichting
ligt, visualiseert een
overschrijding van de
huidige grenswaarden.
De toegelaten
zeezoutcorrectie is buiten
beschouwing gelaten
(regionaal afhankelijk).

best case

50 m

Het “best case”-scenario resulteert in de onderstaande fijnstofimmissie :

legende :
30 µg/m3
40 µg/m3
50 µg/m3
80 µg/m3
120 µg/m3
160 µg/m3

Figuur 15 :
Iso-immissielijnen in
30

“best case”-scenario

conclusie

Bedrijven die geen stofbeheersmaatregelen treffen, zijn meestal niet
vergunbaar. Bedrijven die wel de nodige beheersmaatregelen treffen, zijn
meestal wel vergunbaar. De kans op vergunbaarheid neemt toe naarmate
het terrein groter wordt. Kleine en smalle inrichtingen zijn moeilijk
vergunbaar, zeker indien geen beheersmaatregelen worden getroffen.
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Samenvatting en conclusies

achtergrond

PM10, een verzamelnaam voor zeer fijne stofdeeltjes, geniet de laatste
jaren een toenemende belangstelling gezien de hieraan verbonden risico’s
voor de gezondheid.

aanleiding en
doelstelling

Om stagnaties in de bouw- en sloopafvalketen te voorkomen en om
individuele bedrijven van dienst te zijn, is het initiatief genomen tot een
project dat als doelstelling heeft indicatoren en kengetallen betreffende
PM10, beheersmaatregelen en een expertsysteem te ontwikkelen.

methodologie

Qua methodologie is het onderzoek gerealiseerd via casestudies met
simultane metingen gebaseerd op spectrometrie.

clustering van
emissiebronnen

In het voorliggende rapport wordt de bouw- en sloopafvalketen
gefragmenteerd in 35 clusters, zijnde bedrijfssituaties die worden
gekenmerkt door een bepaalde activiteit en een bepaalde
beheersmaatregel. De 75 cases die zijn onderzocht, hebben geresulteerd
in 365 bruikbare uurgemiddelden die over de clusters zijn verdeeld.

PM10-kengetallen

Voor 35 clusters heeft Enviro Challenge kengetallen berekend in de vorm
van gemiddelde emissiewaarden per uur of per ton, naargelang de soort
bron. Een aantal kengetallen is slechts indicatief, omdat het gemiddelde
voor een beperkt aantal meeturen (n) is berekend en/of de meetresultaten
een grote spreiding kennen. De kengetallen zijn slechts indicatief voor
demonteren, vergruizen, overslaan, transporteren, toepassen en in enkele
gevallen voor breken. De kengetallen zijn betrouwbaar voor de meeste
clusters die verband houden met breken. Dit geldt ook voor de cluster
inzake opslag, op grond van de grote steekproef in combinatie met de
relatief lage standaardafwijking. Uit de clusters worden de volgende punten
geconcludeerd met betrekking tot de beheersmaatregelen :
• breken van puin tot granulaat :
- volledig bevochtigen van de werkvloer en activiteiten via een
vernevelingskanon of een gelijkwaardige techniek vormt de beste
beheersing. De verklaring hiervan is dat deze beheersmaatregel de
werkvloer waarop de machines actief zijn, permanent bevochtigt;
31
- gedeeltelijk bevochtigen van de werkvloer en activiteiten via een
vernevelingskanon heeft duidelijk minder effect. De verklaring ligt
in het feit dat een te klein vernevelingskanon of een kanon dat in
relatie tot de windrichting verkeerd wordt opgesteld, niet de volledige
werkvloer en activiteiten beheerst;
- gedeeltelijk bevochtigen van de werkvloer en activiteiten via
besproeiing van het terrein en puntverneveling op de installatie creëert
meer fijn stof dan wanneer geen maatregelen worden getroffen. De
verklaring is te vinden in het gedeeltelijk en onregelmatig karakter
van deze maatregel. Wanneer een droog oppervlak namelijk korte
tijd wordt besproeid, creëren de grote waterdruppels door hun
oppervlaktespanning een stofemissie. Dit is niet het geval wanneer de
maatregel continu en volledig wordt toegepast;

- inpandig opereren met minstens één open poort zonder
sluisconstructie of andere beheersmaatregelen heeft geen effect;
• vergruizen van puin :
- volledig bevochtigen via een vernevelingskanon heeft het grootste
effect op de beheersing van fijn stof;
- gedeeltelijk bevochtigen via puntverneveling op de giek van de
vergruizer, beheerst niet het fijn stof dat wordt gevormd door de
luchtkoeling van de kraan; en
• opslag van puin en granulaat : ook zonder het beheersen van fijn stof en
zelfs bij krachtige wind, worden relatief lage fijnstofemissies gevormd.
relatie met bestaande
kengetallen

In de literatuur zijn kengetallen beschikbaar voor breken en zeven (EPA),
evenals voor opslag (TNO). Een vergelijking met de kengetallen
die Enviro Challenge heeft berekend, is moeilijk aangezien enkele
essentiële uitgangspunten van het EPA- en het TNO-onderzoek niet
bekend zijn.

aandeel PM10
in totaal stof

Uit de berekeningen blijkt dat indien visueel waarneembaar stof aanwezig
is, ook in belangrijke mate PM10 aanwezig is.

aandeel PM2,5
in PM10

Uit de berekeningen blijkt ook dat het aandeel PM2,5 relevant is voor
verschillende activiteiten in de bouw- en sloopafvalketen. Zo is PM2,5
met name relevant voor vergruizen en breken. Ook wordt vastgesteld dat
beheersmaatregelen tijdens het breken met name effect hebben op de
deeltjes die groter zijn dan 2,5 µm.

effectiviteit
beheersmaatregelen

Fijnstofemissies zijn effectief reduceerbaar. Ingeval van puinbreken
met zelfs bijna 90 %, indien wordt geïnvesteerd in de best beschikbare
techniek (BBT), namelijk een voldoende groot vernevelingskanon of een
gelijkwaardige techniek. Deze beheersingstechniek wordt in functie van de
windrichting opgesteld, zodat alle activiteiten, ook werkende machines en
vrachtwagens, worden beneveld.

vergelijking
schakels in
BSA-keten
32

Wanneer de verschillende schakels van de bouw- en sloopafvalketen
worden vergeleken, kan worden geconcludeerd dat het transporteren
en het demonteren (slopen) de belangrijkste veroorzakers zijn van fijn
stof in de keten, ook al gaat het om indicatieve waarden. Relatief gezien
draagt het breken en zeven in mindere mate bij aan het fijnstofprobleem
dan het transporteren of het demonteren. De impact van het overslaan
en het vergruizen is relatief gezien nog minder belangrijk, doch niet
verwaarloosbaar. De impact van de opslag is relatief zeer klein.

samenstelling

Het fijn stof dat door de bouw- en sloopafvalketen wordt veroorzaakt,
bestaat voor ruim 50 % uit kwarts. Ook andere silicaathoudende bouwstof
en klei zijn belangrijke componenten. Roet en asbest zijn irrelevant.

impactanalyse

Bedrijven die geen stofbeheersmaatregelen treffen, zijn meestal niet
vergunbaar. Bedrijven die wel de nodige beheersmaatregelen treffen, zijn
meestal wel vergunbaar. De kans op vergunbaarheid neemt toe naarmate
het terrein groter wordt. Kleine en smalle inrichtingen zijn moeilijk
vergunbaar, zeker indien geen beheersmaatregelen worden getroffen.
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Aanbevelingen
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie formuleert Enviro Challenge
de onderstaande aanbevelingen voor bedrijven, vergunningaanvragers,
vergunningverleners en beleidsmakers :

bedrijven

• bescherm de eigen medewerkers en de omgeving tegen het fijn stof dat
door de bouw- en sloopafvalactiviteiten wordt veroorzaakt. Voorkom te
allen tijde zichtbaar stof, niet enkel buiten de inrichting, maar ook op de
inrichting of projectlocatie. Wanneer stof visueel waarneembaar is, zijn
ook hoge concentraties onzichtbaar fijn stof aanwezig dat voor een deel
bestaat uit kwarts, waarvan in de medische wereld wordt aangenomen
dat het risicovol is;
• stel aan de medewerkers persoonlijke middelen ter bescherming van
de luchtwegen ter beschikking. Eis van de medewerkers het gebruik
hiervan, ook al is er geen zichtbaar stof;
• pas algemene stofbeheersing toe door het terrein of de bedrijfsvloer
altijd aardvochtig te houden (ook bij inpandige handelingen) en aan de
emissiepunten bij de installaties te vernevelen. Eén of meerdere grote
vernevelingskanonnen zijn hierbij het meest efficiënt;
• wanneer een vernevelingskanon geen optie is, pas dan verneveling
toe bij alle punten waar op dat ogenblik het materiaal machinaal wordt
bewerkt. Hierbij wordt gedacht aan de giek van de sloopkraan, de
giek van de vergruizer, de toevoermond van de breekinstallatie, de
zeefinstallatie, de transportbanden en de valpunten. Met deze maatregel
wordt nagenoeg hetzelfde effect bereikt als met het vernevelingskanon;
• wanneer in nieuw materieel wordt geïnvesteerd, dring dan bij de fabrikant
aan op een aanzuiging en afvoer van koellucht via de bovenzijde van de
machine zodat geen opwaaiing van stof kan ontstaan via de werkvloer;
• besproeiing van het materiaal voorafgaand aan de bewerking, is minder
effectief wanneer compacte volumes droog materiaal (beton) worden
bewerkt;
• investeer niet omwille van fijnstofbeheersing in een bedrijfshal zonder
sluisconstructie of verneveling aan de poort. Het effect van enkel
en alleen een bedrijfshal op de fijnstofimmissie is nauwelijks of niet
aanwezig;
33
• investeer niet in een vernevelingsinstallatie bij de opslag van puin of
granulaat. De investering treft namelijk geen doel; en
• wanneer bedrijfsverplaatsing, uitbreiding of oprichting aan de orde is,
investeer dan in een vierkant terrein, waar een bufferzone kan worden
gecreëerd van minstens 50 m rond de installatie. Op basis van de
huidige wetgeving blijkt namelijk bij een nieuwe vergunningaanvraag een
klein of smal terrein moeilijk of niet vergunbaar te zijn.

vergunningaanvragers

• pas de kengetallen die in de onderhavige studie zijn berekend, alleen
toe indien de te berekenen bron overeenkomt met de bronbeschrijving in
deze studie;

• indien de bron in de praktijk niet volledig overeenkomt
met de bronbeschrijving, pas dan de bovengrens van het
90 %-betrouwbaarheidsinterval toe; of
• indien de bron geheel afwijkt van de bronbeschrijving, laat dan een
inventarisatie van de bron uitvoeren conform de “Enviro Challenge plus”methodologie die in het voorliggende rapport is beschreven.
vergunningverleners

• accepteer in de verspreidingsberekening enkel kengetallen die
rechtstreeks verband houden met de bronnen in de bedrijfssituatie.
Accepteer geen kengetallen die samenhangen met primaire grondstoffen
indien het gaat om bouw- en sloopafval. Aanvaard evenmin kengetallen
die verband houden met tertiair breken indien het voorbreken (primair
breken) of nabreken (secundair breken) betreft;
• accepteer geen kengetallen zonder een bijbehorende beschrijving van de
methodologie en een statistische onderbouwing;
• indien geen kengetallen voorhanden zijn waarvan de bronbeschrijving
overeenkomt met de aangevraagde situatie, opteer dan voor
een kengetal dat overeenkomt met de bovengrens van het
90 %-betrouwbaarheidsinterval of voor een bedrijfsspecifieke
inventarisatie conform de “Enviro Challenge plus”-methodologie die in het
voorliggende rapport is beschreven; en
• controleer in de verspreidingsberekening of alle relevante bronnen zijn
betrokken. Hierbij is het essentieel om vergruizen, transportbanden en
vervoersbewegingen van wielladers en vrachtwagens op de locatie te
betrekken.

beleidsmakers

• overweeg de uitvoering van nader onderzoek omtrent de totale impact
van de gehele bouw- en sloopafvalketen op de fijnstofimmissies in
Nederland. Hierbij is de berekening van gesloopte, vergruisde en
getransporteerde massahoeveelheden essentieel;
• overweeg de uitvoering van een onderzoek waarbij de meetwaarden
per cluster aan een meer diepgaande statistische analyse worden
onderworpen. Indien een normale verdeling niet van toepassing is, dient
te worden nagegaan welke verdeling de reeks kenmerkt;
• overweeg de uitvoering van een inventarisatieonderzoek dat specifiek is
toegespitst op :
- demontage (slopen);
- overslag;
- wegenbouw;
- betonproductie;
- transport van primaire en secundaire grondstoffen;
- productie van diverse soorten bouwmaterialen; en
- diverse kleine handelingen tijdens het bouwproces, zoals boren,
slijpen, schuren, stralen en dergelijke; en
• nu meer bekend is over de kwantiteit en kwaliteit van het fijn stof dat
vrijkomt in de bouw- en sloopafvalketen, is de verwachting aannemelijk
dat ook andere bronnen in de bouwsector relevant zijn. Nochtans
bestaan voor deze bronnen geen kengetallen met een beschrijving van
de methodologie en een statistische onderbouwing. Om vergelijking
tussen de kengetallen toe te staan, is dezelfde methodologie
aangewezen.
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Epiloog
Schone lucht is een waardevol goed
voor de gezondheid. Toch blijkt steeds
meer en meer dat de lucht die we
dagelijks inademen meer schade
oplevert voor de gezondheid dan
we altijd hebben gedacht. Hoewel
daar een cocktail van stoffen voor
verantwoordelijk gesteld kan worden,
zien we toch dat het met name het fijn
stof in de lucht is dat de gezondheid van
mensen ernstige schade kan toebrengen. Zowel uit internationale alsook
uit nationale studies blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen
concentraties van fijn stof in de lucht en negatieve gezondheidseffecten
voor de mens. Het gaat hier onder andere om aandoeningen van
de luchtwegen, hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte, vooral bij
ouderen, kinderen en mensen met ademhalingsproblemen. De huidige
concentraties van fijn stof in Nederland vormen niet alleen bij kortdurende
blootstelling maar ook bij langdurige blootstelling een directe bedreiging
voor de gezondheid. Volgens huidige schattingen leven enkele duizenden
mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling
aan piekconcentraties fijn stof in de buitenlucht en zien we dat meer
gebruik gemaakt moet worden van medicijnen, terwijl ook een toename
te bespeuren is in het aantal ziekenhuisopnames voor longaandoeningen
en hart- en vaatziekten. Bij langdurige blootstelling kan deze vroegtijdige
sterfte zelfs oplopen tot meer dan een jaar bij 12.000 à 24.000 personen
en zien we dat de effecten groter en ernstiger zijn dan aanvankelijk
altijd werd gedacht. Een groeiend aantal mensen met chronische
luchtwegaandoeningen moet een beroep op zorg doen, terwijl ook het
aantal kinderen met luchtwegklachten toeneemt.
Als we het hebben over fijn stof dan hebben we het eigenlijk over een
complex mengsel van deeltjes van verschillende omvang en grootte
en met een diversiteit aan chemische samenstelling, waarbij het
nog altijd niet volkomen duidelijk is welke fractie voor welke effecten
verantwoordelijk gesteld moet worden. Zo wordt gesproken van PM10,
PM2,5 of zelfs van ultrafijne deeltjes met een diameter kleiner dan
0,1 µm. Het zijn vaak de kleinere deeltjes, die in totaal een zeer kleine
massa hebben, die tot diep in de longen kunnen doordringen of zelfs
in de bloedbaan kunnen worden opgenomen en waarvan men denkt
dat die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de nadelige
gezondheidseffecten die fijn stof kan veroorzaken. Ook het aantal bronnen
dat aangewezen kan worden als oorzaak van de emissie van fijn stof, is
zeer divers en verschilt per fractie. Een groot gedeelte van het fijn stof
waar we aan blootgesteld worden, is afkomstig uit het buitenland, terwijl
de belangrijkste bronnen in Nederland weg- en waterverkeer, industrie,
landbouw en consumenten zijn.
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Met het voorliggende rapport wordt inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage
aan fijn stof is afkomstig uit de bouw- en sloopafvalketen (recyclen,
sorteren en reinigen). Duidelijk wordt dat deze sector op regionaal
niveau een significante bijdrage levert aan de productie van totaal en
fijn stof (PM10 en PM2,5). Behalve de focus op het inschatten van de
omvang van het probleem, wordt in het rapport ook aangegeven welke
beheersmaatregelen het meeste effect hebben op het reduceren van de
emissies aan fijn stof bij allerlei activiteiten in de keten. Met dit laatste
bewijst de sector niet alleen een dienst aan de branche zelf in het kader
van continuïteit, maar ook in het verlengde van wat de branche aan
mogelijke negatieve gezondheidseffecten oplevert voor de samenleving,
in de bescherming daarvan. Daarnaast denk ik dat het rapport een
voorbeeld zou kunnen zijn voor andere sectoren om na te gaan in
welke mate zij bijdragen aan emissies van fijn stof en hoe zij die kunnen
tegengaan. Alleen door met zijn allen te zoeken naar oplossingen voor dit
schrijnende probleem is het mogelijk de gezondheid van de samenleving
te beschermen.
drs Henk Jans
arts / medisch milieukundige
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