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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is aangegeven op welke wijze 

de luchtkwaliteit in de komende jaren verder wordt verbeterd en hoe tijdig voldaan wordt aan de 

grenswaarden voor PM10 en NO2. Om dit doel te bereiken zijn maatregelen noodzakelijk in alle 

sectoren. Voor de industrie is het actieplan fijn stof en industrie opgesteld. In dit actieplan wordt 

vooral aandacht besteed aan gekanaliseerde emissies. Het is echter ook van belang om 

maatregelen te nemen ten aanzien van diffuse emissies. Hiertoe behoren onder meer de 

emissies als gevolg van op- en overslagactiviteiten.  

1.2 Doel, gebruik en afbakening onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de (verdergaande) mogelijkheden om 

emissiereducties voor fijn stof te bereiken bij op- en overslagactiviteiten. De mogelijkheden voor 

reductie van de fijn stof emissie bij op- en overslag worden in kaart gebracht. Daarbij wordt op 

verschillende niveau’s naar reductiemogelijkheden gekeken: 

• Doelmatiger toepassen van bekende en bestaande technieken en maatregelen 

• Optimalisatie van bestaande technieken en maatregelen 

• Vervangen van bestaande technieken en maatregelen door betere bestaande technieken en 

maatregelen 

• Toepassen van nieuwe of vergaande technieken of maatregelen (bijvoorbeeld overkappingen 

en inpandige op- en overslag) 

Voor het bepalen van de haalbaarheid van reductiemogelijkheden worden technische, financiële 

en juridische aspecten uitgewerkt. Het resultaat van dit onderzoek geeft inzicht in de 

mogelijkheden om de vergunningverlening verdere ‘handen en voeten’ te geven om 

emissiereducties te bewerkstelligen met BBT en eventueel verdergaand dan BBT maatregelen. 

Het gaat daarbij om oplossingsrichtingen, niet om het verkrijgen van een ‘blauwdruk’, vanwege de 

unieke omstandigheden per bedrijf. De bewijslast met betrekking tot de vraag of wordt voldaan 

aan BBT ligt bij het vergunningverlenend bevoegde gezag.  

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor:

• Herziening van paragraaf 3.8 over diffuse stofemissies in de Nederlandse Emissie Richtlijn 

Lucht (NeR) 

• Eventuele wijziging van het Activiteitenbesluit 

• Vergunningverlening voor de op- en overslagactiviteiten 

• Eventuele aanpassing van de Milieulijst voor fiscale stimulering via MIA/VAMIL 

• Inbreng in het Europese overleg over de BREF op- en overslag 
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De nadruk in het onderzoek ligt primair op de fijn stofemissie bij de grote  

op- en overslagactiviteiten in de havengebieden van Nederland en op de IPPC-bedrijven waarbij 

op- en overslag een belangrijke activiteit is. Secundair wordt aandacht besteed aan andere 

vergunningplichtige bedrijven, waarop de NeR systematiek en het Activiteitenbesluit van 

toepassing zijn. De onderzoeksresultaten zijn dan ook relevant voor alle bedrijven waarbij  

op- en overslag een significante bron van fijn stof is.  

De nadruk ligt op fijn stof (PM10). Echter ook de effecten van maatregelen op totaal stof en PM2,5 

worden waar mogelijk in beeld gebracht. Het onderzoek betreft alle soorten op- en overslag die 

relevant zijn voor de problematiek van fijn stof (ertsen, kolen, biomassa et cetera). 

Actualisatie 

Een eerste versie van dit rapport is tot stand gekomen in september 2009. In 2010 heeft een 

uitbreiding van dat rapport plaatsgevonden waarbij ook bewerkingen van bulkgoederen nader 

worden beschouwd. Dit rapport is het eindrapport waarin de resultaten van beide onderzoeken 

zijn opgenomen. In dit rapport zijn hoofdstuk 5 geactualiseerd en is bijlage 2 aangevuld met 

factsheets over bewerkingen. 

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een situatieschets van de problematiek. In dit hoofdstuk wordt de omvang van 

de fijn stofproblematiek toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de bronnen, technieken en 

maatregelen bij op- en overslag en de belangrijkste emissiebepalende aspecten. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de opzet van het onderzoek en de werkwijze bij de verschillende 

uitgevoerde werkzaamheden.  

Hoofdstuk 4, 5 en 6 omvatten de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden. 

In hoofdstuk 4 staat de analyse van de milieuvergunningen van op- en overslagbedrijven 

centraal: welke technieken en maatregelen worden in de vergunning voorgeschreven en in de 

praktijk toegepast? 

Hoofdstuk 5 geeft een totaal overzicht van de toegepaste emissiebeperkende technieken en 

maatregelen. Deze volgen uit de analyse van de milieuvergunningen en uit onderzoek naar 

verdergaande mogelijkheden. Het resultaat omvat factsheets met een toelichting op de diverse 

technieken, optimalisatiemogelijkheden en aanvullende maatregelen. 

Hoofdstuk 6 geeft juridische handvatten voor emissiebeperking. Het richt zich daarbij op de 

mogelijkheden om verdergaande maatregelen af te dwingen. Er wordt een relatie gelegd met in 

de praktijk ervaren knelpunten en de juridische oplossingsrichting daarvoor. 

Het rapport sluit af met conclusies die uit het onderzoek volgen (hoofdstuk 7). 
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2 Situatieschets 

2.1 Omvang van de problematiek 
De totale PM10-emissie in 2005 bedroeg 38,5 kton (TNO, 2007). Tabel 2.1 geeft de verdeling over 

de sectoren weer. Het aandeel van de industrie in PM10-emissies in 2005 bedroeg bijna  

30 % (11,7 kton)1. De op- en overslagactiviteiten leveren volgens de Emissieregistratie een 

relevante bijdrage aan de problematiek rondom fijn stof. De op- en overslag veroorzaakt 8 % 

(circa 1 kton) van de industriële emissie (12 kton) van PM10. Op grond van cijfers van de 

Emissieregistratie (2005) kan onderstaande verdeling van PM10-emissies van branches en 

sectoren worden afgeleid. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen ERI en bijschatting. 

Tabel 2.1 Overzicht PM10 emissies in 2005 (bron: Emissieregistratie)

De diffuse emissie (2,7 kton) – onderdeel van overige industrie – is opgebouwd als weergegeven 

in tabel 2.2. De diffuse emissie betreft PM10-emissie via ruimteventilatie. De inschatting is 

gebaseerd op arbometingen en ventilatiemetingen (Haskoning, 2000). 

                                                       
1 Onder ‘industrie’ wordt in deze studie verstaan: energie, industrie, raffinaderijen, afvalverwerking en  
   op- en overslag 
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Tabel 2.2 Overzicht opbouw diffuse PM10-emissies in 2005 (bron: Emissieregistratie) 

De sectoren hout- en meubelindustrie, papierindustrie, bouwmaterialen, basismetaal en 

metaalelektro dragen significant bij via diffuse emissies. 

Er is met name in de regio’s Rotterdam en Amsterdam sprake van hardnekkige overschrijdingen 

van de fijn stofgrenswaarden. 

In het Actieplan fijn stof voor de industrie is vastgesteld dat omtrent de emissiegegevens grote 

onzekerheden bestaan. Voor de op- en overslag wordt in de basis nog steeds gewerkt met 

emissiekengetallen ontwikkeld in de jaren ’80 en ’90. Voor emissieschattingen worden in de 

praktijk verschillende methoden toegepast welke in de afgelopen jaren zijn verbeterd. De 

landelijke emissiecijfers van deze sector zijn verschillende malen aangepast. 

2.2 Bronnen, technieken en maatregelen 
Bij installaties waar op- en overslag van bulkgoederen plaatsvindt, kunnen bij diverse activiteiten 

en handelingen emissies optreden. De belangrijkste activiteiten zijn opslag, oppakken, transport, 

storten en bewerken. Onderstaande figuur illustreert de samenhang tussen deze activiteiten. 

‘Opslag van materiaal’ richt zich op het bulkgoed dat stationair is opgeslagen in opslaghopen, 

silo’s, hallen of vervoersmiddelen voor extern transport. Onder de noemer verladen vallen de 

activiteiten ‘oppakken’ van het materiaal, het interne ‘transport’ naar een andere plek en het 

‘storten’ van het materiaal. Daarnaast kunnen bewerkingen plaatsvinden. 



Kenmerk R002-4625503ENI-srb-V01-NL 

Op- en overslag 11\64 

Elk van de genoemde vijf hoofdactiviteiten is op verschillende manieren, met verschillende 

technieken of handelingen uit te voeren. 

2.3 Emissiebepalende factoren en mogelijkheden voor reductie 
De (fijn) stofemissie bij diffuse bronnen is sterk afhankelijk van een groot aantal factoren. 

Emissies kunnen ontstaan bij verschillende activiteiten. Belangrijke parameters welke de 

emissies van stof beïnvloeden zijn de aard van het stof (onder andere vochtgehalte en 

stuifgevoeligheid), de wijze van op- en overslag (keuze technieken) en de getroffen 

emissiebeperkende voorzieningen. Belangrijke aspecten die de eventuele emissie kunnen 

beïnvloeden zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 2.3 Aspecten die de eventuele emissie van oppervlaktebronnen beïnvloeden 

Emissiebron Belangrijke grootheden 

Storten Aard van het materiaal, vochtgehalte, doorzet, windsnelheid, storthoogte 

Winderosie Aard van het materiaal, ouderdom opslag, vochtgehalte, windsnelheid, oppervlakte 

Verkeer Aard van het materiaal, vochtgehalte, stof op wegen, verkeersintensiteit, voertuigsnelheid 

Onderhoud hopen Aard van het materiaal, vochtgehalte, intensiteit werkzaamheden 

Deze grootheden bepalen in combinatie met het maatregelenniveau in een specifieke situatie de 

omvang van de fijn stof emissies. De gerealiseerde maatregelen binnen de op- en overslag 

hebben zich met name gericht op het beperken van visueel waarneembaar stof. Het betreft dan 

met name beperking van totaal stof. Het aandeel fijn stof in de emissie is naar schatting maximaal 

circa 20 %. De maatregelen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.8 van de NeR richten zich op 

organisatorische maatregelen, beheersmaatregelen (good housekeeping maatregelen) en 

windsnelheidreducties. Deze maatregelen zijn sinds de jaren ’80 verdergaand geïmplementeerd 

en geoptimaliseerd. 
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3 Opzet onderzoek 

Voor dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Analyse milieuvergunningen 

• Beschrijving emissiebeperkende technieken en maatregelen: bestaand en nieuw 

• Ontwikkeling juridische handvatten voor emissiereductie 

De analyse van de milieuvergunningen dient om inzicht te krijgen in de technieken en 

maatregelen die momenteel worden toegepast bij diverse bedrijven en in de wijze waarop ze 

worden toegepast. Op basis van deze praktijkinformatie en aanvullend onderzoek naar eventuele 

andere maatregelen is een totaal overzicht van emissiebeperkende mogelijkheden opgesteld. 

Hierbij zijn de karakteristieken van de diverse emissiebeperkende technieken, optimalisaties en 

maatregelen beschreven en gestructureerd. Daarbij is ook aandacht gegeven aan mogelijke 

nieuwe, verdergaande maatregelen. De juridische handvatten dienen ter ondersteuning van de 

vergunningverlening, door inzichtelijk te maken welke juridische mogelijkheden er zijn om de 

toepassing van bepaalde emissiebeperkende technieken of maatregelen of een bepaalde 

minimale emissiereductie te eisen. Daarbij worden de mogelijkheden uit het juridisch kader naast 

de in de praktijk ervaren knelpunten gelegd. Dit geeft oplossingsrichtingen voor de 

vergunningverlening.  

De wijze waarop deze werkzaamheden zijn uitgevoerd zijn in de onderstaande paragrafen in het 

kort beschreven. 

3.1 Analyse milieuvergunningen 
De werkzaamheden bestaan uit dossieronderzoek van de vergunningen. Daarbij richt het 

onderzoek zich op: 

• De vergunningensituatie en de werkelijke situatie bij het onderzochte bedrijf 

• Hoe is BBT met betrekking tot fijn stof gedefinieerd; welk niveau van BBT is gegeven in 

relevante referentiedocumenten en andere bronnen 

• Welke technieken worden toegepast, welke maatregelen zijn getroffen en welke technische 

mogelijkheden zijn er voor verdergaande emissiereductie (onderscheid BBT en BBT+) 

• Welke juridische mogelijkheden zijn er voor scherpere eisen 

• Welke kansen en bedreigingen ziet de vergunningverlener voor aanscherping van de 

vergunning 

De analyse richt zich op 15 bedrijven/locaties. Dit zijn: 

• DCMR-gebied: ADM (inclusief EBS terminal II), EMO, EECV en de beide EBS-locaties 

• Noord-Holland: OBA, IGMA, Cargill, Holding Rietlanden (locaties Rietlanden), ACT en ACP 

• Zeeland: Yara Sluiskil, Thermphos, EPZ en OVET 
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Voor de analyse is een uniform format ontwikkeld om alle gegevens per bedrijf eenduidig ten 

opzichte van elkaar te kunnen presenten. Het resultaat van de analyse is een beeld van de 

toegepaste technieken en maatregelen (per procesonderdeel en –handeling), kennis en 

verwachtingen van de vergunningverlener over verdergaande mogelijkheden en relevante 

omstandigheden voor de afweging bij de vergunningverlening. 

3.2 Beschrijving emissiebeperkende technieken en maatregelen 
Uit het dossieronderzoek volgt een overzicht van bestaande en nieuwe stofreducerende 

technieken en maatregelen, die toegepast of voorgeschreven zijn bij de onderzochte bedrijven. 

Dit overzicht is aangevuld met nieuwe technieken en maatregelen die bij de onderzoekers 

bekend zijn, of uit literatuuronderzoek verkregen zijn. Ook zijn mogelijke verbeteringen van 

bestaande technieken in het overzicht opgenomen.  

Van alle omschreven technieken en maatregelen is een bondige uniforme factsheet opgesteld. 

De factsheets zijn onderverdeeld in drie typen: 

• Techniek factsheets, onderverdeeld in de vier hoofdactiviteiten: 

− Oppakken 

− Opslag 

− Storten 

− Transport 

• Optimalisaties factsheets van de genoemde technieken, indien van toepassing 

• Maatregelen factsheets  

In de factsheets worden, voor zover informatie beschikbaar, de volgende zaken omschreven: 

• Een algemene omschrijving en toelichting op het werkingsprincipe 

• Toepassing: soort bedrijven, welke stuifklasse, grote of kleine bedrijven en in welke 

documenten genoemd  

• De technische status (praktijk proef / praktijk toepassing) 

• De bedrijfszekerheid 

• De milieueffecten, in termen van de bekende emissiereductie, eventuele immissiereductie, 

de verbruiken (energie, water, ruimte, et cetera) en vervuiling van andere 

milieucompartimenten 

• De bedrijfseffecten in termen van investering, nutsverbruik, hulp- en reststoffen en personeel 

• De kosten en de kosteneffectiviteit 

• De kritische punten met betrekking tot de mogelijke stofemissiereductie 
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Daarnaast wordt bij de factsheets van de technieken inzichtelijk gemaakt of de stofemissie 

beperkt kan worden door: 

• Optimalisatie van de techniek (verwijzing naar optimalisatie factsheets) 

• Aanvullende maatregelen (verwijzing naar maatregelen factsheets) 

• Vervanging door een andere techniek (verwijzing naar andere techniek factsheet) 

In het onderzoek zijn alleen technieken en maatregelen opgenomen die in de praktijk toegepast 

worden, of waarmee tenminste succesvolle experimenten op praktijkschaal zijn uitgevoerd. 

3.3 Ontwikkeling juridische handvatten voor emissiereductie 
Het onderzoek is benaderd vanuit een praktische benadering onderbouwd vanuit het juridisch 

kader: 

• Praktische invalshoek 

In het kader van het Actieplan fijn stof voor de industrie zijn praktische aandachtspunten naar 

voren gekomen, die relevant zijn voor de realisatie van het actieplan . Een aantal van deze 

aandachtspunten is ook voor de op- en overslag van belang. In de praktijk blijkt namelijk dat 

bij de toepassing van BBT+ maatregelen verschillende zaken in de vergunningenpraktijk als 

problematisch worden beschouwd door bedrijven en/of bevoegde instanties. Deze aspecten 

worden in dit onderzoek beoordeeld vanuit juridisch oogpunt, met als doel het geven van 

juridische handvatten voor de vergunningverlening bij het voorschrijven van BBT+ 

maatregelen 

• Juridische onderbouwing 

De opzet is het formuleren van juridische oplossingsrichtingen en aandachtspunten om deze 

knelpunten vanuit de praktijk ondervonden problemen op te lossen. Hierbij is het belangrijk te 

realiseren dat het hierbij zal gaan om oplossingsrichtingen en aandachtspunten, maar niet om 

het verkrijgen van een ‘blauwdruk’ vanwege de unieke omstandigheden per bedrijf. De 

individuele vergunningverlening is complex gelet op het casuïstieke karakter en de unieke 

omstandigheden per bedrijfssituatie. Bij de juridische onderbouwing zijn de volgende bronnen 

van belang: 

- Wet- en regelgeving 

- Parlementaire wetsgeschiedenis 

- Jurisprudentie 

- Literatuur 
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Aandachtspunt van dit onderzoek is om de in de in de praktijk ervaren knelpunten te beoordelen 

aan juridische gronden. Hiervoor is een overzicht gemaakt waarin knelpunten en juridische 

gronden worden gematched. Hierdoor ontstaat een totaal beeld in mogelijke juridische 

onderbouwing voor de ervaren knelpunten en biedt een basis om reductie voor (fijn)stof te 

bereiken bij op- en overslagactiviteiten. Het resultaat zijn aanwijzingen die kunnen worden 

gehanteerd bij het opleggen van voorschriften die verder gaan dan BBT.  
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4 Analyse milieuvergunningen 

In het kader van het onderzoek naar maatregelen fijn stof voor op- en overslag zijn de  

Wm-vergunningen en bijbehorende documenten van verschillende bedrijven geanalyseerd. Het 

doel van de analyse is inzicht verkrijgen in: 

• Het type activiteiten dat plaatsvindt bij de bedrijven en de omvang van de activiteiten 

• De algemene werkwijze 

• De maatregelen die worden genomen  

• De (fijn)stofemissie en verspreiding daarvan  

4.1 Onderzochte bedrijven 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderzochte bedrijven. Het betreft 16 inrichtingen, 

maar omdat de analyse van Thermphos drie inrichtingen betreft vanwege de samenhang zijn in 

totaal 18 dossiers onderzocht. In deze notitie bedoelen we alle drie de inrichtingen als gesproken 

wordt over Thermphos, tenzij anders vermeld.  

In bijlage 1 is een korte beschrijving van de genoemde bedrijven opgenomen.  

Tabel 4.1 onderzochte bedrijven 

Provincie Noord-Holland DCMR Provincie Zeeland 

OBA ADM Ovet 

Cargill Igma EBS Europoort Yara Sluiskil BV 

Cargill Multiseed EBS Laurenshaven EPZ 

Cargill Soja EMO Thermphos (inclusief Boskalis en Pelt & Hooykaas) 

Rietlanden EECV 

Rietlanden ACT  

Rietlanden ACP   

4.2 Werkwijze analyse 
De vergunningendossiers zijn door het betreffende bevoegd gezag beschikbaar gesteld. De 

dossiers zijn ter plaatse onderzocht. Per bedrijf is een overzicht opgesteld op basis van een 

uniform format. De resultaten van de analyse zijn ter controle voorgelegd aan de 

vergunningverleners. Eventuele discrepanties zijn aangepast op basis van de reactie van de 

vergunningverleners.  
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Tevens zijn de overzichten via een vertegenwoordiger van de bedrijven in de 

begeleidingscommissie naar de bedrijven gestuurd, enerzijds om de gegevens te controleren en 

anderzijds om relevante werkzaamheden en maatregelen te benoemen die nog niet als zondanig 

in de vergunning zijn opgenomen maar die wel worden toegepast. Ondanks herhaaldelijk verzoek 

hebben uiteindelijk slechts twee bedrijven inhoudelijk gereageerd, waarvan twee reacties leidde 

tot aanpassingen. 

Bij het analyseren van de Wm-vergunningen is voor zover beschikbaar en relevant gekeken naar: 

• Aanvraag 

• Beschikking (considerans, voorschriften) 

• Onderzoeken naar maatregelen, effecten en kosten 

• Emissie-inventarisaties (berekeningsmethodieken en metingen) 

• Overig, zoals milieujaarverslagen of IPPC toets 

4.3 Overzicht activiteiten per bedrijf 
Onderstaande tabel geeft een bondig overzicht van de activiteiten per bedrijf, opgedeeld in 

opslag, bewerkingen en intern transport. Alles wat in zwart is aangegeven is direct terug te vinden 

in de gebruikte dossierstukken; rood betekent dat we op basis van gegevens uit het dossier een 

conclusie hebben getrokken, uitgaande van de indeling in stuifklassen zoals opgenomen in de 

NeR, of dat later een aanvulling heeft plaatsgevonden. 

  

Uit het overzicht blijkt dat de meeste bedrijven bewerkingen uitvoeren en dat op bijna alle 

inrichtingen gebruik wordt gemaakt van continue transportsystemen (transportbanden en 

dergelijke). Verder hebben de meeste inrichtingen zowel open als gesloten opslag, waarbij 

gesloten opslag een loods kan zijn, maar bijvoorbeeld ook een silo.  

Tabel 4.2 Overzicht activiteiten per bedrijf 
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4.4 Overzicht maatregelen  
Bijlage 1 geeft een overzichtstabel met alle NeR-maatregelen, waarbij per bedrijf expliciet is 

aangegeven of de betreffende maatregel wel (+) of niet (-) is doorgevoerd, of niet van toepassing 

is (zwart hokje). Het volgende blijkt: 

• Vaak gehanteerde en genoemde maatregelen zijn: 

− Bevochtigen van materiaal 

− Overkapt opslaan S1 en S3 

− Overstortpunten en ruimte afzuigen bij S1 en S2 

− ‘Good housekeeping’ (gebruik juist materiaal, beperken storthoogte) 

− Inzet van continue transportbanden 

− Overkappen transportbanden 

− Afzuiging bij overstortpunten 

− Windreductieschermen en sproeikoppen bij transportbanden 

− Toepassing van bindmiddel/korstvormers 

• Wat minder vaak gehanteerde of genoemde maatregelen zijn: 

− Oriëntatie van opslagberg 

− Afdekken van open opslag 

− Windreductieschermen rond het opslagterrein 

− Afschermen van wegen van onverharde terreinen 

− Schoonmaken verharde wegen 

− Nevelgordijnen 

Let op: Van belang om te realiseren is dat veel ‘plusjes’ bij een bedrijf kunnen voorkomen omdat 

de beschikking veel gedetailleerde voorschriften opneemt, terwijl bij andere bedrijven het aantal 

plusjes minder is maar het betreffende bedrijf wel specifiek onderzoek heeft gedaan naar de 

effectiviteit van een bepaalde maatregel. In sommige gevallen kan één plusje een groot effect 

hebben. Daarnaast kan ook voorkomen dat een bedrijf iets wel doet, maar dat niet expliciet heeft 

opgenomen in de aanvraag of beschikking.  
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4.5 Stofemissie en effect maatregelen 
Tabel 4.3 geeft voor ieder van de inrichtingen aan of er specifiek onderzoek is gedaan naar 

stofemissies/maatregelen. Het volgende blijkt: 

• De meeste bedrijven schatten hun diffuse emissie in op basis van standaard kengetallen 

(Mulder en Vrins) 

• Effect van maatregelen niet vaak aangegeven, of een schatting op basis van kengetallen voor 

rendement of effect 

• Enkele bedrijven hebben wat specifieker onderzoek gedaan: 

− Pelt&Hooykaas: DHV beoordeelt emissieschatting van eerder TNO-onderzoek (1990) 

(onderzoeksrapport TNO niet beschikbaar), geeft aan dat daarbij al rekening was 

gehouden met effect van bevochtigen materiaal, nathouden wegen en stofdichte 

omkasting van breker/zever. Echter dit TNO-onderzoek gaat blijkbaar ook uit van nul 

emissie vanuit de berg 

− EPZ: Onderzoek van Ingenia naar haalbaarheid maatregelen om stofemissie bij vlieg- en 

bodemas te beperken, met telefonische praktijkenquête en literatuuronderzoek. 4 

portfolio’s van maatregelen zijn onderzocht, ook op economische aspecten. Conclusie is 

dat als BBT sproeien icm good housekeeping even goed is als korstvormer, en beter dan 

windbreker en sproeien of loods 

− Rietlanden: Peutz-rapporten waarin wordt toegelicht welke emissiefactoren worden 

gebruikt, met aandacht voor verschillende werkzaamheden, en over globaal effect 

bepaalde maatregelen op basis van kengetallen 

− EECV: TNO-onderzoek naar emissies en effect maatregelen op basis van algemene 

kengetallen 
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Tabel 4.3 Overzicht onderzoeken emissies, maatregelen en verspreiding 

Bedrijf Onderzoeken? 

Ovet Toelichting voor BG van methode voor het vaststellen van de diffuse emissies 

Beoordeling stuifgevoeligheid IPC (Indonesische Petroleumcokes) 

Thermphos Onderzoek naar stofemissies bij Pelt & Hooykaas (bijlage 9 aanvraag) 

Onderzoek naar stuifklasse-indeling bij Boskalis 

EPZ Uitgebreid onderzoek naar beperken stofemissies bij vliegas- en bodemasopslag

Yara - 

Emo - 

EBS Europoort Onderzoek fijn stof emissies 2007 

Peutz onderzoek emissiefactoren fijn stof (niet beschikbaar) 

EBS Laurenshaven - 

ADM - 

EECV TNO: Emissie berekend met bestaande emissiefactoren, rendement maatregelen volgens 

literatuurbronnen 

Cargill Igma Geen onderzoek, emissieschatting op basis van algemene kengetallen 

Cargill Soja - 

Cargill Multiseed - 

OBA - 

Rietlanden Peutz: emissiefactoren (geen doorrekening maatregelen)  

Rietlanden ACP Meer stofemissie bij verhoging opslaghoogte 

Rietlanden ACT Peutz rapport als aanvulling bij de aanvraag 

4.6 Conclusie 
Er is een analyse uitgevoerd van milieuvergunningen van de grote op- en overslag bedrijven in 

Nederland. Uit deze analyse blijkt dat de maatregelen uit de NeR min of meer bij alle bedrijven 

worden toegepast. Er worden enkele maatregelen toegepast die niet expliciet in de NeR worden 

genoemd, maar die qua aard wel aan de NeR maatregelen gerelateerd zijn. Vanuit de 

vergunningendossiers kan niet worden afgeleid hoe effectief de maatregelen in de praktijk 

worden uitgevoerd. De wijze van de uitvoering van met name ‘good housekeeping’ maatregelen 

kunnen de emissies in belangrijke mate beïnvloeden. Specifieke aandacht in de praktijk 

(bijvoorbeeld via monitoring, toezicht en opleiding) voor de wijze van uitvoering van technieken en 

maatregelen is vanuit dat oogpunt van belang.  

De omvang van de emissies wordt door de bedrijven doorgaans geschat met behulp van de 

kengetallen van Mulder (TNO 1987), Vrins, EPA en Peutz. Daarbij wordt meestal geen 

onderscheid gemaakt tussen verschillende handelingen (opslag, transport, overslag, bewerken), 

maar wordt de emissie geschat op basis van de totale doorzet. 
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5 Factsheets emissiebeperkende maatregelen 

Op basis van de uitgevoerde analyse van de milieuvergunningen en nader onderzoek naar 

mogelijke (verdergaande) technieken en maatregelen is een overzicht gemaakt van alle 

technieken, optimalisaties en maatregelen voor de beperking van stofemissies. Van alle 

omschreven technieken en maatregelen is een bondige uniforme factsheet opgesteld. De 

factsheets zijn onderverdeeld in drie typen: Techniek factsheets (onderverdeeld in de 

hoofdactiviteiten: oppakken, opslag, storten, transport en bewerken), optimalisaties factsheets 

van de genoemde technieken en maatregelen factsheets.  

Onderstaand wordt eerst de opzet en de wijze van gebruik van de factsheets toegelicht. 

Vervolgens wordt een overzicht van de factsheets gegeven en wordt aan de hand van een 

voorbeeld sheet toegelicht hoe de factsheets gelezen moeten worden. Het hoofdstuk sluit af met 

een conclusie, waarin toegelicht wordt hoe de factsheets zich verhouden tot de technieken en 

maatregelen die uit de analyse van de milieuvergunningen volgden. 

5.1 Opzet factsheets 
Stofemissies kunnen plaatsvinden bij diverse activiteiten en handelingen. De belangrijkste 

hoofdactiviteiten zijn:  

1. Opslag 

2. Oppakken 

3. Transport 

4. Storten 

5. Bewerken 

Onderstaande figuur illustreert de samenhang tussen deze activiteiten. ‘Opslag van materiaal’ 

richt zich op het bulkgoed dat stationair is opgeslagen in opslaghopen, silo’s, hallen of 

vervoersmiddelen voor extern transport. Onder de noemer verladen vallen de activiteiten 

‘oppakken’ van het materiaal, het interne ‘transport’ naar een andere plek en het ‘storten’ van het 

materiaal. Daarnaast kunnen ook bewerkingen plaatsvinden.  
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De hoofdactiviteiten kunnen op diverse wijzen, met verschillende technieken, worden uitgevoerd. 

Opslag kan bijvoorbeeld buiten, maar ook in een silo gebeuren. Daarom zijn voor ieder van de vijf 

hoofdactiviteiten diverse factsheets opgesteld met een toelichting op de verschillende mogelijke 

technieken. Dit zijn de techniek factsheets. 

De omvang van de stofemissie wordt echter niet alleen bepaald door de keuze voor een 

bepaalde techniek, maar ook door de wijze van toepassing van de techniek (optimalisatie) en het 

al dan niet toepassen van algemene maatregelen. Daarom zijn er naast de techniek factsheets

ook optimalisatie factsheets opgesteld, die aangeven hoe een techniek kan worden 

geoptimaliseerd, en maatregelen factsheets,. De optimalisatie factsheets zijn altijd direct 

gekoppeld aan de techniek factsheet. De maatregelen factsheets zijn algemeen. 

5.2 Toelichting gebruik factsheets 
De basis van de factsheets zijn de techniek factsheets, die vallen onder één van de 

hoofdactiviteiten. In deze factsheets is terug te vinden welke technieken mogelijk zijn om een 

bepaalde activiteit uit te voeren. De factsheets geven informatie over de werking, de stofemissie, 

de bedrijfseffecten en –zekerheid, andere milieueffecten, de kosten en de kritische punten van de 

techniek. In paragraaf 5.4 is een lege voorbeeld factsheet opgenomen met een toelichting per 

onderdeel. 

Bij elke techniek factsheet is daarnaast aangegeven: 

• Of de techniek vervangen kan worden door een andere techniek, waarbij minder stofemissie 

vrijkomt: in dat geval wordt verwezen naar de betreffende alternatieve techniek factsheets 

• Of het mogelijk is de techniek te optimaliseren: in dat geval wordt verwezen naar de 

betreffende optimalisatie factsheet 

• Welke maatregelen aanvullend bij de handeling of techniek kunnen worden toegepast: in dat 

geval wordt verwezen naar de betreffende algemene maatregel factsheet 
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In het overzichtsschema in paragraaf 5.3 is per hoofdactiviteit (oppakken, transport, storten, 

opslag en bewerken) een overzicht van de factsheets opgenomen waaruit de samenhang tussen 

de sheets kan worden bepaald. De kleuren geven aan wat voor een factsheet het betreft. 

• De basis techniek factsheets zijn donkergrijs 

• De optimalisatiesheets zijn lichtgrijs  

• De algemene maatregelen factsheets zijn lichtgeel. Met rood is de hoofdactiviteit aangegeven 

waar de handeling onder valt 

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de factsheets moeten worden gelezen in de context van dit 

onderzoek. De factsheets richten zich op stof, echter er zijn ook andere aspecten welke een rol 

kunnen spelen bij de afweging van maatregelen. 

5.3 Overzicht en samenhang factsheets 
In het volgende figuur is een overzicht opgenomen waarin de onderlinge samenhang van alle 

factsheets is weergegeven. De feitelijke factsheets zijn opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. 

Afbakening bewerkingen 

Bij het onderzoek is voor de bewerkingen uitgegaan van de volgende afbakening: 

• Het onderzoek richt zich op maatregelen voor de reductie van fijn stof bij het bewerken van 

bulkgoederen (stortgoederen) 

• De volgende bewerking worden in het onderzoek meegenomen: breken, sorteren, mengen, 

verdichten, drogen en verhitten 

• Het onderzoek richt zich daarbij met name gericht op de volgende branches: recycling 

bedrijven (metaal, puin, hout, grond), agro bulkindustrie (granen, zaden en peulen), 

delfstoffen be- en verwerking (kolen, erts, kalk, zand en grint) 
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Overzicht voor oppakken, transport, storten en opslag
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Overzicht voor oppakken, transport, storten en opslag (vervolg)
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Overzicht voor oppakken, transport, storten en opslag (vervolg)
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5.4 Opbouw factsheets 
Elke factsheet is uniform opgebouwd. In onderstaande is de opzet weergegeven. Daarbij wordt 

per aspect in het kort een toelichting gegeven. Bij bewerkingen wordt aanvullend in de factsheet 

bij toepassing een onderscheid gemaakt in de aan- en afvoer. 

Tabel 5.1 Toelichting gebruikte termen 

Toelichting op de gebruikte termen op de infobladen

Bladnummer M-nummers Verwijzen naar maatregelen. 

T-nummers Verwijzen naar technieken. 

OP-nummers Verwijzen naar optimalisatie technieken.

Activiteit Keuze uit oppakken, transport, storten en opslag. 

Optimalistaie Verbetering van een techniek om stofvorming te voorkomen. 

Techniek Toepassing van een verrichting van een handeling. 

Maatregelen Algemene techniek die kan worden toegepast om stofvorming te voorkomen. 

Beschrijving techniek Algemene beschrijving werkingsprincipe 

Toepassing Soort bedrijven • Hier wordt de soort bedrijven genoemd waarop de 

techniek/optimalisatie theoretisch toepasbaar is of 

• Op welke materialen de techniek/optimalisatie 

toepasbaar is of 

• Het soort en aantal bedrijven waarin de 

maatregelen zijn opgenomen in de vergunning. 

 Stuifklasse Genoemd op welke stuifklasse de 

techniek/optimalisatie theoretisch toepasbaar is. 

 Grote/kleine bedrijven Toepasbaar bij grote of kleine bedrijven [Groot: > 

500.00 t/j overslag, klein < 500.000 t/j overslag].

 Genoemd in document Hier wordt vermeld of de toepassing genoemd wordt in 

de BREF, NeR, TALuft. Indien deze niet genoemd 

wordt in één van deze documenten staat er “niet”. 

Technische status Praktijk of proef. 

Bedrijfszekerheid Hoog of medium. 

Stofemissie en  

-reductie 
Kwantitatief in een percentage of kwalitatief wanneer er geen kwantitatieve gegevens 

zijn. 

Overige milieueffecten Belasting voor het milieu bijvoorbeeld vervuiling, explosiegevaar, afvalstroom of extra 

energie. 

Kosten Investering en/of bedrijfslasten 

Nuts Verbruik van water of energie 

Hulp- en reststoffen Benodigd materiaal 

Bedrijfseffecten 

Personeel Personele inzet 

Kosten Kwantitatief in een percentage of kwalitatief wanneer er geen kwantitatieve gegevens 

zijn. 

Kritische punten De belangrijkste emissie relevante parameters (ERP’s) worden genoemd. 
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5.5 Conclusie 

Toegepaste en nieuwe maatregelen 

Op basis van de in dit onderzoek uitgevoerde analyse van de milieuvergunningen en nader 

onderzoek naar mogelijke (verdergaande) technieken en maatregelen is een overzicht gemaakt 

van alle toegepaste technieken, optimalisaties en maatregelen met betrekking tot stof. Het blijkt 

dat er elders geen nieuwe en andere maatregelen worden toegepast die niet in Nederland reeds 

worden toegepast of nog niet bekend zijn. 

Wat is BBT? 

De technieken en maatregelen uit het in dit onderzoek opgestelde overzicht zijn bekeken vanuit 

BBT oogpunt. Het blijkt dat alle technieken en maatregelen nu reeds in de praktijk worden 

toegepast. In specifieke toepassingen kunnen alle technieken als BBT worden gezien. Dit 

betekent niet dat alle maatregelen ook in alle situaties BBT zijn en dat altijd alle maatregelen 

dienen te worden uitgevoerd. De afweging of een techniek / maatregel in een situatie als BBT 

wordt gekenmerkt is mede afhankelijk van andere omstandigheden dan alleen stof, zoals de 

stuifgevoeligheid van het bulkgoed en de omvang van de activiteit. Het betekent ook dat wanneer 

de ene maatregel wordt uitgevoerd de andere niet altijd noodzakelijk is. Er ontbreekt nu goede 

handvatten om BBT voor een specifieke situatie vast te stellen. Welke criteria en overwegingen 

zijn van belang voor de vaststelling of sprake is van BBT. In de begeleidingscommissie is 

vastgesteld dat er wel een ‘gevoel’ is wat BBT is, maar dat dit niet expliciet is. Er is vastgesteld 

dat de BBT afweging in eerste instantie een technische afweging is die nog onvoldoende 

concreet is uitgewerkt. Als richtlijn voor het bepalen van BBT geldt als uitgangspunt: 

• Met betrekking tot de diffuse stofemissies geldt als uitgangspunt voor het bepalen van de 

best beschikbare technieken dat binnen de inrichting geen visueel (dat wil zeggen met het 

oog) waarneembare stofverspreiding mag optreden 

• Voor goederen uit de stuifklasse S1 tot en met S3 geldt dat er voor elke activiteit (opslag, 

oppakken, transport, storten, bewerken) een gesloten uitvoering van de techniek/handeling 

moet worden toegepast (bijvoorbeeld een grijper met bovenafdichting). Bij de opslag of bij het 

bewerken dienen de goederen in een gesloten ruimte te worden opgeslagen of bewerkt. 

Deze maatregel dient te worden aangevuld met optimalisatiemaatregelen (bijvoorbeeld good-

housekeeping) en/of aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld bevochtigen, afzuigen) als dat 

nodig is om visueel waarneembare stofverspreiding te voorkomen 

• Bij de goederen uit de stuifklasse S4 en S5 mag in bestaande situaties voor elk van de 

activiteiten een open uitvoering van de techniek/handeling worden toegepast. Daarbij dienen 

dusdanige optimalisatie- en/of aanvullende maatregelen te worden genomen dat er geen 

visueel waarneembare stofverspreiding optreedt 
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• Ontwikkelingen: Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar verdergaande toepassing van 

gesloten bulkopslag. Gebruik van gesloten opslagsystemen zouden in sommige gevallen een 

geschikt alternatief kunnen zijn, bijvoorbeeld bij eindgebruikers als kolencentrales. De 

opslagfaciliteiten van kolen en ijzererts bij de grote op- en overslagterminals zijn hoofdzakelijk 

open opslagterreinen in havengebieden. Er vindt nog geen grootschalige gesloten opslag 

plaats bij de grote droge bulk terminals. De stimulans voor toepassing van gesloten opslag is 

op dit moment niet sterk. Bij eindgebruikers, zoals kolencentrales, neemt echter de vraag 

naar gesloten opslag toe vanwege milieuaspecten. Theoretisch is de gesloten bulk opslag 

mogelijk, echter de realisatie is afhankelijk van de flexibiliteit die daarmee kan worden bereikt, 

het aantal verschillende producten dat kan worden opgeslagen en de kosten die daarbij zijn 

gemoeid. Bij capaciteiten van meer dan 8000 ton/uur is gesloten opslag niet haalbaar. Bij 

opslagvoorzieningen met lagere capaciteit en beperkte productenrange zou gesloten opslag 

een alternatief kunnen zijn. Per situatie dient afgewogen te worden in hoeverre gesloten 

opslag als BBT kan worden beschouwd 

Technische handvatten om te komen tot afweging BBT 

Uit de analyse van de milieuvergunningen blijkt dat dikwijls de passages uit de NeR gekopieerd 

zijn zonder dat expliciet duidelijk is of dat BBT is en waarom. In dit onderzoek is een 

verdiepingsslag gemaakt en een structurering aangebracht tussen technieken en maatregelen 

waarmee vergunningverleners en bedrijven geholpen en gestuurd worden bij het 

afwegingsproces van maatregelen. Het opgestelde technieken- en maatregelenoverzicht geeft de 

vergunningverlener en de bedrijven verdergaande handvatten om na te denken over 

optimalisaties, aanvullende maatregelen of andere werkconcepten. Daarnaast wordt in de 

opgestelde methodiek een zekere hiërarchie tussen maatregelen aangebracht ten aanzien van 

stofemissies. Het geeft een verdergaande structurering en noodzakelijke afwegingen om tot 

uiteindelijke besluitvorming te kunnen komen. In de maatregelbeschrijving wordt aandacht 

besteed aan de kritische aspecten van de technieken en maatregelen. De factsheets kunnen 

gebruikers helpen bij een expliciete beoordeling wat in een specifieke situatie BBT is. 

Mogelijkheden voor verdergaande reductie 

Door de structuur van het technieken- en maatregelenoverzicht ontstaat tevens inzicht in de 

mogelijkheden voor verdergaande emissiereductie door optimalisaties, aanvullende maatregelen 

of andere werkconcepten. De volgende conclusies worden getrokken: 

• Optimalisatie: de mogelijkheden voor optimalisatie worden nu expliciet beschreven. De 

verwachting is dat vergunningverleners en bedrijven in de uitvoering hier nadrukkelijker op 

gaan sturen. Uit de analyse van vergunningendossiers kan niet worden afgeleid hoe effectief 

maatregelen op dit moment worden uitgevoerd. Het is daarom niet duidelijk in welke mate 

reductie kan worden gerealiseerd. De verwachting op basis van expert judgement is dat heel 

ruwweg in Nederland hiermee tot circa 10 % reductie kan worden gerealiseerd 
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• Aanvullende maatregelen: de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen worden nu 

expliciet beschreven. De verwachting op basis van expert judgement is dat 

vergunningverleners en bedrijven deze maatregelen nadrukkelijker zullen overwegen om toe 

te passen. Het is heel moeilijk in te schatten welke reductie hiermee kan worden 

gerealiseerd. De verwachting is dat heel ruwweg in Nederland hiermee tot circa 20 % 

reductie kan worden gerealiseerd 

• Vervanging technieken door andere technieken: Effectief voor stofreductie is de situatie dat 

alle handelingen in gesloten systemen plaatsvinden. Deze maatregelen worden op dit 

moment voor S4 en S5 echter als BBT+ beschouwd. Het betreft dus zeer vergaande 

maatregelen. Ruwweg wordt verwacht dat hiermee tot 90 % reductie kan worden 

gerealiseerd. Er is ook een reductie mogelijk door vervanging van BBT maatregelen door 

andere voor stof betere BBT maatregelen. Ruwweg wordt op basis van expert judgement 

verwacht dat hiermee tot 10-20 % reductie kan worden gerealiseerd 

Op dit moment zijn geen gegevens beschikbaar over de kosten die gemoeid zijn met de 

uitvoering van de verdergaande maatregelen. 

Witte vlekken bewerkingen 

Er is een diversiteit aan informatie beschikbaar over verschillende bewerkingen voor 

bulkgoederen. Geconstateerd wordt dat de informatie over bewerken redelijk algemeen van aard 

is. Er worden van verschillende technieken specifieke toepassingen beschreven bij verschillende 

bedrijfstypen. Het is echter niet uit te sluiten dat deze technieken ook elders inzetbaar zijn. De 

informatie over de omvang van stofemissies is uiterst beperkt. Voor beschikbare emissiekentallen 

wordt verwezen naar de database behorende bij NTA 8029 (Bepaling en registratie industriële fijn 

stofemissies). Over kosten zijn nagenoeg in zijn geheel geen cijfers beschikbaar. Kosten zullen 

overigens sterk kunnen verschillen in toepassing en omvang van de bewerkingen. 
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6 Juridische handvatten emissiebeperking 

6.1 Kader 
De bewijslast of een inrichting voldoet aan de best beschikbare technieken (BBT) ligt bij het 

vergunningverlenend bevoegde gezag. BBT is geen eenduidig begrip, waardoor in de praktijk 

gemakkelijk discussies kunnen ontstaan over de betekenis daarvan voor een concrete 

bedrijfssituatie. Het stellen van strengere eisen dan die gelden op basis van de toepassing van 

BBT geeft mede in verband met de kosten zo mogelijk nog meer problemen. De wenselijkheid tot 

het voorschrijven van strengere eisen kan desalniettemin aanwezig zijn.  

De vraag is of vanuit juridische optiek richtsnoeren zijn te bedenken aan de hand waarvan het 

mogelijk is om in het belang van de bescherming van het milieu strengere eisen te verbinden aan 

een milieuvergunning dan die overeenkomen met BBT. Één en ander is schematisch 

weergegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 6.1 Schematische weergave 
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In dit hoofdstuk wordt beoordeeld in hoeverre het mogelijk is strengere eisen voor te schrijven 

dan die welke overeenkomen met BBT (stap 2). Dit vraagstuk moet strikt worden gescheiden van 

de wijze waarop de bepaling van BBT zelf moet plaatsvinden. Ondanks de wettelijke regels 

hierover zijn in de jurisprudentie tal van voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat de vaststelling 

van BBT aanleiding kan geven tot meningsverschillen. Om dit de illustreren wordt verwezen naar 

het volgende citaat uit een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak2: 

‘Verweerder stelt zich op het standpunt dat in de professionele smederij op gangbare wijze wordt 

gewerkt en dat het aanbrengen van rook- en roetfilters niet mogelijk is. Daartoe baseert hij zich 

op de ervaringen die er zijn bij andere smederijen. Wat de ambachtelijke processen betreft stelt 

hij zich (………) op het standpunt dat het aanbrengen van rook- en roetfilters nauwelijks zinvol is. 

Andere voorzieningen kunnen vanwege het ambachtelijke karakter niet worden toegepast. Verder 

overweegt hij dat, gelet op de kosten die zijn verbonden aan het treffen van andere niet gangbare 

voorzieningen en in aanmerking genomen de (geringe) reductie van de emissie die hiermee zou 

kunnen worden bereikt, van het voorschrijven hiervan moet worden afgezien. Aan de vergunning 

zijn wel voorschriften verbonden die een betere verbranding tot gevolg moeten hebben, waardoor 

de emissie van rook en roet uit de inrichting wordt verminderd.  

De voorzitter ziet geen aanleiding om aan te nemen dat deze standpunten onjuist zijn of dat 

verweerder daar in redelijkheid niet toe heeft kunnen komen. Gelet hierop ziet hij geen aanleiding 

voor het oordeel dat in de inrichting niet de beste beschikbare technieken zouden worden 

toegepast.’ 

Er zijn tevens gerechtelijke uitspraken over de vaststelling van BBT met betrekking tot de 

beperking van de uitstoot van stof. Interessant hierbij is de vraag in hoeverre het voorschrijven 

van een hal met als doel om de uitstoot van stof te beperken, aangemerkt kan worden als een 

BBT maatregel. In dit kader heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(hierna: Afdeling) op 7 februari 2008 uitspraak3 gedaan in een zaak waarin door appellanten werd 

betoogd dat er een overdekte sorteer- en verwerkingshal had moeten worden voorgeschreven, 

ter beperking van de emissie van stof ten gevolge van het sorteren, breken en zeven en 

verkleinen van puin en asbesthoudend afval. De Afdeling overweegt het volgende: 

‘Het BREF Afvalbehandeling en de Nederlandse emissierichtlijn lucht (hierna: de NeR) zijn de 

voor een inrichting als hier aan de orde meest relevante documenten die een beschrijving 

geven van de beste beschikbare technieken in het kader van de emissie van stof. Uit tabel 1 

van de bijlage bij de Regeling blijkt dat er voor stortplaatsen geen specifieke BREF is 

opgesteld.  

                                                       
2 LJN:AZ6861, Vz. ABRvS, 19 januari 2007, 200608303/2. 
3 LJN: BD6134, Raad van State, d.d. 7 februari 2008, 200704844/1 



Kenmerk R002-4625503ENI-srb-V01-NL 

Op- en overslag 41\64 

In het deskundigenbericht wordt geconcludeerd dat in de inrichting de beste beschikbare 

technieken worden toegepast en dat uit de BREF Afvalbehandeling noch uit de NeR volgt dat 

een overdekte sorteer- en verwerkingshal als zijnde beste beschikbare techniek had moeten 

worden voorgeschreven. De Afdeling ziet geen grond om de conclusie van het 

deskundigenbericht op dit punt onjuist te achten. ‘

Deze uitspraak laat zien dat bij de beoordeling van BBT-maatregelen ter bestrijding van 

stofhinder de rechter zich sterk zal laten leiden door wat in de NeR en andere BBT-documenten 

hierover is vermeld. Op grond van deze handelswijze wordt de conclusie getrokken dat een 

overdekte hal ter bestrijding van stofemissie niet hoeft te worden voorgeschreven als  

BBT-maatregel ter bestrijding van stofemissie. Hieruit kan tevens worden afgeleid dat het 

voorschrijven van een overdekte hal ter bestrijding van stofhinder in de ogen van de rechter 

gezien moet worden als een maatregel die verder gaat dan BBT. 

6.2 Wet- en regelgeving 

6.2.1 Algemeen 

Onder beste beschikbare technieken moet ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de  

Wet milieubeheer worden verstaan: de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming 

van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor 

het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel 

mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch 

haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor 

degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij 

wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt 

gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting 

buiten gebruik wordt gesteld. 

Ten aanzien van het beoordelingskader van de vergunningverlening en de toepassing van BBT 

heeft de Afdeling een standaardoverweging ontwikkeld. Deze luidt als volgt: 

‘Artikel 8.10, eerste lid, van de Wet milieubeheer bepaalt dat de vergunning slechts in het 

belang van de bescherming van het milieu kan worden geweigerd. Het tweede lid, aanhef en 

onder a, van dit artikel bepaalt dat de vergunning in ieder geval wordt geweigerd indien door 

verlening daarvan niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting 

in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. 

Ingevolge artikel 8.11, tweede lid, van de Wet milieubeheer kan een vergunning in het belang 

van de bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend.  
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Ingevolge het derde lid van dit artikel worden in het belang van het bereiken van een hoog 

niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning de voorschriften verbonden die 

nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te 

voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te 

beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten 

minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden 

toegepast. Uit artikel 8.11, tweede en derde lid, volgt dat de vergunning moet worden 

geweigerd indien de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door 

het stellen van voorschriften en beperkingen niet kunnen worden voorkomen dan wel niet 

voldoende kunnen worden beperkt. 

Bij de toepassing van de hiervoor genoemde bepalingen komt het college een zekere 

beoordelingsvrijheid toe. 

(…) 

Ingevolge artikel 5a.1, tweede lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 

in samenhang met artikel 1, derde lid, van de Regeling aanwijzing BBT-documenten houdt het 

bevoegd gezag bij de bepaling van de voor een inrichting in aanmerking komende beste 

beschikbare technieken rekening met de documenten vermeld in tabel 2 van de bij deze 

regeling behorende bijlage.’ 

Betekenis 

Belangrijke constatering is dat het bevoegd gezag een zekere beoordelingsvrijheid toekomt bij de 

toepassing van de wettelijke bepalingen die zijn gesteld inzake BBT. De beoordelingsvrijheid die 

het bevoegd gezag heeft bij de vaststelling van BBT, wordt ingeperkt door de nationale en 

Europese BBT-documenten, welke zijn opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten. 

De begrenzing van de beoordelingsruimte van het voorschrijven van maatregelen die verder 

reiken dan de BBT wordt door de wetgever overgelaten aan de bestuurspraktijk.  
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6.2.2 Wijziging van bestaande vergunningen 

Opgemerkt wordt dat de overheid over de bevoegdheid beschikt om bij bestaande bedrijven op 

grond van artikel 8.22 van de Wm (actualisatie) en 8.23 van de Wm (ambtshalve wijziging), de 

voorschriften die zijn verbonden aan een vergunning zodanig te wijzigen dat zal worden voldaan 

aan BBT. In artikel 8.25 van de Wm is opgenomen dat, in het geval door wijziging van de 

vergunning niet kan worden bewerkstelligd dat in de betrokken inrichting (op termijn) weer ten 

minste BBT zal worden toegepast, de voor die inrichting verleende vergunning moet worden 

ingetrokken (intrekkingsgrond). Een dergelijke situatie zal zich niet hoeven voor te doen, wanneer 

een bedrijf ofwel op eigen initiatief ofwel via ambtshalve actualisering van de vergunning tijdig 

overstapt van de verouderde techniek naar de nieuwe, beste beschikbare techniek. Hierbij kan 

worden overwogen een onderzoeksverplichting naar de beste beschikbare technieken met 

betrekking tot het voorkomen of beperken van fijn stofemissie in een vergunning op te nemen of 

kan zonodig voor die overschakeling een termijn worden gegeven. Dit laat onverlet dat op het 

moment van besluitvorming voldaan moet worden aan de BBT die overeenstemt met het 

beschermingsniveau dat geldt tijdens de periode dat nog niet wordt gewerkt met de verbeterde 

technieken. Hiertoe is door de Afdeling4 als volgt overwogen:  

  

‘Het bevoegd gezag dient op grond van artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer een 

integrale afweging te maken van de in een concreet geval redelijkerwijs toe te passen beste 

beschikbare technieken. Het kader daarvoor wordt gevormd door de door de inrichting 

veroorzaakte milieueffecten, de specifieke technische kenmerken daarvan en de BBT-

documenten als bedoeld in artikel 5a.1, tweede lid, van het Ivb voor de desbetreffende sector of 

bepaalde activiteiten. Daarbinnen dienen, toegespitst op de desbetreffende inrichting en rekening 

houdend met de sector waarbinnen het bedrijf werkzaam is, milieuhygiënische, 

bedrijfseconomische en technische afwegingen te worden gemaakt, waarbij, voor zover hier van 

belang, de in artikel 5a.1, eerste lid, van het Ivb weergegeven factoren moeten worden betrokken.  

Artikel 5a.1, eerste lid, aanhef en onder h, van het Ivb dient in het licht van het bepaalde in bijlage 

IV van de EG-richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 

inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging zo te worden uitgelegd, dat het 

bevoegd gezag bij het bepalen van de voor een inrichting in aanmerking komende beste 

beschikbare technieken kan betrekken de tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere 

beschikbare techniek. Gelet op artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer moet ervan 

worden uitgegaan, dat ook al in de periode van het omschakelen op andere technieken in een 

inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken 

worden toegepast. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat de voor een inrichting in 

aanmerking komende beste beschikbare technieken in de loop der tijd een andere inhoud kunnen 

hebben.  

                                                       
4 LJN:BG6427, ABRvS 10 december 2008, 200708945/1en 200708948/1. 
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Dit betekent dat het beschermingsniveau, dat wordt bereikt met de toepassing van betere 

technieken, gedurende de tijd die nodig is om deze technieken toe te passen niet altijd kan 

worden bereikt. In dat geval dient het bevoegd gezag te beoordelen of binnen de inrichting de 

toegepaste technieken kunnen worden beschouwd als de voor deze periode in aanmerking 

komende beste beschikbare technieken.’ 

Het is dus niet noodzakelijk dat tijdens de overgangsfase naar verbeterde technieken altijd een 

beschermingsniveau wordt bereikt die overeenkomt met de toepassing van deze verbeterde 

technieken. Voldoende is dat tijdens de onderzoeksperiode naar het gebruik van verbeterde 

technieken het beschermingsniveau overeenkomt met de technieken die gedurende de 

overgangsperiode kunnen worden beschouwd als de voor deze periode in aanmerking komende 

BBT. 

6.3 Parlementaire geschiedenis 
Het bevoegd gezag is op grond van artikel 8.11, derde lid, Wm verplicht steeds die keuzes te 

maken die de grootst mogelijke bescherming van het milieu bieden, ofwel is tenminste voldaan 

aan BBT. De Memorie van Toelichting5 behorend bij de wijziging van dit wetsartikel drukt het als 

volgt uit: 

‘Bij het vaststellen van de vergunningvoorschriften zal uitgaande van de relevante lokale en 

niet-lokale milieuaspecten van het bedrijf en zijn specifieke technische kenmerken moeten 

worden bepaald welke voor de betreffende sector beschreven beste beschikbare technieken 

moeten worden toegepast, dan wel in het geval met BBT het vereiste niveau van bescherming 

van het milieu niet kan worden bereikt, welke verdergaande technieken moeten worden 

toegepast.’ 

Hierbij is vermeld dat de vergunningsvoorschriften zelf bij voorkeur de maximale toegestane 

emissies aangeven en niet de technieken die moeten worden toegepast om onder die emissies te 

blijven. Vanuit technisch oogpunt merken wij op dat voor diffuse stofemissies bij op- en 

overslagactiviteiten geen emissie-eisen gesteld kunnen worden. Bij dergelijke inrichting is het 

gebruikelijk dat sprake moet zijn van een bepaald maatregelenniveau om visueel waarneembare 

stofverspreiding tegen te gaan. 

                                                       
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29711, nr. 3, blz. 7 en 8 
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De afwegingen die bij vergunningverlening in een concreet geval door het bevoegd gezag 

moeten worden gemaakt, kunnen er toe bijdragen om verdergaande maatregelen voor te 

schrijven dan de in de betrokken bedrijfstak als BBT aangemerkte technieken. In de Memorie van 

Toelichting6 is hierover het volgende opgemerkt: 

‘Het gewijzigde artikel 8.11, derde lid, Wm biedt daartoe ruimte, nu daarin wordt bepaald dat bij 

het opstellen van de vergunningvoorschriften ervan wordt uitgegaan dat in het bedrijf ten 

minste BBT moet worden toegepast. Gezien de goede kwaliteit c.q. het hoge 

beschermingsniveau van de BREF’s ligt het niet in de rede om bij vergunningverlening buiten 

de bandbreedte van de BREF’s te treden, maar bijzondere omstandigheden kunnen daartoe 

nopen of dit rechtvaardigen. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn in de volgende gevallen: 

• Milieukwaliteitsnormen (dreigen te) worden overschreden 

• Er is sprake van een locatiespecifieke cumulatie van milieuproblemen 

• Er gelden prioritaire nationale milieudoelstellingen waarvan de uitvoering bijzondere 

inspanningen vraagt van bedrijven 

• Technieken hebben zich ontwikkeld die (nog) niet in een BREF zijn opgenomen, maar wel 

tegen vergelijkbare redelijke kosten een hogere mate van milieubescherming bieden’ 

Betekenis 

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat bijzondere omstandigheden kunnen eisen of een 

rechtvaardiging kunnen zijn om in bepaalde gevallen strengere eisen op te leggen dan die welke 

overeenkomen met de BBT. In de memorie van toelichting zijn enkele voorbeelden (niet 

limitatieve opsomming) gegeven waaruit dergelijke bijzondere omstandigheden kunnen bestaan. 

Veel van de genoemde omstandigheden, zo niet allemaal, lijken in principe in aanmerking te 

komen voor de motivering van aanscherping van vergunningseisen met betrekking tot de 

beperking van de uitstoot van fijn stof. Hierbij speelt een rol dat er grenswaarden zijn vastgesteld 

voor fijn stof, ten behoeve van de luchtkwaliteit, die (dreigen te) worden overschreden. Daarbij is 

er tevens sprake van gebieden waarin de achtergrondwaarden hoger zijn dan de geldende 

grenswaarden, waardoor lokale en regionale knelpunten ontstaan. Ter vermindering van de 

emissie van fijn stof zijn er nationale doelstellingen geformuleerd. Het criterium van verbeterde 

technieken is lastiger te boordelen. Weliswaar bestaan er naar verwachting ter verbetering van de 

luchtkwaliteit  tegenwoordig technieken waarmee een grotere reductie van de emissie van fijn stof 

kan worden bereikt, maar in hoeverre deze maatregelen technisch haalbaar zijn en kunnen 

worden getroffen tegen vergelijkbare redelijke kosten is vooralsnog onduidelijk. 

                                                       
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29711, nr. 3, blz. 11 
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6.4 Jurisprudentie 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste overwegingen opgenomen die zijn aangetroffen in de 

jurisprudentie van de Afdeling met betrekking tot de beoordeling van maatregelen die verder gaan 

dan BBT. 

LJN: BC0518, Raad van State, 19 december 2007, 200702400/1 

In de NeR is in paragraaf 2.1.4 het uitgangspunt geformuleerd dat de algemene emissie-eisen 

veelal te realiseren zijn met maatregelen overeenkomstig de stand der techniek. Hierop bestaan 

volgens deze paragraaf twee uitzonderingen, waarvan in dit geval de tweede van belang is: de 

emissie-eis wordt ondanks gebruik van voorzieningen overeenkomstig de stand der techniek 

overschreden. Volgens paragraaf 2.1.4 van de NeR moeten vergunningverlener en aanvrager in 

dat geval de mogelijkheden tot verdergaande voorzieningen nagaan. Als dat technisch of 

economisch niet mogelijk wordt geacht, wijkt het bevoegd gezag in geval van overschrijding 

gemotiveerd af van de algemene eisen, aldus de NeR. Uit het vorenstaande volgt dat het 

bevoegd gezag bij het opleggen van een algemene emissie-eis uit de NeR dient te bezien of aan 

die eis met toepassing van de beste beschikbare technieken kan worden voldaan en zo niet, of 

en in hoeverre verdergaande maatregelen in redelijkheid van vergunninghoudster kunnen worden 

gevergd. 

Commentaar: Deze uitspraak betreft een geschil omtrent de ambtshalve wijziging van 

vergunningseisen met betrekking tot de stofconcentratie afkomstig van sproeidrogers. Het bedrijf 

is van mening dat de gestelde vergunningseisen niet kunnen worden bereikt met BBT 

maatregelen en aanleiding geeft tot voor haar onevenredige gevolgen. Het bevoegd gezag wijst 

er op dat de concentratie-eis overeenkomt met hetgeen volgens paragraaf 3.2.2 van de NeR kan 

worden geëist bij het gebruik van een niet-filtrerende installatie en dat aan de gestelde norm kan 

worden voldaan als BBT wordt toegepast, zonder de consequenties hiervan voor het bedrijf 

daarbij te betrekken. Door de Afdeling wordt er op gewezen dat deze toepassing van de NeR 

onjuist is. Immers in de NeR is vermeld dat de geformuleerde algemene emissie-eisen voor stof 

niet altijd haalbaar zullen zijn met BBT maatregelen. In dat geval moeten vergunningverlener en 

aanvrager de mogelijkheden tot verdergaande voorzieningen nagaan. Als dat technisch of 

economisch niet mogelijk wordt geacht, wordt in geval van overschrijding gemotiveerd afgeweken 

van de algemene eisen, aldus de NeR. Hieruit volgt dat het bevoegd gezag bij het opleggen van 

een algemene emissie-eis uit de NeR dient te bezien of aan die eis met toepassing van de beste 

beschikbare technieken kan worden voldaan en zo niet, of en in hoeverre verdergaande 

maatregelen in redelijkheid van vergunninghoudster kunnen worden gevergd. Bij de beoordeling 

van wat in redelijkheid van vergunninghoudster kan worden gevergd spelen de technische en 

economische haalbaarheid van maatregelen en voorzieningen in ieder een rol.  
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De invulling van het redelijkheidprincipe heeft dus betrekking op de maatregelen die kunnen 

worden verlangd om te kunnen voldoen aan de algemene emissie-eisen voor stof die verder gaan 

dan BBT. Hierbij dient het bevoegd gezag te beoordelen of en in hoeverre verdergaande 

maatregelen in redelijkheid van vergunninghoudster kunnen worden gevergd. Met andere 

woorden, de vraag of en in hoeverre maatregelen moeten worden genomen die verder reiken dan 

BBT moet worden beoordeeld aan de hand van het Alara principe dat voorheen in het algemeen 

werd toegepast bij het voorschrijven van vergunningsvoorschriften.  

ABRvS 21 december 2007, 200701265/1 (DRSH Zuiveringsslib N.V) 

Appellant betoogt dat vanwege de geografische ligging en de plaatselijke milieuomstandigheden 

verdergaande eisen hadden moeten worden gesteld waarbij er op wordt gewezen dat de 

inrichting is gelegen op een van de meest vervuilde plekken van Europa wat luchtverontreiniging 

betreft (Dordrecht).  

Het betoog van het college komt erop neer dat in dit verband geen normen zoals opgenomen in 

het Besluit luchtkwaliteit 2005 worden overschreden. De Afdeling ziet gezien het betoog van het 

college in hetgeen de appellant heeft aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat het 

college verdergaande eisen had moeten stellen in verband met de geografische ligging van de 

inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden. 7  

ABRvS 30 juli 2008 100705503/1 (E.ON Energy from Waste AG ) 

Appellanten betogen dat vergaande eisen noodzakelijk zijn dan die overeenkomen met BBT. In 

dit verband wijzen zij erop dat de maximaal toelaatbare waarde (MTR-waarde) voor 

waterstoffluoride wordt overschreden, dat cadmium een zwarte lijststof is en dat voor metalen een 

minimalisatieverplichting geldt. Voorts wijzen zij op de geografische ligging en de plaatselijke 

milieuomstandigheden (Delfzijl).  

In de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) wordt voor fluoride een MTR-waarde genoemd. De 

Afdeling overweegt dat MTR-waarden niet-wettelijke normen zijn, waarvoor volgens de NeR een 

inspanningsverplichting geldt. Het zijn geen grenswaarden die in acht moeten worden genomen 

en waarvoor een resultaatverplichting geldt.  

Het college heeft een afweging gemaakt ten aanzien van de MTR-waarde voor fluoride en komt 

tot de conclusie dat het niet nodig is ter bescherming van het milieu een strengere grenswaarde 

te stellen. Het college gaat hierbij onder meer in op de bijdrage van onderhavige inrichting aan de 

heersende achtergrondconcentratie en op de aanwezige flora en fauna.  

                                                       
7 Een soortgelijke redenering bij de beoordeling van de vraag in hoeverre strengere eisen noodzakelijk zijn dan die overeenkomen 
met de BBT  is ook terug te vinden in andere uitspraken, zoals blijkt uit het volgende citaat: “ In hetgeen het college van 
burgemeester en wethouders heeft betoogd, ziet de Afdeling voorts geen grond voor het oordeel dat het college van gedeputeerde 
staten zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de aard van de werkzaamheden, de geografische ligging van de 
inrichting, alsmede de plaatselijke milieuomstandigheden geen aanleiding geven om in de vergunning strengere maatregelen op te 
nemen dan thans is geschied, of de vergunning te weigeren.” (ABRvS 17 juni 2009, 200806685/1/M1) 
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De Afdeling ziet in het enkele betoog van appellanten dat de MTR-waarde voor fluoride wordt 

overschreden geen aanleiding voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het 

standpunt heeft kunnen stellen dat in het belang van de bescherming van het milieu niet nodig is 

verdergaande eisen te stellen. 

Ook overigens hebben appellanten onvoldoende gemotiveerd waarom het in het belang van de 

bescherming van het milieu nodig is verdergaande eisen te stellen. De Afdeling ziet geen 

aanleiding voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen 

stellen dat het niet nodig is verdergaande eisen te stellen. 

LJN: BG3360, Raad van State, 28 oktober 2008, 200707551/1 (Sita ReEnergy Roosendaal B.V) 

Het betoog van appellant komt er, voor zover hier van belang, op neer dat voor de emissie van 

stoffen verdergaande eisen hadden moeten worden gesteld. In dit verband wijst zij erop dat de 

MTR-waarde voor waterstoffluoride wordt overschreden en dat cadmium, thallium en kwik zwarte 

lijststoffen zijn.  

In de Nederlandse emissierichtlijn lucht (InfoMil; hierna: de NeR) wordt voor fluoride een  

MTR-waarde genoemd. De Afdeling overweegt dat MTR-waarden niet-wettelijke normen zijn, 

waarvoor volgens de NeR een inspanningsverplichting geldt. Het zijn geen grenswaarden die in 

acht moeten worden genomen en waarvoor een resultaatverplichting geldt.  

Het college heeft de MTR-waarde voor fluoride in ogenschouw genomen. Het college is van 

oordeel dat het, gezien de bijdrage aan het achtergrondniveau, niet nodig is ter bescherming van 

het milieu een strengere grenswaarde te stellen.  

De Afdeling ziet in het enkele betoog van de MOB dat de MTR-waarde voor fluoride wordt 

overschreden geen aanleiding voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het 

standpunt heeft kunnen stellen dat het in het belang van de bescherming van het milieu niet 

nodig is verdergaande eisen te stellen. 

Commentaar: Uit de vorige drie uitspraken kan worden afgeleid dat het overschrijden van  

MTR-waarden (in dit geval waterstoffluoride), waarvoor een inspanningsverplichting geldt, niet 

zondermeer een grond vormt om verdergaande eisen te stellen dan BBT. Maar om deze grond 

helemaal uit te sluiten gaat te ver. Er is echter alleen plaats voor verdergaande eisen indien dit 

nodig is in het belang van de bescherming van het milieu en de noodzaak ervan goed kan 

worden gemotiveerd.  

De uitspraken laten zien dat ter motivering van verdergaande eisen gebruik kan worden gemaakt 

diverse omstandigheden en kenmerken, zoals bijdrage van een inrichting aan het 

achtergrondniveau, minimalisatieverplichting voor stoffen, de geografische ligging van een 

inrichting, de aanwezige flora en fauna en de plaatselijke milieuomstandigheden. De uitspraken 

laten tevens zien dat niet lichtvaardig moet worden gedacht over het motiveren van de noodzaak 

om verdergaande eisen te stellen. In al deze zaken heeft de rechter een beroep op 

bovengenoemde gronden afgewezen. 
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De conclusie moet zijn dat overschrijding van een MTR-waarde waarvoor een 

inspanningsverplichting geldt als zodanig geen reden voor het opleggen van verdergaande eisen, 

maar hiervoor wel een aanzet kan vormen waardoor in combinatie met andere factoren, zoals de 

bijdrage van een inrichting aan het achtergrondniveau het opleggen van verdergaande eisen dan 

BBT geoorloofd kan zijn.  

Bij overschrijding van grenswaarden ligt dit mogelijk anders omdat deze in acht moeten worden 

genomen voor zover de verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd bij of krachtens 

de Wet milieubeheer, waardoor afwijking juridisch gezien niet is toegestaan. De regulering van 

fijn stof wordt gekenmerkt door grenswaarden. Hiervan mag in principe niet worden afgeweken, 

tenzij overschrijding van deze normen bij of krachtens wettelijk voorschrift is toegestaan (zoals 

niet in betekende mate). Dit betekent dat maatregelen moeten worden opgelegd om te voldoen 

aan hetgeen de grenswaarden voorschrijven ook al gaan deze verder dan BBT. Wanneer de 

grenswaarden niet kunnen worden bereikt, zelfs niet met verdergaande eisen, moet een 

vergunning worden geweigerd, voor zover de verplichting tot het in acht nemen van de 

betreffende grenswaarden bij of krachtens de Wet milieubeheer is vastgelegd (artikel 8.10, lid 2 

onder b jo artikel 8.8, lid 3 van de Wet milieubeheer). Indien echter geen overschrijding van 

grenswaarden plaatsvindt dan wel het omstandigheden betreft waarin overschrijding daarvan 

wettelijk is toegestaan, zal een verdergaande beperking van de uitstoot van de fijn stof (mede) 

moeten worden gebaseerd op andere gronden, zoals bijdrage aan het achtergrondniveau, de 

geografische ligging van een inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden, waardoor het 

naar verwachting lastig zal zijn verdergaande eisen op te leggen op de enkele grond om de 

emissie van fijn stof te beperken. Dit is wellicht anders wanneer een reële dreiging van 

overschrijding van grenswaarden bestaat voor zover daaruit de verplichting voortvloeit om deze in 

act te nemen bij vergunningverlening.  

Ammoniak uitstoot ten gevolge van veehouderij  

Ingevolge artikel 3, derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij wordt een Wm-vergunning 

voor een gpbv-installatie geweigerd, indien niet kan worden voldaan aan voorschriften die 

vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de 

plaatselijke milieuomstandigheden aan de milieuvergunning moeten worden verbonden, maar die 

niet met toepassing van de in aanmerking komende beste beschikbare technieken kunnen 

worden gerealiseerd.  

Door de minister van VROM is de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 

van 25 juni 2007 opgesteld (hierna: de beleidslijn). Ingevolge artikel 5a.1, tweede lid, van het 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer samen met de Regeling aanwijzing  

BBT-documenten, is het bevoegd gezag verplicht bij vergunningverlening rekening te houden met 

de beleidslijn. 
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De beleidslijn houdt, voor zover thans van belang, in dat wanneer er in de omgeving van een 

veehouderij een kwetsbaar natuurgebied is, of wanneer de achtergronddepositie ter plaatse (te) 

hoog is, aanleiding kan bestaan om te verlangen dat deze veehouderij een lagere 

ammoniakemissie veroorzaakt dan die welke zou optreden wanneer de beste beschikbare 

technieken worden toegepast. Deze basisgedachte is in het document uitgewerkt in een aantal 

situaties waarin wel of geen verdergaande eisen voor extra reductie van ammoniak ten opzichte 

van BBT worden aanbevolen (standaard toetsingskader). In de beleidslijn wordt benadrukt dat de 

lokale milieusituatie aanleiding kan zijn om van de gekozen grenzen af te wijken. 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit beleid getoetst aan de IPPC-richtlijn (ABRvS 18 maart 

2009, 200800463/1). De Afdeling geeft, voor zover hier van belang, aan dat in artikel 9, vierde lid, 

van de IPPC-richtlijn is bepaald dat de emissiegrenswaarden, de parameters of de gelijkwaardige 

technische maatregelen moeten zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken, met 

inachtneming van de technische kenmerken en de geografische ligging van de betrokken 

installatie, alsmede de plaatselijke milieuomstandigheden (hierna: de omgevingstoets). 

Verder wordt geconstateerd dat de wijze waarop de omgevingstoets moet worden uitgevoerd niet 

in de IPPC-richtlijn is geregeld. Dit brengt mee dat - zoals ook in overweging 19 van de 

preambule bij de richtlijn is benadrukt - het de taak van de lidstaten is om te bepalen hoe in 

voorkomend geval rekening kan worden gehouden met de technische kenmerken, de 

geografische ligging en de plaatselijke milieuomstandigheden. In het huidige geding staat ter 

beoordeling of deze beoordelingsmarge wordt overschreden door artikel 3, derde lid, van de Wet 

ammoniak en veehouderij toe te passen op de in de beleidslijn geadviseerde wijze hetgeen in de 

ogen van de Afdeling niet het geval is. In de eerste plaats noopt een richtlijnconforme uitleg van 

artikel 3, derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij niet tot een omgevingstoets waarbij het 

feit dat de omgeving (al dan niet aanzienlijk) wordt belast zonder meer dwingt tot het weigeren 

van een vergunning. In de tweede plaats zijn bij het opstellen van de in de beleidslijn 

geadviseerde omgevingstoets diverse voor ammoniak uitstoot relevante omstandigheden en 

ontwikkelingen betrokken, zodat de in de beleidslijn gekozen wijze van uitvoering van de 

omgevingstoets de door de IPPC-richtlijn gelaten beoordelingsmarge niet overschrijdt. De 

Afdeling neemt daarbij mede in aanmerking dat de beleidslijn de ruimte laat om op basis van de 

specifieke omstandigheden in de omgeving van de veehouderij verdergaande eisen te stellen dan 

voortvloeien uit het generieke stelsel van de beleidslijn. Het toepassen van de genoemde 

onderdelen van de beleidslijn is naar het oordeel van de Afdeling dan ook niet in strijd met het 

richtlijnconform geïnterpreteerde artikel 3, derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij. 
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Commentaar: Deze uitspraak betreft vergunningverlening voor gpbv-installaties. Hieruit komt naar 

voren dat het rijksbeleid inzake de uitstoot van ammoniak door veehouderijen en de 

omgevingstoets die daarin is opgenomen niet conflicteren met de IPPC-richtlijn. De beleidslijn 

bevat criteria aan de hand waarvan het mogelijk is verdergaande eisen op te leggen dan BBT. Bij 

de keuze van het beschermingsniveau spelen naast de omvang van de emissie met name de 

ligging ten opzichte van kwetsbare gebieden en de hoogte van de achtergronddepositie ter 

plaatse een rol. Voorgesteld kan worden dat naar analogie van de beleidslijn voor de uitstoot van 

ammoniak door de veehouderij rijksbeleid wordt ontwikkeld met het oog op de reductie van fijn 

stof waarin wordt aangegeven onder welke omstandigheden verdergaande eisen dan die 

overeenkomen met BBT worden aanbevolen waarbij het mogelijk blijft hiervan af te wijken 

wanneer op basis van de lokale milieusituatie daarvoor aanleiding bestaat.  

6.5 Analyse 

6.5.1 Systematiek 

Op basis van de wijze waarop in de wet, de parlementaire geschiedenis en de rechtspraak wordt 

gesproken over BBT en de mogelijkheid om strengere eisen te verbinden aan vergunningen dan 

die overeenkomen met BBT, kan aan de hand van imissie-concentratieniveaus inzichtelijk worden 

gemaakt of en in hoeverre vergaande maatregelen kunnen worden vereist ter beperking fijn stof 

uitstoot. Deze typologie is weergegeven in onderstaande figuur. 
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Figuur 6.2 Typologie 

Deze typologie kent drie beschermingsniveaus, waarbij niveau 2 uiteenvalt in twee subniveaus 

gescheiden door de grenswaarde voor fijn stof. Beschermingsniveau 1 betreft 

immissieconcentraties voor fijn stof waarbij er geen reëel gevaar bestaat voor overschrijding van 

de grenswaarden voor fijn stof. Boven dat punt begint beschermingsniveau 2 te lopen. Het gebied 

met een dreigende overschrijding is niet gekwantificeerd.  



Kenmerk R002-4625503ENI-srb-V01-NL 

Op- en overslag 53\64 

De grootte van het gebied kan bijvoorbeeld absoluut (x µg/m3 onder grenswaarde) of relatief 

(effect inrichting x% van de grenswaarde) zijn. Het relatieve niveau zou afhankelijk kunnen zijn 

van de reguliere emissie of storingsemissie. Bij de afweging van het gebied kunnen ook andere 

criteria spelen, zoals cumulatie, geografische ligging en aantal blootgestelden. In het gebied 

waarin de grenswaarde nog niet is bereikt, maar wel sprake is van een dreigende overschrijding, 

ligt 2a. Daarboven tot het niveau waarbij een project als in betekenende mate moet worden 

beschouwd is aangeduid met 2b. Het niveau daarboven, waarbij de betreffende  

immissie-concentraties van een project moeten worden aangemerkt in betekende mate en 

waarbij sprake is van grenswaarde overschrijding, wordt beschermingsniveau 3 genoemd. 

Op basis van de feitelijke omstandigheden, zoals emissieconcentraties en 

achtergrondconcentraties, kan worden bepaald in welk van deze beschermingsniveaus de 

vergunningverlening plaatsvindt met de inzet van BBT-maatregelen. Afhankelijk van het 

beschermingsniveau waarin men terecht komt kan de vraag worden beantwoord of, en in 

hoeverre verdergaande maatregelen dan BBT mogelijk zijn ter beperking van de uitstoot van fijn 

stof. In onderstaande tabel is dit principe op hoofdlijnen uitgewerkt.  

Tabel 6.1 Hoofdlijnen 

Niveau Karakteristieken van de niveau’s 

3 Als door toepassen van BBT maatregelen er een situatie ontstaat waarbij sprake is van een 

overschrijding van de grenswaarde en waarbij het effect van het besluit in betekenende mate (IBM) is, 

geldt er een resultaatverplichting om tenminste op niveau 2b te komen door het toepassen van 

verdergaande maatregelen. Anders dient de vergunning te worden geweigerd. Het kostenaspect is 

geen relevante beoordelingsparameter voor de afweging van maatregelen. 

2a / 2b Als door toepassen van BBT maatregelen er een situatie ontstaat waarbij sprake is van een 

overschrijding van de grenswaarde, dan wel een dreigende overschrijding daarvan, maar waarbij het 

effect van het besluit niet in betekenende mate (IBM) is, ontstaat een inspanningsverplichting. De 

mate van inspanning kan vergeleken worden met een redelijkheidsafweging. 

1 Aan de vergunning worden de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de 

inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen, of indien dat niet mogelijk is, zoveel 

mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Als door toepassen van BBT maatregelen er een 

situatie ontstaat waarbij geen sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarde is er 

in beginsel geen grondslag om verdergaande maatregelen voor te schrijven. 
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Het schema vormt het uitgangspunt om een besluit te nemen over (eventueel verdergaande) 

maatregelen. Het gaat daarbij uit van de op dat moment vergunde situatie. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om de oprichting van een nieuwe inrichting (er is dan nog helemaal geen vergunning) of 

een verandering van een reeds vergunde situatie (onder andere veranderingsvergunning en 

ambtshalve wijziging). Indien in het kader van NSL maatregelen via de vergunning afgedwongen 

worden, werkt het schema op een vergelijkbare wijze. Er zal daarbij doorgaans sprake zijn van 

een situatie welke onder beschermingsniveau 2b valt. Er zal immers sprake zijn van een 

overschrijdingssituatie en waarbij het vergunningenbesluit over het treffen van de maatregelen tot 

een verbetering van de luchtkwaliteit leidt (niet in betekenende mate). 

6.5.2 Van technisch knelpunt naar juridische oplossingsrichting 

In het kader van het Actieplan fijn stof voor de industrie zijn praktische aandachtspunten naar 

voren gekomen die voor de realisatie van het actieplan van belang zijn. Een aantal aspecten zijn 

ook voor de op- en overslag van belang. Het richt zich onder andere op het geven van juridische 

handvatten voor de vergunningverlening bij het voorschrijven van verdergaande  

BBT-maatregelen. In de praktijk worden verschillende onderwerpen genoemd die in de 

vergunningenpraktijk dikwijls als problematisch worden beschouwd door bedrijven en/of 

bevoegde instanties bij de toepassing van het BBT principe. Het betreft het omgaan met de 

volgende onderwerpen: 

• Hoe omgaan met verschillen tussen bestaande en nieuwe situaties* 

• Hoe kunnen oude situaties via actualisatie uitgefaseerd worden 

• Hoe omgaan met verschillen tussen grote en kleine installaties* 

• Op welke gronden kan ik afwijken van de BREF 

• Hoe omgaan met niet IPPC bedrijven met name met betrekking tot te gebruiken documenten 

• Hoe wordt fijn stof afgewogen in de BBT afweging, immers fijn stof is nieuw en niet specifiek 

meegenomen in de afweging in de BREF 

• Welke afbreukrisico’s bestaan er bij voorschrijven van verdergaande BBT maatregelen* 

• Op welke wijze dient de integrale afweging voor BBT gemaakt te worden* 

• Hoe omgaan tussen balans inspanning door bedrijf en milieuwinst* 

• Hoe omgaan met kosten en kosteneffectiviteit (bedrijf of branche) - referentiewaarde* 

• Tot op welke hoogte kan ik maatregelen afdwingen 

• Om moet worden omgaan met omgevingsfactoren* 

• Wie moet bewijslast leveren dat (verdergaande) maatregelen mogelijk zijn 

• Op welke wijze kunnen onderzoeksverplichtingen worden ingezet 

• Hoe kom ik tot een goede motivering 
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Op grond van de in de vorige paragraaf ontwikkelde systematiek worden de bovenstaande 

onderwerpen nader beoordeeld vanuit juridisch oogpunt. De meeste van de genoemde 

problemen hebben te maken met de vaststelling van BBT in het algemeen en de wijze waarop 

dat moet gebeuren in het kader van een zorgvuldige voorbereiding, alsmede toereikende 

motivering van besluiten. In dit hoofdstuk wordt beoordeeld, of en in hoeverre het mogelijk is 

strengere eisen voor te schrijven dan die welke overeenkomen met BBT. De vragen die zijn 

voorzien van een asterisk zijn vragen die in het bijzonder verband houden met beoordeling van 

deze onderzoeksvraag. In het kader van deze analyse zal de behandeling van technische 

knelpunten dan ook beperkt blijven tot de onderwerpen die hierin aan de orde komen. Dit 

betekent overigens niet dat andere onderwerpen in het geheel niet aan bod zijn gekomen. In 

voorgaande paragrafen is uitdrukkelijk ook aandacht besteed aan de actualisatie van 

vergunningen en het opleggen van onderzoeksverplichtingen in verband met het bereiken  

van BBT. 

Wanneer komen extra maatregelen in aanmerking? 

Op grond van de analyse is de vraag of verdergaande maatregelen kunnen worden 

voorgeschreven alleen van belang voor beschermingsniveaus 2 en 3. De immisiesituatie met 

betrekking tot fijn stof is bij beschermingsniveau 1 zodanig van omvang dat er geen aanleiding is 

om verdergaande maatregelen voor te schrijven dan BBT. Dit is volledig anders bij 

beschermingsniveau 3. Door toepassing van extra maatregelen moet er een situatie ontstaan 

waarin het effect van het besluit als niet in betekenende mate kan worden gekenschetst. Geen 

van bovengenoemde elementen die bij het voorschrijven van extra maatregelen een rol kunnen 

spelen, zoals het verschil tussen oude en nieuwe installaties, is van belang voor de beoordeling 

van een vergunningaanvraag in beschermingsniveau 3. Ook het kostenaspect is geen relevante 

beoordelingsparameter voor de afweging van maatregelen. Op basis van deze uitkomst is de 

afweging in hoeverre verdergaande maatregelen kunnen worden verlangd dan BBT vooral van 

belang voor beschermingsniveau 2. 

Welke elementen kunnen een rol spelen bij de vaststelling van extra maatregelen? 

Als door toepassen van BBT er een situatie ontstaat waarbij sprake is van een overschrijding van 

de grenswaarde, dan wel een dreigende overschrijding daarvan, maar waarbij het effect van het 

besluit niet in betekenende mate (IBM) is, moeten die extra maatregelen worden getroffen die in 

redelijkheid van vergunninghoudster kunnen worden gevergd. De redelijkheidtoets is gebruikt 

door de Afdeling bestuursrechtspraak in een zaak waarin de geformuleerde algemene emissie-

eisen voor totaal stof niet konden worden bereikt met gebruikmaking van BBT-maatregelen. Deze 

benaderingswijze kan naar onze mening ook worden toegepast bij het beoordelen van de vraag 

in hoeverre verdergaande maatregelen dan BBT nodig zijn om het gewenste concentratieniveau 

van fijn stof te behalen in beschermingsniveau 2.  
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Immers ook bij deze kwestie betreft het de beoordeling van de vraag in hoeverre verdergaande 

maatregelen dan BBT noodzakelijk zijn met het oog op het bereiken van een zeker 

kwaliteitsniveau. 

Bij de beoordeling van wat in redelijkheid van vergunninghoudster kan worden gevergd spelen 

onze inziens overeenkomstig de eerder genoemde uitspraak van de Afdeling in de zaak over het 

bereiken  van algemene emissie-eisen voor stof ook hier de technische en economische 

haalbaarheid van maatregelen en voorzieningen in ieder geval een rol. 

Naast de technische en financiële situatie van een bedrijf als toetssteen voor het opleggen van 

extra maatregelen is uit de gehanteerde jurisprudentie duidelijk geworden dat bij de invulling van 

het redelijkheidprincipe tevens kan worden gelet op de geografische ligging van de inrichting en 

de plaatselijke milieuomstandigheden. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan de 

verontreinigingsituatie met betrekking tot fijn stof. In dit kader kan naast de emissie van fijn stof 

tevens meer integraal gekeken worden door hierbij tevens de uitstoot van andere componenten 

te betrekken. Interessant zijn bijvoorbeeld stoffen waarvoor een MTR-waarde geldt. Ten aanzien 

van deze niet-wettelijke normen is door de Afdeling weliswaar gesteld dat overschrijding van deze 

normen niet direct tot de conclusie leidt dat aan de vergunning verdergaande eisen moeten 

worden gesteld, maar onze inziens hiervoor wel een aanzet kan vormen waardoor in combinatie 

met andere factoren. 

Met betrekking tot de vraag of het verschil uit maakt of bij vergunningverlening sprake is van een 

bestaande of een nieuwe situatie wordt het volgende opgemerkt. Een bestaande en een nieuwe 

inrichting moeten weliswaar beiden voldoen aan de BBT, maar de mogelijkheid om verdergaande 

maatregelen te treffen in bestaande bedrijfssituatie is in het algemeen lastiger te realiseren dan in 

nieuwe situaties, al was het maar vanwege de tijd en kosten die nodig zijn voor omschakeling, 

hetgeen van betekenis is voor de toepassing van het redelijkheidprincipe. 

De vraag of het verschil maakt of er bij de vergunningverlening sprake is van een grote of een 

kleine inrichting is van een andere orde. Volgens de Wet milieubeheer moet iedere inrichting 

tenminste voldoen aan de BBT ongeacht de omvang er van. Maar er is in principe ruimte om 

binnen het afwegingskader voor verdergaande maatregelen dan de BBT onderscheid te maken in 

grote en kleine inrichtingen. Uiteraard moet daarbij tevens worden gelet op de omvang van de 

milieubelasting omdat een kleine inrichting geen garantie biedt dat weinig wordt geëmitteerd en 

andersom een grote inrichting niet automatisch betekent dat er altijd sprake zal zijn van een hoge 

milieubelasting. 
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Naast technische knelpunten kunnen bij wijziging van bestaande vergunningen op grond van 

artikel 8.22 van de Wm (actualisatie) en 8.23 van de Wm (ambtshalve wijziging) ook eventuele 

juridische problemen ontstaan in de praktijk, zoals mogelijk het verlaten van de grondslag van de 

aanvraag. Het betreft een punt van aandacht, maar valt verder buiten de scoop van dit 

onderzoek. 

6.6 Conclusie 
De vraag is of er vanuit een juridische optiek richtsnoeren kunnen worden geformuleerd voor in 

de praktijk ervaren knelpunten met behulp waarvan het mogelijk is in het belang van de 

bescherming van het milieu strengere eisen te verbinden aan milieuvergunningen dan die 

overeenkomen met BBT. 

Ter beantwoording van deze vraag is gekeken naar de wettekst en is de wetsgeschiedenis 

geraadpleegd. Bovendien is gezocht naar uitspraken van de bestuursrechter die betrekking 

hebben op dit onderwerp. Er zijn enkele uitspraken gevonden die gaan over de vraag of en in 

hoeverre verdergaande maatregelen kunnen worden voorgeschreven dan BBT. De meeste 

uitspraken die betrekking hebben op het onderwerp van BBT gaan over de vaststelling van BBT 

zelf. Toch kunnen enkele richtsnoeren worden afgeleid uit de bronnen die zijn bestudeerd. Een 

belangrijke constatering is dat zowel de Wet milieubeheer als de parlementaire geschiedenis 

laten zien dat onder omstandigheden het voorschrijven van verdergaande maatregelen dan BBT 

met het oog op de bestrijding van fijn stofemissie mogelijk is. 

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de vraag wanneer extra maatregelen kunnen 

worden voorgeschreven is een typologie ontwikkeld aan de hand waarvan kan worden 

beoordeeld in welke situaties verdergaande maatregelen dan BBT opportuun kunnen zijn. Hierbij 

speelt overschrijding dan wel het risico van overschrijding van de gestelde grenswaarde voor fijn 

stof een belangrijke rol. Op deze wijze zijn drie beschermingsniveaus van elkaar onderscheiden 

op grond waarvan kan worden beoordeeld of en in hoeverre verdergaande maatregelen dan BBT 

kunnen worden voorgeschreven. 
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Ter vaststelling van de aard en omvang van verdergaande maatregelen kan worden getoetst aan 

het redelijkheidsprincipe, waarbij tal van omstandigheden kunnen worden betrokken. In de 

jurisprudentie komt men ondermeer de volgende wegingsfactoren tegen: de technische en 

financiële haalbaarheid van maatregelen (kosteneffectiviteit), de geografische ligging van een 

inrichting (ligging ten opzichte van milieugevoelige bestemmingen), de plaatselijke 

milieuomstandigheden (hoogte van achtergrondniveaus), de uitstoot van andere stoffen (wel of 

geen MTR-waarden, zwarte lijststoffen). Daarnaast kan worden gedacht aan de verschillen 

tussen bestaande en nieuwe alsmede kleine en grote inrichtingen. Deze opsomming is zeker niet 

volledig. In de praktijk zal op grond van de specifieke situatie moeten worden beoordeeld welke 

aspecten verder een rol spelen bij toetsing aan het redelijkheidsprincipe en welk gewicht daaraan 

moet worden toegekend in verhouding met het bereiken van de beoogde milieukwaliteit. Het 

verdient daarom overweging deze gedachtegang nader uit te werken in een beleidskader, 

bijvoorbeeld als onderdeel van de NeR, hetgeen tevens is gebeurd op het gebied van de 

beperking van de ammoniak uitstoot ten gevolge van de veehouderij.  
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7 Samenvatting en conclusies 

Emissiebronnen, emissiebepalende parameters en praktijkwensen 

Bij inrichtingen waar op- en overslag van bulkgoederen plaatsvinden, kunnen bij diverse 

activiteiten en handelingen stofemissies optreden. Stofemissies treden met name op bij het 

oppakken, transport, storten en opslaan van bulkgoederen. De (fijn) stofemissie bij diffuse 

bronnen is sterk afhankelijk van een groot aantal factoren. Belangrijke parameters welke de 

emissies van stof beïnvloeden zijn de aard van het stof (onder andere vochtgehalte en 

stuifgevoeligheid), de wijze van op- en overslag (keuze technieken) en de getroffen 

emissiebeperkende voorzieningen. Bij de start van dit onderzoek was onvoldoende duidelijkheid 

welke technieken nu allemaal in de praktijk worden toegepast en welke eventuele aanvullende 

maatregelen beschikbaar zijn. 

Bij de start van dit onderzoeken waren tevens vanuit de praktijk juridische handvatten gewenst ter 

ondersteuning van de vergunningverlening, door inzichtelijk te maken welke juridische 

mogelijkheden er zijn om de toepassing van verdergaande emissiebeperkende technieken te 

eisen. 

Maatregelen en emissieschatting in de praktijk 

Er is een analyse uitgevoerd van milieuvergunningen van de grote op- en overslag bedrijven in 

Nederland. Uit deze analyse blijkt dat de maatregelen uit de NeR min of meer bij alle bedrijven 

worden toegepast. Er worden enkele maatregelen toegepast die niet expliciet in de NeR worden 

genoemd, maar die qua aard wel aan de NeR maatregelen gerelateerd zijn. Vanuit de 

vergunningendossiers kan niet worden afgeleid hoe effectief de maatregelen in de praktijk 

worden uitgevoerd. De wijze van de uitvoering van met name ‘good housekeeping’ maatregelen 

kunnen de emissies in belangrijke mate beïnvloeden. Specifieke aandacht in de praktijk 

(bijvoorbeeld via monitoring, toezicht en opleiding) voor de wijze van uitvoering van technieken en 

maatregelen is vanuit dat oogpunt van belang.  

De omvang van de emissies wordt door de bedrijven doorgaans geschat met behulp van de 

kengetallen van Mulder (TNO 1987), Vrins, EPA en Peutz. Daarbij wordt meestal geen 

onderscheid gemaakt tussen verschillende handelingen (opslag, transport, overslag, bewerken), 

maar wordt de emissie geschat op basis van de totale doorzet. 

Toegepaste en nieuwe maatregelen 

Op basis van de in dit onderzoek uitgevoerde analyse van de milieuvergunningen en nader 

onderzoek naar mogelijke (verdergaande) technieken en maatregelen is een overzicht gemaakt 

van alle toegepaste technieken, optimalisaties en maatregelen met betrekking tot stof. Het blijkt 

dat er elders geen nieuwe en andere maatregelen worden toegepast die niet in Nederland reeds 

worden toegepast of nog niet bekend zijn. 
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Wat is BBT? 

De technieken en maatregelen uit het in dit onderzoek opgestelde overzicht zijn bekeken vanuit 

BBT oogpunt. Het blijkt dat alle technieken en maatregelen nu reeds in de praktijk worden 

toegepast. In specifieke toepassingen kunnen alle technieken als BBT worden gezien. Dit 

betekent niet dat alle maatregelen ook in alle situaties BBT zijn en dat altijd alle maatregelen 

dienen te worden uitgevoerd. De afweging of een techniek / maatregel in een situatie als BBT 

wordt gekenmerkt is mede afhankelijk van andere omstandigheden dan alleen stof, zoals de 

stuifgevoeligheid van het bulkgoed en de omvang van de activiteit. Het betekent ook dat wanneer 

de ene maatregel wordt uitgevoerd de andere niet altijd noodzakelijk is. Er ontbreekt nu goede 

handvatten om BBT voor een specifieke situatie vast te stellen. Welke criteria en overwegingen 

zijn van belang voor de vaststelling of sprake is van BBT. In de begeleidingscommissie is 

vastgesteld dat er wel een ‘gevoel’ is wat BBT is, maar dat dit niet expliciet is. Er is vastgesteld 

dat de BBT afweging in eerste instantie een technische afweging is die nog onvoldoende 

concreet is uitgewerkt. Als richtlijn voor het bepalen van BBT geldt als uitgangspunt: 

• Met betrekking tot de diffuse stofemissies geldt als uitgangspunt voor het bepalen van de 

best beschikbare technieken dat binnen de inrichting geen visueel (dat wil zeggen met het 

oog) waarneembare stofverspreiding mag optreden 

• Voor goederen uit de stuifklasse S1 tot en met S3 geldt dat er voor elke activiteit (opslag, 

oppakken, transport, storten, bewerken) een gesloten uitvoering van de techniek/handeling 

moet worden toegepast (bijvoorbeeld een grijper met bovenafdichting). Bij de opslag of bij het 

bewerken dienen de goederen in een gesloten ruimte te worden opgeslagen of bewerkt. 

Deze maatregel dient te worden aangevuld met optimalisatiemaatregelen (bijvoorbeeld good-

housekeeping) en/of aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld bevochtigen, afzuigen) als dat 

nodig is om visueel waarneembare stofverspreiding te voorkomen 

• Bij de goederen uit de stuifklasse S4 en S5 mag in bestaande situaties voor elk van de 

activiteiten een open uitvoering van de techniek/handeling worden toegepast. Daarbij dienen 

dusdanige optimalisatie- en/of aanvullende maatregelen te worden genomen dat er geen 

visueel waarneembare stofverspreiding optreedt 
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• Ontwikkelingen: Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar verdergaande toepassing van 

gesloten bulkopslag. Gebruik van gesloten opslagsystemen zouden in sommige gevallen een 

geschikt alternatief kunnen zijn, bijvoorbeeld bij eindgebruikers als kolencentrales. De 

opslagfaciliteiten van kolen en ijzererts bij de grote op- en overslagterminals zijn hoofdzakelijk 

open opslagterreinen in havengebieden. Er vindt nog geen grootschalige gesloten opslag 

plaats bij de grote droge bulk terminals. De stimulans voor toepassing van gesloten opslag is 

op dit moment niet sterk. Bij eindgebruikers, zoals kolencentrales, neemt echter de vraag 

naar gesloten opslag toe vanwege milieuaspecten. Theoretisch is de gesloten bulk opslag 

mogelijk, echter de realisatie is afhankelijk van de flexibiliteit die daarmee kan worden bereikt, 

het aantal verschillende producten dat kan worden opgeslagen en de kosten die daarbij zijn 

gemoeid. Bij capaciteiten van meer dan 8000 ton/uur is gesloten opslag niet haalbaar. Bij 

opslagvoorzieningen met lagere capaciteit en beperkte productenrange zou gesloten opslag 

een alternatief kunnen zijn. Per situatie dient afgewogen te worden in hoeverre gesloten 

opslag als BBT kan worden beschouwd. 

Technische handvatten om te komen tot afweging BBT 

Uit de analyse van de milieuvergunningen blijkt dat dikwijls de passages uit de NeR gekopieerd 

zijn zonder dat expliciet duidelijk is of dat BBT is en waarom. In dit onderzoek is een 

verdiepingsslag gemaakt en een structurering aangebracht tussen technieken en maatregelen 

waarmee vergunningverleners en bedrijven geholpen en gestuurd worden bij het 

afwegingsproces van maatregelen. Het opgestelde technieken- en maatregelenoverzicht geeft de 

vergunningverlener en de bedrijven verdergaande handvatten om na te denken over 

optimalisaties, aanvullende maatregelen of andere werkconcepten. Daarnaast wordt in de 

opgestelde methodiek een zekere hiërarchie tussen maatregelen aangebracht ten aanzien van 

stofemissies. Het geeft een verdergaande structurering en noodzakelijke afwegingen om tot 

uiteindelijke besluitvorming te kunnen komen. In de maatregelbeschrijving wordt aandacht 

besteed aan de kritische aspecten van de technieken en maatregelen. De factsheets kunnen 

gebruikers helpen bij een expliciete beoordeling wat in een specifieke situatie BBT is. 

Mogelijkheden voor verdergaande reductie 

Door de structuur van het technieken- en maatregelenoverzicht ontstaat tevens inzicht in de 

mogelijkheden voor verdergaande emissiereductie door optimalisaties, aanvullende maatregelen 

of andere werkconcepten. De volgende conclusies worden getrokken: 

• Optimalisatie: de mogelijkheden voor optimalisatie worden nu expliciet beschreven. De 

verwachting is dat vergunningverleners en bedrijven in de uitvoering hier nadrukkelijker op 

gaan sturen. Uit de analyse van vergunningendossiers kan niet worden afgeleid hoe effectief 

maatregelen op dit moment worden uitgevoerd. Het is daarom niet duidelijk in welke mate 

reductie kan worden gerealiseerd. De verwachting op basis van expert judgement is dat heel 

ruwweg in Nederland hiermee tot circa 10 % reductie kan worden gerealiseerd 
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• Aanvullende maatregelen: de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen worden nu 

expliciet beschreven. De verwachting op basis van expert judgement is dat 

vergunningverleners en bedrijven deze maatregelen nadrukkelijker zullen overwegen om toe 

te passen. Het is heel moeilijk in te schatten welke reductie hiermee kan worden 

gerealiseerd. De verwachting is dat heel ruwweg in Nederland hiermee tot circa 20 % 

reductie kan worden gerealiseerd 
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• Vervanging technieken door andere technieken: Effectief voor stofreductie is de situatie dat 

alle handelingen in gesloten systemen plaatsvinden. Deze maatregelen worden op dit 

moment voor S4 en S5 echter als BBT+ beschouwd. Het betreft dus zeer vergaande 

maatregelen. Ruwweg wordt verwacht dat hiermee tot 90 % reductie kan worden 

gerealiseerd. Er is ook een reductie mogelijk door vervanging van BBT maatregelen door 

andere voor stof betere BBT maatregelen. Ruwweg wordt op basis van expert judgement 

verwacht dat hiermee tot 10-20 % reductie kan worden gerealiseerd 

Op dit moment zijn geen gegevens beschikbaar over de kosten die gemoeid zijn met de 

uitvoering van de verdergaande maatregelen. 

Juridische handvatten voor verdergaande maatregelen

De vraag is of er vanuit een juridische optiek richtsnoeren kunnen worden geformuleerd voor in 

de praktijk ervaren knelpunten met behulp waarvan het mogelijk is in het belang van de 

bescherming van het milieu strengere eisen te verbinden aan milieuvergunningen dan die 

overeenkomen met BBT. 

Ter beantwoording van deze vraag is gekeken naar de wettekst en is de wetsgeschiedenis 

geraadpleegd. Bovendien is gezocht naar uitspraken van de bestuursrechter die betrekking 

hebben op dit onderwerp. Er zijn enkele uitspraken gevonden die gaan over de vraag of en in 

hoeverre verdergaande maatregelen kunnen worden voorgeschreven dan BBT. De meeste 

uitspraken die betrekking hebben op het onderwerp van BBT gaan over de vaststelling van BBT 

zelf. Toch kunnen enkele richtsnoeren worden afgeleid uit de bronnen die zijn bestudeerd. Een 

belangrijke constatering is dat zowel de Wet milieubeheer als de parlementaire geschiedenis 

laten zien dat onder omstandigheden het voorschrijven van verdergaande maatregelen dan BBT 

met het oog op de bestrijding van fijn stofemissie mogelijk is. 

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de vraag wanneer extra maatregelen kunnen 

worden voorgeschreven is een typologie ontwikkeld aan de hand waarvan kan worden 

beoordeeld in welke situaties verdergaande maatregelen dan BBT opportuun kunnen zijn. Hierbij 

speelt overschrijding dan wel het risico van overschrijding van de gestelde grenswaarde voor fijn 

stof een belangrijke rol. Op deze wijze zijn drie beschermingsniveaus van elkaar onderscheiden 

op grond waarvan kan worden beoordeeld of en in hoeverre verdergaande maatregelen dan BBT 

kunnen worden voorgeschreven. 
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Ter vaststelling van de aard en omvang van verdergaande maatregelen kan worden getoetst aan 

het redelijkheidsprincipe, waarbij tal van omstandigheden kunnen worden betrokken. In de 

jurisprudentie komt men ondermeer de volgende wegingsfactoren tegen: de technische en 

financiële haalbaarheid van maatregelen (kosteneffectiviteit), de geografische ligging van een 

inrichting (ligging ten opzichte van milieugevoelige bestemmingen), de plaatselijke 

milieuomstandigheden (hoogte van achtergrondniveaus), de uitstoot van andere stoffen (wel of 

geen MTR-waarden, zwarte lijststoffen). Daarnaast kan worden gedacht aan de verschillen 

tussen bestaande en nieuwe alsmede kleine en grote inrichtingen. Deze opsomming is zeker niet 

volledig. In de praktijk zal op grond van de specifieke situatie moeten worden beoordeeld welke 

aspecten verder een rol spelen bij toetsing aan het redelijkheidsprincipe en welk gewicht daaraan 

moet worden toegekend in verhouding met het bereiken van de beoogde milieukwaliteit. Het 

verdient daarom overweging deze gedachtegang nader uit te werken in een beleidskader, 

bijvoorbeeld als onderdeel van de NeR, hetgeen tevens is gebeurd op het gebied van de 

beperking van de ammoniak uitstoot ten gevolge van de veehouderij. 



 Bijlage 

1 Overzicht analyse milieuvergunningen per bedrijf 

Korte inhoudsopgave: 

• Korte beschrijving onderzochte bedrijven 

• Overzicht toegepaste maatregelen 

• DCMR 

- ADM 

- EBS Europoort 

- EBS Laurenshaven 

- EMO 

- EECV 

• Provincie Noord-Holland 

- OBA 

- Cargill Igma 

- Cargill Multiseed 

- Cargill Soja 

- Rietlanden 

- Rietlanden ACT 

- Rietlanden ACP 

• Provincie Zeeland 

- Ovet 

- Yara Sluiskil BV 

- EPZ 

- Thermphos (inclusief Boskalis en Pelt & Hooykaas) 





Korte beschrijving onderzochte bedrijven 





Overzicht toegepaste maatregelen 













































































































 Bijlage 

2 Factsheets maatregelen 

Korte inhoudsopgave: 

• Oppakken 

• Transport 

• Storten 

• Opslag 

• Bewerken 

• Maatregelen 

Let op: 

Voor de toelichting over de opzet, het gebruik en de samenhang van de factsheets wordt 

verwezen naar hoofdstuk 5 van dit rapport. 

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de factsheets moeten worden gelezen in de context van dit 

onderzoek. De factsheets richten zich op stof, echter er zijn ook andere aspecten welke een rol 

kunnen spelen bij de afweging van maatregelen. 





Bladnummer T0.1

Activiteit Oppakken 

Techniek Grijper 

Beschrijving techniek Grijpers zijn technische installaties met twee of meer controleerbare 

schalen, die geopend in het bulkmateriaal dringen, het materiaal 

oppikken door te sluiten en het nadien storten door weer te openen. 

Grijpers worden normaal gebruikt om materiaal op te pakken en weer 

ergens anders te storten. De techniek grijpers wordt hier toegelicht en 

wordt bij het onderdeel ‘storten’ niet nogmaals besproken. 

De meeste stofemissies ontstaan als de volgeladen grijper geopend 

wordt, bij het storten. Hoe groter de valhoogte, hoe groter deze 

emissie zal zijn. 

Bij niet afgesloten grijpers kan de wind aan de bovenzijde van de 

grijper stof doen opwaaien tijdens het proces. Echter, geheel 

afgesloten grijpers zijn niet wenselijk omdat verdringingslucht moet 

kunnen ontsnappen. 

Gemorst goed is ook een stofbron bij wind of na uitdroging [Sneep et 

al., 1984]. Morsen komt voor als de grijper te vol wordt getrokken en 

niet sluit of indien de messen niet goed afsluiten door vervorming. 

Ook tijdens het morsen kan stof verwaaien. 

Figuur T0.1 Conventionele grijper 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 



Bladnummer T0.1

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van valhoogte en morsen. 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing

Overige milieueffecten Nihil. 

Bedrijfseffecten Investering: Grijper. 

Nuts: Enige energie. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel:Onderhoud. 

Kosten Een balanskraan met grijper met een capaciteit van 600 t/u kost  

EUR 1.200.000. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik. Soort 

grijper. Windsnelheid. Valhoogte. 

Stofbepalende fasen: Grijper in materiaal plaatsen. Sluiten van de 

grijper (ontstaan van verdringingslucht). Zwenken van de grijper. 

Openen van de grijper.  

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Optimalisatie techniek Code goed gebruik grijper (T0.1-OP1) 

Onderhoudsplan grijper (T0.1-OP2) 

Reserve grijper (T0.1-OP3) 

Aanpassen grijper (T0.1-OP4) 

Automatiseren grijper (T0.1-OP5) 

Vervanging door Pneumatisch oppakken (T0.2) 

Emmerladder of elevator (T0.3) 

Verticale transportschroef (T0.4) 

Kettingschraper (T1.6) 



 

Bladnummer T0.2

Activiteit Oppakken 

Techniek Pneumatisch oppakken 

Beschrijving techniek Een pneumatisch losser zuigt het bulkgoed door het creëren van 

onderdruk door een gesloten buizensysteem. 

Naast het oppakken kan het bulkgoed ook verder pneumatisch 

getransporteerd worden. 

Stofemissies kunnen vrijkomen bij de uitblaas van het onderdruksysteem. 

Een pneumatische zuiger is een gesloten systeem, waardoor de 

stofemissie gecontroleerd kan worden. Achter de lucht afscheider kan 

een doekenfilter worden geplaatst. In theorie zijn emissieniveaus van 5 

mg/m3 haalbaar, in de praktijk van 20-25 mg/m3 [EIPPCCB, 2004]. 

Figuur T0.2 Pneumatisch lossen [GEM, 1995] 

Toepassing 

Soort bedrijven Droge bulkmaterialen met een dichtheid <1,2 g/cm3 zoals graan (maïs), 

aluminiumoxide, petroleum cokes, cement, kalksteen, klei, kunstmest, 

zout, bloem. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4 

Grote/kleine bedrijven Groot 

Genoemd in document: NeR 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Medium: Afhankelijk van onderhoud 



Bladnummer T0.2

Stofemissie en reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Continu lossysteem heeft een 

stofemissiereductie van 50 % ten opzichte van het gebruik van een 

grijper [van Harmelen et al., 2002]. 

Overige milieueffecten Veel energie (lichte materialen 1 kWh/t, zware materialen 2 kWh/t). 

Explosiegevaar. 

Bedrijfseffecten Investering: Zuigerinstallatie. 

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Filterdoek. 

Personeel: Bediening zuiger, onderhoud. 

Kosten Pneumatische zuiger 1000 Nm3/u (~600 t/u) heeft een investering van 

EUR 1.500.000-1.750.000. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Type luchtafscheider. 

Stofbepalende fasen: Uitblaas van de luchtafscheider. 

Aanvullende maatregelen -- 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T0.3

Activiteit Oppakken 

Vervangende techniek Emmerladder of elevator 

Beschrijving techniek Bij emmerladders pikken emmers materiaal op. Deze emmers zijn 

bevestigd aan een bewegende ketting of transportband. 

Naast het oppakken kan het bulkgoed ook verder met een emmerladder 

worden getransporteerd. 

Een emmerladder of elevator is een continu mechanisch transportmiddel. 

De emmerladder kan omhuld zijn of is open. De open elevators zijn een 

soort schrapers. De gesloten systemen kunnen voorzien worden van een 

afzuigsysteem om de stofemissie te beperken. De omkasting moet bij 

slijtage worden vervangen. Bij het opscheppen en lossen kan wel stof 

vrijkomen. 

Figuur T0.3 Bekerelevator [GEM, 1995] 



Bladnummer T0.3

Toepassing 

Soort bedrijven Poederige tot gemiddeld klonterige bulkgoederen zoals: bloem, maïs, 

peulvruchten, zand, kolen, kalk, cement of as. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Medium, afhankelijk van onderhoud. 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Continu lossysteem heeft een 

stofemissiereductie van 50 % ten opzichte van het gebruik van een 

grijper [van Harmelen et al., 2002].

Overige milieueffecten Veel energie (0,3 tot 0,8 kWh/t), hoger energie verbruik in vergelijking 

met een grijper. 

Explosiegevaar. 

Bedrijfseffecten Kosten: Installatie elevatoren. 

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Slijtage ketting en emmers. 

Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten Voor een installatie met een capaciteit van 1200-1500 t/u was in 2000 

een investering van EUR 4.000.000 nodig [EIPPCB, 2004].  

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Mate van omhulling. 

Windsnelheid. Valhoogte. 

Stofbepalende fasen: Opscheppen en lossen. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T0.4

Activiteit Oppakken 

Vervangende techniek Verticale transportschroef 

Beschrijving techniek Transportschroeven werken materiaal op doormiddel van een draaiende 

schroef. Een transportschroef wordt gevoed vanuit een bunker (ruim van een 

schip) of door een grijper. 

Naast het oppakken kan het bulkgoed ook verder met een transportschroef 

worden getransporteerd (zie T14). 

Verticale transportschroeven zijn altijd gesloten. Stofemissies treden vooral 

op bij de laad- en lospunten. 

Transportschroeven kunnen enkel bovenaan geopend zijn en zijn daarom 

minder onderhevig aan de invloed van wind.  

Figuur T0.4 Verticale transportschroef voor het lossen 



Bladnummer T0.4

Toepassing 

Soort bedrijven Poederige tot gemiddeld klonterige bulkgoederen zoals: bloem, maïs, 

peulvruchten, zand, kolen, kalk, cement of as. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Medium afhankelijk van onderhoud 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Continu lossysteem heeft een stofemissiereductie 

van 50 % ten opzichte van het gebruik van een grijper [van Harmelen et 

al., 2002].

Overige milieueffecten Veel energie (0,3 tot 0,8 kWh/t), hoger energie verbruik in vergelijking met 

een grijper. 

Explosie gevaar. 

Bedrijfseffecten Kosten: Installatie elevatoren. 

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Slijtage schroef. 

Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten Voor een installatie met een capaciteit van 800 t/u was in 1999 een 

investering van EUR 4.000.000 nodig. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze afschermen van  

laad- en lospunten. Valhoogte bij lospunt. Windsnelheid. 

Stofbepalende fasen: Laad- en lospunten. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Afsluiting overslag (M05) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



Bladnummer T0.5

Activiteit Oppakken 

Techniek Mobiele laadsystemen 

Beschrijving techniek Mobiele laadsystemen zijn shovels met laadschop, wielladers en 

graafmachines. 

Belading met mobiele laadsystemen leidt tot relatief grote 

stofemissies, wegens momentane verplaatsing van stortgoed [Eggels, 

1984]. Vooral bij het legen van de wiellader kan stof worden 

geëmitteerd. Het gebruik van (kleine)wielladers is noodzakelijk bij het 

reinigen van de kade en bij het afgraven van resten (in bijvoorbeeld 

een ruim van een schip). 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: niet bekend 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Energie 

Bedrijfseffecten Investering: Laadsysteem 

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Geen 

Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik. 

Windsnelheid. Valhoogte en morsen. 

Stofbepalende fasen: Voornamelijk bij het oppakken en storten. In 

mindere mate tijdens het rijden waarbij stof geëmitteerd kan worden 

door het opwaaien uit de bak of door het maken van schokkerige 

bewegingen met de bak 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Beperken (M03) 

Afsluiten overslag (M05) 

Optimalisatie techniek Code goed gebruik mobiele laadsysteem (T0.5-OP1) 

Vervanging door Pneumatisch oppakken (T0.2) 

Emmerladder of elevator (T0.3) 

Verticale transportschroef (T0.4) 

Kettingschraper (T1.6) 



 

Bladnummer T0.1-OP1

Activiteit Oppakken 

Optimalisatie Code goed gebruik grijper 

Techniek Grijper 

Beschrijving techniek Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij het oppakken, storten en 

door morsen beperkt worden. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder 

geval: 

• Geen grijpers gebruiken die bovenaan niet afgesloten zijn 

• Schalen goed gesloten houden bij beweging van de grijper 

• Geen bruuske bewegingen maken bij zwenken 

• Grijper traag openen 

• Grijper zo laag mogelijk boven storthoop openen 

• Bij beladen van schepen, grijper pas openen wanneer deze in het 

ruim is gedaald 

• Bij beladen met storttrechter, grijper pas openen wanneer deze 

onder de bovenwand van de storttrechter is gezakt 

• Grijpers reinigen na gebruik 

• Na het lossen de grijper in gesloten toestand terugvoeren 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: NeR 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie- en reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Afhankelijk van de maatregelen die worden 

doorgevoerd

Overige milieueffecten Geen milieubelasting. 

Wanneer morsen wordt vermeden zal water en bodem. minder worden 

verontreinigd. 

Bedrijfseffecten Kosten: Vertraging bij lossen. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud, vertraging bij lossen. 



Bladnummer T0.1-OP1

Kosten Niet bekend. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik. Soort 

grijper. Windsnelheid. Valhoogte. Naleving van de code van goed 

gebruik en borging van het naleven. 

 



 

Bladnummer T0.1-OP2

Activiteit Oppakken 

Optimalisatie Onderhoudsplan grijper 

Techniek Grijper 

Beschrijving techniek Door de grijpers goed te onderhouden wordt voorkomen dat 

morsemissie optreedt doordat de grijper niet meer goed sluit. Het 

onderhoudsplan geeft aan: 

• Op welke wijze en met welke frequentie grijpers onderhouden 

worden 

• Eventueel dat er voldoende reserve grijpers aanwezig zijn om 

beschadigde grijpers direct te kunnen vervangen (zie T01-OP3) 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Mors en daarmee stofemissie ten gevolge 

van slecht sluitende grijpers wordt voorkomen 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Investering: Geen. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Beperkt. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Frequentie onderhoud. 

 



 

Bladnummer T0.1-OP3

Activiteit Oppakken 

Optimalisatie Reserve grijper 

Techniek Grijper 

Beschrijving techniek Als er voldoende reserve grijpers aanwezig zijn kan een beschadigde 

grijper direct worden vervangen waardoor morsemissie door het 

werken met een slecht sluitende grijper voorkomen wordt. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Mors en daarmee stofemissie ten gevolge 

van een slecht sluitende grijper wordt voorkomen 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Extra grijper en stilleggen bedrijfsvoering bij wisselen van de 

grijper (circa ¼ uur). 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Wisselen van de grijper. 

Kosten Gesloten grijper van 13 m3: EUR 42.000 [EIPPCB, 2004], gesloten 

grijper 24 m3 EUR 76.000. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Naleving protocol van het wisselen. 

 



 

Bladnummer T0.1-OP4

Activiteit Oppakken 

Optimalisatie Aanpassen grijper 

Techniek Grijper 

Beschrijving techniek Het aanpassen van de grijper kan zorgen voor een beperking van de 

stofemissie. De volgende aanpassingen zijn mogelijk: 

• Bovenafdichting. Echter geheel afgesloten grijpers zijn niet 

wenselijk omdat verdringingslucht moet kunnen ontsnappen 

• Vlakke afwerking van grijper  

• Afdichting (zij)messen: Rubber, zaagtandprofiel, overlappende 

messen 

• Horizontale sluitcurve (hierdoor wordt de storthoogte verkleind) 

• Plaatsen windschermen 

• Keuze juiste grijper per situatie. Met een eenvoudig wisselsysteem 

voor grijpers kan voorkomen worden dat producten met een niet 

ideale grijper wordt gelost [GEM, 1995] 

Figuur T0.1-OP4 Afgesloten grijper



Bladnummer T0.1-OP4

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Bovenafdichting: NeR voor (S1-S4), BREF 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Gesloten grijper geeft een 50 % reductie ten 

opzichte van een open grijper [van Harmelen et al., 2002]. 

Afdichting beperkt emissie door verwaaiing, sluitcurve en 

wisselsysteem beperkt emissie bij lossen 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering materiaal. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Gesloten grijper van 13 m3: EUR 42.000 [EIPPCB, 2004], gesloten 

grijper 24 m3 EUR 76.000. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik. Soort 

grijper en aanpassingen. Windsnelheid. Valhoogte. 

 



 

Bladnummer T0.1-OP5

Activiteit Oppakken 

Optimalisatie Automatiseren grijper 

Techniek Grijper 

Beschrijving techniek Bij geautomatiseerde grijpers worden de grijpers automatisch gestuurd. 

De kraanmachinist stuurt het oppakken van de bulk. De gesloten grijper 

wordt zonder verdere tussenkomst van de machinist automatisch naar 

de stortplaats gebracht. De grijper wordt op een vooraf ingestelde 

hoogte gelost. Alleen toepasbaar op vaste kranen en kranen op rails. 

De optimalisatie zorgt voor minder stofemissie door storten en foutief 

menselijk handelen. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot 

Genoemd in document: TALuft (smooth start) 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Stofemissie door foutief menselijk handelen 

wordt vermeden en stofemissie bij storten wordt beperkt door 

optimalisatie storthoogte 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering automatisering. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Niet bekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Goed stellen van de sturing en automatische 

valhoogte. 

 



 

Bladnummer T0.5-OP1

Activiteit Oppakken 

Optimalisatie Code goed gebruik mobiel laadsysteem 

Techniek Mobiel laadsysteem 

Beschrijving techniek Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij het gebruik van mobiele 

laadsystemen beperkt worden. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder 

geval: 

• Geleidelijk storten 

• Niet morsen 

• Geringe storthoogte 

• Niet laden bij hoge windsnelheden 

• Niet rijden met overbeladen laadbak 

• Overslag staken indien gelet de stuifklasse de windsnelheid de 

onderstaande waarden overschrijdt: 

Klasse Windsnelheid 

S1 en S2 8 m/s 

S3 14 m/s 

S4 en S5 20 m/s 

Figuur T0.5-OP1 Juist gebruik mobiel laadsysteem [EIPPCB, 2004] 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: NeR 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Afhankelijke van welke maatregelen worden 

doorgevoerd 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Vertraging bij handeling. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud, vertraging bij handeling. 

Kosten Afhankelijk van welke maatregelen worden doorgevoerd. 



Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik. 

Windsnelheid. Valhoogte.  Naleving van de code van goed gebruik en 

borging van het naleven. 

 



 

Bladnummer T1.1

Activiteit Transport 

Techniek Conventionele transportband 

Beschrijving techniek Transportbanden zijn een vorm van continu mechanisch transport. 

Transportbanden dienen om bulkgoederen te verplaatsen via een 

doorlopende gewapende rubberen band [Sneep et al., 1984]. De band is 

typisch concaaf. Conventionele transportbanden kunnen stationair of 

mobiel zijn. Er zijn horizontale en hellende transportbanden. De band is 

meestal voorzien van profielen om afglijden van materiaal te voorkomen. 

De grootste bron van stofvorming zijn de overslagpunten (zie blad T1.7).

Figuur T1.1A Transportband  

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Volgens de NeR alleen toegestaan met een aanvullende maatregel of in 

combinatie met een optimalisatie techniek. 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van ontwerp. Meeste stofemissie 

bij op- en overslagpunten 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Nihil 

Bedrijfseffecten Investering: Transportband  

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Onbekend 



Bladnummer T1.1

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Ontwerp. Meteorologische 

condities (windsnelheid, neerslag). Onderhoud. 

Stofbepalende fasen: Meeste stofemissie bij op- en overslagpunten. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Windreductie (M04) 

Afsluiten overslag (M05) 

Afzuiging (M06) 

 Figuur T1.1B Mobiele gesloten   Figuur T1.1C: Stationaire gesloten 

 transportband   transportband  

Optimalisatie techniek Reinigen transportband (T1.1-OP1) 

Code goed gebruik transportband (T1.1-OP2) 

Vervanging door Pneumatisch oppakken (T0.2) 

Hangende transportband (T1.2) 

Buis transportband (T1.3) 

Transportschroef (T1.4) 

Trog transportkettingen (T1.5) 

Kettingschraper (T1.6) 

 



 

Bladnummer T1.2

Activiteit Transport 

Techniek Hangende transportband 

Beschrijving techniek De hangende transportband heeft de vorm van een gesloten lus die 

geopend wordt om het materiaal te lossen. De lus wordt ook geopend 

om de band met materiaal te vullen. Tijdens transport is het materiaal 

nagenoeg volledig ingesloten en treden er minimale emissies op. Wel 

kan stof geëmitteerd worden bij het laden en lossen van de 

transportband. Omdat de band zelf bochten kan maken kunnen 

overslagpunten (grote potentiële stofbronnen) worden vermeden 

 A  B  C 

Figuur T1.2 Voorbeelden hangende transportbanden (A: Sicon,  

B: Aero, C: U-con Q) [GEM, 1995] 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot 

Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (S1, S3), TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Het materiaal is volledig afgesloten. Wel kan 

bij overslagpunten stof worden gevormd 

• Omvang stofreductie: Stofreductie ten opzichte van een open 

transportband 80 - 98 %, afhankelijk van soort materiaal  

[GEM, 1995] 

Overige milieueffecten Lager energie verbruik ten opzichte van en conventionele 

transportband (minder wrijving). 



Bladnummer T1.2

Bedrijfseffecten Investering: Hangende transportbanden zijn duurder en gevoeliger voor 

slijtage dan gewone transportbanden.  

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Investering: vanaf EUR 600.000, onderhoud EUR 30.000 p/j (bij een 

lengte van 780 meter) [GEM, 1995]. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Onderhoud. 

Stofbepalende fasen: Bij het laden en lossen van de transportband. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T1.3

Activiteit Transport 

Techniek Buis transportband 

Beschrijving techniek De buis transportband is een variant van een conventionele transportband. 

Na het laden van de rubberband wordt deze toegevouwen in de vorm van 

een cirkel. Tijdens transport is het materiaal nagenoeg volledig ingesloten 

en treden er minimale emissies op. Wel kan stof geëmitteerd worden bij het 

laden en lossen van de transportband. 

Figuur T1.3 Voorbeelden buist transportbanden 

Toepassing 

Soort bedrijven Grove materialen. Zoals ertsen, cement, kunstmest, kolen, cokes, 

kalksteen, verpulverde stenen, gips, as en zout. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4 

Grote/kleine bedrijven Groot 

Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (S1, S3), TALuft 



Bladnummer T1.3

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Aard materiaal. Ontwerp. Onderhoud 

• Omvang stofreductie: Stofreductie ten opzichte van een open 

transportband 80 - 98 %, afhankelijk van soort materiaal. [GEM, 1995] 

Overige milieueffecten Geen informatie 

Bedrijfseffecten Kosten: Buis transportbanden zijn duurder en gevoeliger voor slijtage dan 

gewone transportbanden. 

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Investering: vanaf EUR 600.000, onderhoud EUR 30.000 p/j (bij een lengte 

van 780 meter) [GEM, 1995]. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Onderhoud. Ontwerp. 

Stofbepalende fasen: Bij het laden en lossen van de transportband.

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T1.4

Activiteit Transport 

Techniek Transportschroef 

Beschrijving techniek Transportschroeven transporteren het materiaal in en bak op pijp door 

middel van een draaiende schroef. Transportschroeven kunnen enkel 

bovenaan geopend zijn en zijn daarom minder onderhevig aan de 

invloed van wind. De stofemissie komen met name bij deze opening vrij 

en bij de laad- en lospunten. 

Toepassing 

Soort bedrijven Poederige tot gemiddeld klonterige bulkgoederen zoals: bloem, maïs, 

peulvruchten, zand, kolen, erts, kalk, cement of as. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (S1, S3), TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Medium afhankelijk van onderhoud 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Meeste stofemissie aan de (open) bovenkant 

• Omvang stofreductie: Stofemissiereductie van 50 % ten opzichte 

van een open transportband [van Harmelen et al., 2002] 

Overige milieueffecten Vijf maal hoger energie verbruik dan een conventionele transportband. 

Bedrijfseffecten Kosten: Transportschroef is duurder dan een conventionele 

transportband. 

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Slijtage schroef. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Installatie met een capaciteit van 800 t/u heeft een investering van  

EUR 4.000.000 in 1999. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Windsnelheid. Volledigheid 

van afsluiten. 

Stofbepalende fasen: Stofemissie bij laad- en lospunten.. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Afsluiting overslag (M05) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T1.5

Activiteit Transport 

Techniek Trog transportketting 

Beschrijving techniek Een trog transportketting bestaat uit en gesloten bak (trog) waarbinnen 

een ketting draait. De ketting wordt via een roterend tandwiel 

voortbewogen. De ketting is voorzien van plaatjes of schotels. Er zijn 

enkel openingen voorzien voor het voeden en het ledigen van de 

transportketting. Tijdens transport is er geen emissie. Bij de 

overslagpunten kan stof worden geëmitteerd. 

Figuur T1.5 Trog transportketting [EIPPCB, 2006] 

Toepassing 

Soort bedrijven Trog: poederige en gematigd klonterige producten, granen, oliezaden, 

voeding, veevoeding, kolen, erts, cement, mineralen. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (S1, S3), TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van ontwerp. Meeste stofemissie bij 

op- en overslagpunten 

• Omvang stofreductie: Een trog transportketting is geheel gesloten en 

heeft geen stofemissie. Reductie tot 99 % mogelijk ten opzichte van 

een open transportband 

Overige milieueffecten Een trog transportketting heeft een driemaal hogere energie belasting 

dan een conventionele transportband [Jansen & Heuning, 2008]. 

Bedrijfseffecten Investering: Trog transportkettingen zijn duurder en gevoeliger voor 

slijtage dan gewone transportbanden. 

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen : Geen. 

Personeel: Onderhoud. 



Bladnummer T1.5

Kosten Hoger energie verbruik in vergelijking met een conventionele 

transportband. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Windsnelheid. 

Stofbepalende fasen: Stofemissie bij op- en overslagpunten. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Afsluiting overslag (M05) 

Afzuiging (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T1.6

Activiteit Transport 

Techniek Kettingschraper 

Beschrijving techniek Bij een kettingschraper wordt een ketting via een roterend tandwiel 

voortbewogen. De ketting is uitgerust met collectoren (schepbakken of schotels) 

en wordt door een transportkoker of pijp geleid, hierbij wordt materiaal door de 

collectoren verplaatst. Een kettingschraper kan ook gebruik worden voor het 

afgraven van hopen kolen, ertsen en zouten. Er zijn enkel openingen voorzien 

voor het voeden en het ledigen van de transportketting. Tijdens transport is er 

geen emissie. Bij de overslagpunten en bij het afgraven kan stof worden 

geëmitteerd. 

Figuur T1.6 Kettingschraper [Segal, 2000] 

Toepassing 

Soort bedrijven Poederige en gematigd klonterige producten, granen, oliezaden, voeding, 

veevoeding, kolen, cement, mineralen 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4 

Grote/kleine bedrijven Groot 

Genoemd in document: BREF (S1, S2, S3), NeR (S1, S3), TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Medium, afhankelijk van onderhoud. 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van ontwerp. Meeste stofemissie bij  

op- en overslagpunten en afgraven 

• Omvang stofreductie: Een trog transportketting is geheel gesloten en heeft 

geen stofemissie. Reductie tot 99 % mogelijk ten opzichte van een open 

transportband. 

Overige milieueffecten Een trog transportketting heeft een driemaal hogere energie belasting dan een 

conventionele transportband [Jansen & Heuning, 2008]. 



Bladnummer T1.6

Bedrijfseffecten 

Investering: Kettingschrapers zijn duurder en gevoeliger voor slijtage dan 

gewone transportbanden. 

Nuts: Energie. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Hoger energie verbruik in vergelijking met een conventionele transportband 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Windsnelheid. 

Stofbepalende fasen: Meeste stofemissie bij op- en overslagpunten en het 

afgraven 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Afsluiting overslag (M05) 

Afzuiging (M06)  

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T1.7

Activiteit Transport 

Techniek Feeder 

Beschrijving techniek Een feeder wordt gebruikt om continue transportsystemen te ‘voeden’ met het 

bulkgoed bij het laadpunt. Alle continue transportsystemen (open en gesloten) 

hebben een laadpunt. Emissies treden vooral op wanneer feeders niet 

ingekapseld zijn. Emissies treden ook op wanneer de snelheid of capaciteit 

niet aangepast wordt aan het opslagsysteem zodat materiaal uit de feeder 

wordt gemorst. Er zijn verschillende soorten feeders: 

Band feeder: Band feeders zijn rechthoekige vultrechters met onderaan een 

transportband. Het bulkmateriaal valt in de vultrechter en wordt door de 

transportband naar het eigenlijke transportsysteem gebracht.  

Rol feeder: Rol feeders zijn openingen in bunkers of silo’s. In de opening 

brengt een draaiende rol het materiaal naar het transportsysteem.  

Schroef feeder: Schroef feeders zijn gelijkaardig aan transportschroeven. 

Rotating wheel disclaimer: Dit type feeder wordt vooral gebruikt om silo’s en 

bunkers te vullen. Het materiaal schuift van een schuine wand van het 

opslagsysteem naar een gleufopening. Een onderstel met het lossysteem 

beweegt langs de gleufopening. Op het onderstel bevindt zich een 

schoepenrad dat het materiaal verwijdert van de gleuf en laat vallen op het 

transportsysteem achter zich. 

Draaiende feeder: In een gesloten cilinder met zowel boven als onderaan één 

opening draait een roterende as die bezet is met lamellen. 

Schraaptafel: Wordt toegepast om vanuit grote silo’s (loodsen van 300 meter) 

materiaal op transportbanden te brengen. Het werkingsprincipe is 

vergelijkbaar met de rotating wheel disclaimer. 

Figuur T1.7 Verschillende feeders [EIPPCB, 2004] 



Bladnummer T1.7

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog tot medium afhankelijk van de soort feeder 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van ontwerp. Morsen heeft 

stofemissie tot gevolg 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Stofemissie 

Bedrijfseffecten Investering: Feeder. 

Nuts: enige energie. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Emissies treden vooral op 

wanneer feeders niet ingekapseld zijn. Voorkomen van morsen. 

Stofbepalende fasen: Bij morsen. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Beperken (M02) 

Windreductie (M04) 

Afsluiting overslag (M05) 

Afzuiging (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T1.8

Activiteit Transport 

Techniek Band-band overslagpunt 

Beschrijving techniek Bij een band-band overslagpunt wordt het bulkgoed van het ene 

continue transportsysteem overgegeven aan het volgende continue 

transportsysteem. Emissies treden vooral op wanneer het overslagpunt 

niet ingekapseld is. Stof emissie treden ook op doordat de snelheid of 

capaciteit van de opvolgendende band niet is aangepast aan de 

voorgaande band zodat materiaal wordt gemorst. 

Figuur T1.8 Overslagpunt band-band 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog. 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van ontwerp 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Stof emissie 

Bedrijfseffecten Investering: Overslagpunt. 

Nuts: enige energie. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Emissies treden vooral op 

wanneer overslagpunt niet ingekapseld is. Voorkomen van morsen. 

Stofbepalende fasen: Bij morsen. 



Bladnummer T1.8

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Beperken (M02) 

Windreductie (M04) 

Afsluiting overslag (M05) 

Afzuiging (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 
Bladnummer T1.9

Activiteit Transport 

Techniek Band-vervoermiddel overslagpunt 

Beschrijving techniek Bij een band-vervoermiddel overslagpunt wordt het bulkmateriaal van 

een continu transportsysteem afgegeven aan een discontinu 

transportsysteem zoals een wagon, schip of voertuig. Ook is het 

mogelijk dat het bulkmateriaal in opslag wordt gebracht. Emissies 

treden vooral op wanneer het overslagpunt niet ingekapseld is. De 

stofemissie zijn hoger wanneer de stortsnelheid en -hoogte niet 

worden beperkt. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog. 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Stortsnelheid en storthoogte. Mate van 

afscherming. Morsen 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Stof emissie 

Bedrijfseffecten Investering: Overslagpunt. 

Nuts: enige energie. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Stortsnelheid en 

storthoogte. Mate van afscherming. Morsen.  

Stofbepalende fasen: Tijdens het storten. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Beperken (M02) 

Windreductie (M04) 

Afsluiting overslag (M05) 

Afzuiging (M06) 

Optimalisatie techniek Zijdelingse flappen (T2.1-OP4) 

Aangepast uiteinde (T2.2-OP1) 

Remschotten plaatsen (T2.2-OP2) 

Code goed gebruik laadsystemen(T2.2-OP3) 

Afdekken beladen transportsystemen (T2.2-OP4) 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T1.10

Activiteit Transport 

Techniek Wegverkeer 

Beschrijving techniek Bij gebruik van wegverkeer als transportmiddel ontstaat de stofemissie 

voornamelijk doordat stof wordt opgewerveld vanaf stoffige wegen door 

(vracht)wagens. Bovendien wordt stof verspreid door aanplakken aan 

voertuigwielen en door verwaaiing van het wegoppervlak [Eggels, 

1984]. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog. 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Voornamelijk door opwervelen van stof bij 

rijden over de weg. Verwaaien van stof van het wegdek 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Stofemissie 

Bedrijfseffecten Investering: Vervoermiddelen. 

Nuts: Brandstof. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Onbekend. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Soort wegdek. Rijsnelheid. Nathouden. 

Stofbelading van het wegdek. Wieldruk. Aantal wielen per voertuig. 

Grootte van de wielen. Schoonhouden. 

Stofbepalende fasen: Voornamelijk door opwervelen van stof bij rijden 

over de weg. Verwaaien van stof van het wegdek. 



Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Beperken (M02) 

Schoonhouden (M03) 

Windreductie (M04) 

Figuur T1.10 Veegvoertuig [EMO, 2008A] 

Optimalisatie techniek Verharden wegen (T1.10-OP1) 

Vervanging door Pneumatisch lossen (T0.2) 

Emmerladder of elevator (T0.3) 

Verticale transportschroef (T0.4) 



 

Bladnummer T1.1-OP1

Activiteit Transport 

Optimalisatie Reinigen transportband 

Techniek Transportband 

Beschrijving techniek Door het reinigen van de transportband wordt eventueel aangekoekt 

materiaal van de transportband verwijderd zodat dit niet meegevoerd 

wordt met de terugkerende band. Op die manier wordt voorkomen dat 

aangekoekt materiaal onderweg loslaat en stofemissies veroorzaakt. 

Reinigen kan plaatsvinden door: Schraper bij afstortpunt, afschrapen 

met roterende elevator, wassen met water, wegblazen met perslucht, 

afkloppen, afzuigen, band omkeren na keerpunt, zelfreinigende 

opvanggoot. 

Figuur T1.1-OP1 Afschraper met roterende elevator [EIPPCB, 2008] 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Stofreductie 20 - 40 %, afhankelijk van 

product. 

Overige milieueffecten Nihil 



Bladnummer T1.1-OP1

Bedrijfseffecten Kosten: Geringe investering. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Percolaat bij wassen met water, vervuilde 

reststroom. 

Personeel: Onderhoud (afstellen) en schoonmaken. 

Kosten Niet bekend. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Soort reinigingssysteem. Onderhoud van het 

reinigingssysteem.  



 

Bladnummer T1.1-OP2

Activiteit Transport 

Optimalisatie Code goed gebruik transportband 

Techniek Transportband 

Beschrijving techniek Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij van transportband 

worden beperkt. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder geval: 

• Voorkom trillingen. Door opwaartse stoten aan de 

materiaalstroom ontstaan stofemissies. De grootte van de 

trillingen wordt beïnvloed door: soort trogstellen, bandontwerp, 

bandspanning en bandsnelheid 

• Optimaliseer de breedte 

• Zo concaaf mogelijke bandvorm 

• Snelheid aanpassen. Door de snelheid van de transportband aan 

te passen aan de toevoer kan overbelading worden voorkomen 

en wordt het morsen geminimaliseerd 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: BREF (S4, S5), NeR 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Afhankelijk welke maatregelen doorgevoerd 

worden 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Geringe investering. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud (afstellen). 

Kosten Gering 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Ontwerp. Naleving van 

de code van goed gebruik en borging van het naleven. 

 



 

Bladnummer T1.10-OP1

Activiteit Transport 

Optimalisatie Verharden wegen 

Techniek Verkeer 

Beschrijving techniek Verharding van wegen geschiedt met beton, klinkerbestrating of asfalt 

[Eggels, 1984]. Schade kan optreden bij zware transporten. Door het 

verharden van wegen wordt de stofemissie beperkt doordat er minder 

stof wordt gemorst (minder oneffenheden in de weg en dus minder 

schokken van voertuigen waarbij stof vrijkomt) en doordat het materiaal 

waaruit de wegen zijn opgebouwd niet kan verwaaien.

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: NeR 

Technische status praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Voornamelijk door opwervelen bij rijden. In 

mindere mate door verwaaiing 

• Omvang stofreductie: Asfalt heeft een hogere emissie dan 

klinkerbestrating [Sneep et al., 1984] 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering 

Nuts: Geen 

Hulp- en reststoffen: Geen 

Personeel: Nihil 

Kosten EUR 40.000 - EUR 80.000 per km [Bohn et al., 1978].

Kritische punten Stofbepalende factoren: Soort verharding. Rijsnelheid. Nathouden. 

Stofbelading van het wegdek. Wieldruk. Aantal wielen per voertuig. 

Grootte van de wielen. Schoonhouden. 

 



 

Bladnummer T2.1

Activiteit Storten 

Techniek Storttrechter 

Beschrijving techniek Storttrechters zijn tussenbuffers. Met storttrechters kunnen discontinue 

materiaalstromen worden omgezet in een continue. Storttrechters 

kunnen veel stofemissies veroorzaken bij het vullen door een grijper. Bij 

het openen van de grijper ontstaat een stofwolk en door turbulentie kan 

stof uit deze gevulde trechter opwaaien. Ook kunnen bij het lossen van 

de storttrechter onderaan stofemissies optreden.  

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie- reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van storthoogte 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Nihil. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Windsnelheid. Afstand van de 

uitstroomopening van de trechter en de transportband of schroef. 

Afdichting van of afscherming van de ruimte tussen de uitstroomopening 

van de trechter en de transportband of schroef. 

Stofbepalende fasen: Vullen door een grijper. Lossen van de trechter. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Windreductie (M04) 

Afzuiging (M06) 

Optimalisatie techniek Code goed gebruik storttrechter (T2.1-OP1) 

Openschuifbaar dak (T2.1-OP2) 

Keerschotten of roosters (T2.1-OP3) 

Zijdelingse flappen (T2.1-OP4) 

Vervanging door -- 

 



 

Bladnummer T2.2

Activiteit Storten 

Techniek Laadpijp/vulbuis 

Beschrijving techniek Een laadpijp (laadbuis, vulpijp of vulbuis) begeleidt het stortgoed tijdens 

zijn val van enkele tientallen meters hoogte. Een laadpijp is een 

gesloten systeem. Door de grote valhoogte is de valsnelheid in een 

laadpijp hoog, hierdoor kunnen grote stofwolken ontstaan bij het 

neervallen. . 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van valsnelheid en valhoogte 

• Omvang stofreductie: Ten opzichte van een stortgoot zal er een 

emissiereductie zijn doordat een laadpijp een gesloten systeem is 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal Valsnelheid en valhoogte in 

de pijp. Mate van afscherming. Windsnelheid. 

Stofbepalende fasen: Bij het neervallen. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Afzuiging (M06) 

Optimalisatie techniek Zijdelingse flappen (T2.1-OP4) 

Aangepast uiteinde (T2.2-OP1) 

Remschotten plaatsen (T2.2-OP2) 

Code goed gebruik laadsystemen(T2.2-OP3) 

Afdekken beladen transportsystemen (T2.2-OP4) 

Vervanging door -- 

 



 

Bladnummer T2.3

Activiteit Storten 

Techniek Stortgoten 

Beschrijving techniek Een stortgoot begeleidt het stortgoed tijdens zijn val van enkele 

tientallen meters hoogte. Een stortgoot is een open systeem. Door de 

grote valhoogte is de valsnelheid in een stortgoot hoog, hierdoor 

kunnen grote stofwolken ontstaan bij het neervallen. Omdat het een 

open systeem is kan ook stof in de goot worden gevormd tijdens het 

vallen van het product. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van valsnelheid en valhoogte 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal Valhoogte en valsnelheid. 

Mate van afscherming. Windsnelheid.

Stofbepalende fasen: Vooral tijdens neervallen en in mindere mate 

tijdens vallen zelf. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Optimalisatie techniek Code goed gebruik laadsystemen(T2.2-OP3) 

Afdekken beladen transportsystemen (T2.2-OP4) 

Vervanging door Laadpijp/vulbuis (T2.2) 

 



 

Bladnummer T2.4

Activiteit Storten 

Techniek Legen wagon of vrachtwagen 

Beschrijving techniek Vrachtwagens lossen hun laadbakken door achterwaarts of zijdelings te 

kiepen. Het materiaal wordt gestort in een stortput of op een brede 

transportband. Wagons worden onderaan geopend en het materiaal 

wordt opgevangen in een stortput. Het legen van wagons of 

vrachtwagens veroorzaakt veel stofemissies door de grote valhoogte. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van storthoogte en valsnelheid 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal Storthoogte en valsnelheid. 

Afscherming van de stortput. Windsnelheid. 

Stofbepalende fasen: Tijdens het storten. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Beperking (M02) 

Afsluiting overslag (M05) 

Afzuiging (M06) 

Optimalisatie techniek Afdekken beladen transportsystemen (T2.2-OP4) 

Keerschotten of rooster (T2.1-OP3) 

Vervanging door -- 

 



 

Bladnummer T2.1-OP1

Activiteit Storten 

Optimalisatie Code goed gebruik storttrechter 

Beschrijving techniek Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij het gebruik van de 

storttrechter beperkt worden. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder geval:

• Geleidelijk storten 

• Niet morsen 

• Geringe storthoogte 

• Niet rijden met overbeladen laadbak 

• Niet laden bij hoge windsnelheden 

• Overslag staken indien gelet de stuifklasse de windsnelheid de 

onderstaande waarden overschrijdt: 

Klasse Windsnelheid 

S1 en S2 8 m/s 

S3 14 m/s 

S4 en S5 20 m/s 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: BREF, NeR, TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Afhankelijk van de maatregelen die worden 

doorgevoerd 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Vertraging bij lossen. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Vertraging bij lossen. 

Kosten Niet bekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard van materiaal. Wijze gebruik van grijper. 

Windsnelheid. Valhoogte. Naleving van de code van goed gebruik en 

borging van het naleven. 

 



 

Bladnummer T2.1-OP2

Activiteit Storten 

Optimalisatie Openschuifbaar dak 

Techniek Storttrechter 

Beschrijving techniek Het plaatsen van een openschuifbaar dak op een storttrechter zorgt 

voor minder emissies. Het dak gaat open wanneer de grijper de trechter 

nadert en sluit wanneer de grijper is leeggestort. Daardoor wordt 

voorkomen dat de stofwolk bij het neervallen direct in de buitenlucht 

terecht komt. Bij mobiele trechters is deze techniek technisch moeilijk te 

realiseren. De optimalisatie is wel geschikt voor vaste trechters en voor 

trechters die in een laadbrug zijn ingebouwd.  

Toepassing 

Soort bedrijven Zelden toegepast bij agribulk. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Stofreductie van 70 % [van Harmelen et al., 

2002] 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud. 

Kosten Investering van een vaste storttrechter met openschuifbaar dak 

bedraagt EUR 200.000 [van Harmelen et al., 2002]. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Snelheid van het sluiten. 

Volledigheid van het afsluiten. Windsnelheid.

 



 

Bladnummer T2.1-OP3

Activiteit Storten 

Optimalisatie Keerschotten of rooster 

Techniek Storttrechter 

Legen wagon of vrachtwagen 

Beschrijving techniek Het plaatsen van keerschotten bovenin de valput zorgt voor een verlaging van 

de effectieve valhoogte tot aan de top van de stortput en houdt stof tegen nadat 

het materiaal verder glijdt en in de stortput valt. Er zijn mobiele en vaste 

keerschotten. Mobiele keerschotten gaan pas open op het moment dat het 

lossen start. Na de losactiviteit sluiten de keerschotten weer. Vaste 

keerschotten hebben een lagere bedrijfslasten (minder onderhoud, hogere 

bedrijfszekerheid). 

Figuur T2.1-OP3 Valput met keerschotten 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Keerschotten in combinatie met een afzuigsysteem 

geeft een stofreductie van 60 % [EIPPCB, 2004]. Mobiele keerschotten 

hebben een hogere stofreductie dan vaste keerschotten 



Overige milieueffecten Wanneer morsen wordt vermeden zal water, lucht en bodem minder worden 

verontreinigd. 

Bedrijfseffecten Kosten: Enige vertraging bij lossen. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud, enige vertraging bij lossen. 

Kosten Kosten voor nieuwbouw van een valput met afzuigsysteem bedragen  

EUR 100.000 - EUR 225.000 voor een capaciteit van 7.500 kg [EIPPCB, 2004].

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Valhoogte en valsnelheid. Aantal en 

grootte van de keerschotten per oppervlakte. Windsnelheid.

 



 

Bladnummer T2.1-OP4

Activiteit Storten 

Optimalisatie Zijdelingse flappen 

Beschrijving techniek Het plaatsen van (rubber)flappen helpt om stofverspreiding te 

voorkomen door de afschermende werking. Deze techniek is altijd 

toepasbaar. Vooral effectief bij S1 en S2. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: BREF (S1-S4), NeR (S1-S4), TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Afhankelijk van volledigheid van afsluiten 

Overige milieueffecten Geen 

Bedrijfseffecten Kosten: Minimale investering. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Enig onderhoud. 

Kosten Niet bekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Manier van toepassen, 

volledigheid van afsluiten. Windsnelheid. 

 



 

Bladnummer T2.2-OP1

Activiteit Storten 

Optimalisatie Aangepast uiteinde 

Techniek Laadpijp/vulbuis 

Beschrijving techniek Een aangepast uiteinde van een laadpijp of vulbuis zorgt voor 

afscherming van het uiteinde: neervallend materiaal wordt zo beschermd 

tegen de wind en daarmee wordt de stofverspreiding beperkt. De 

afscherming is meestal een metalen constructie met een rubberen buis of 

rubberen flappen. De volgende kunnen o.a. worden toegepast: S-bocht, 

visbek, laadbalg/telescopische slurf en banaan of broekstuk. 

S-bocht: Remt de valsnelheid en de voornaamste stofontwikkeling in de 

laadbuis. 

Figuur T2.2-OP1A Laadpijp met S-bocht 

Visbek: Een visbek is een klep op het einde van een laadsysteem die 

automatisch wordt geopend en dicht gaat. De klep gaat pas open als de 

vulbuis gedeeltelijk gevuld is. Het stof wordt in de vulbuis gevormd. Het 

materiaal verlaat het systeem daardoor met een zeer lage valsnelheid en 

dat zorgt voor lagere stofemissies. 



Figuur T2.2-OP1B Stortgoot met visbek 

Laadbalg/telescopische losslurf: Flexibel uiteinde gemonteerd op de 

vulinstallatie. De balg rust tijdens het laden op het stortgoed, hierdoor 

ontstaat geen stofvorming bij het neervallen. 

Figuur T2.2-OP1C Monterbare laadbalg 

Toepassing 

Soort bedrijven Laadbalg wordt bij vrachtwagens algemeen gebruikt. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein afhankelijk van systeem 

Genoemd in document: BREF (S1-S4), NeR (S1-S4), TALuft 



Bladnummer T2.2-OP1

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Afhankelijk van uitvoering en manier van 

toepassen 

Overige milieueffecten Nihil 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering, enige vertraging bij lossen. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen : Geen. 

Personeel: Enige vertraging bij lossen. 

Kosten Bij een visbek is onderhoud noodzakelijk. Overige aangepaste uiteinden 

zijn eenvoudige technische aanpassingen en hebben lage investering 

kosten. 

Investering van een S-bocht op een stortgoot met een capaciteit van 400 

t/u bedraagt EUR 70.000. Een laadbalg kost EUR 30.000. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Wijze van uitvoering. Juiste 

toepassing. Windsnelheid.

 



 

Bladnummer T2.2-OP2

Activiteit Storten 

Optimalisatie Remschotten plaatsen 

Techniek Laadpijp/vulbuis 

Beschrijving techniek Door remschotten of cascadebuizen glijdt en valt het materiaal 

alternerend tussen de remschotten. Door de lage valhoogtes en het 

continu veranderen van richting wordt de valsnelheid verlaagd en is er 

minder stofvorming. 

Figuur T2.2-OP2 Cascadebuis [EIPPCB, 2004] 

Toepassing 

Soort bedrijven Bij alle stoffen die via laadpijpen worden verladen. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: BREF (S1-S4), NeR (S1-S4), TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Bij goed gebruik van een flexibele laadbuis 

met remschotten zal er nauwelijks stof worden geëmitteerd. Bij een 

laadpijp is de stofemissie afhankelijk van de valhoogte 

Overige milieueffecten Nihil 

Bedrijfseffecten Kosten: Enige investering. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Nihil. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Zorgvuldigheid gebruik. 

Uitvoering van de laadbuis. 

 



 

Bladnummer T2.2-OP3

Activiteit Storten 

Optimalisatie Code goed gebruik laadsystemen 

Techniek Laadpijp/vulbuis 

Stortgoot 

Beschrijving techniek Door zorgvuldig gebruik kan de stofemissie bij het gebruik van 

laadsystemen beperkt worden. Onder zorgvuldig gebruik valt in ieder geval 

dat het uiteinde van het laadsysteem zo laag mogelijk tegen de 

laadeenheid gebracht wordt. Hoe kleiner de afstand hoe minder impact van 

de wind op het stortgoed. Door het uiteinde van het laadsysteem tot in het 

gestorte materiaal te laten zakken kan stofvorming zelfs helemaal 

vermeden worden. De operator moet ervoor zorgen dat de vulbuis/laadpijp 

zich niet geheel vult. Te hoge (laad)krachten kunnen het systeem 

kapotmaken. 

Figuur T2.2-OP3 Impact van code van goede praktijk bij 

vulbuizen/vulpijpen; A: geen maatregel, B: vulbuis/pijp zo kort 

mogelijk bij het stortpunt brengen, C: vulbuis/pijp tot in stortgoed 

laten zakken

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: BREF (S1-S4), NeR (S1-S4), TALuft 

Wind

vulpijp 

stofontwikkeling 

laadeenheid 
A B C 



Bladnummer T2.2-OP3

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Door goed gebruik kan de stofemissie volledig 

worden voorkomen 

Overige milieueffecten Nihil 

Bedrijfseffecten Kosten: Instructie personeel 

Nuts: Geen 

Hulp- en reststoffen: Geen 

Personeel: Nihil 

Kosten Minimaal 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Hoogte, en hoe gevuld de buis 

is. Vulbuis wel/niet in stortgoed gebracht. Windsnelheid. 



 

Bladnummer T2.2-OP4

Activiteit Storten 

Optimalisatie Afdekken beladen transportsystemen 

Techniek Laadpijp/vulbuis 

Stortgoot 

Beschrijving techniek Om economische redenen worden lichters en schepen en vrachtwagen, 

en wagons zo maximaal mogelijk gevuld. Het materiaal dat boven de 

rand uitkomt, kan door de wind verstuiven. Door het direct afdekken van 

gevulde gedeeltes kan het verstuiven worden voorkomen. 

Om de stabiliteit van een schip te verzekeren moet de last tijdens het 

laden verdeeld worden over het schip. Om praktische redenen heeft het 

enkel nut om gedeeltes af te sluiten die al geheel gevuld zijn. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Afhankelijk van snelheid en volledigheid van 

afdekken 

Overige milieueffecten Nihil 

Bedrijfseffecten Kosten: Vertraging bij lossen. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Onderhoud, vertraging bij lossen. 

Kosten Niet bekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Zorgvuldigheid en snelheid 

van afdekken. Windsnelheid. 

 



 

Bladnummer T3.1

Activiteit Opslag 

Techniek Open opslag 

Beschrijving techniek Open opslag is buitenopslag van (stuifgevoelig) materiaal. De uitvoering 

en opbouw van de opslag wordt bepaald door terreinvorm, beschikbare 

apparatuur en werkwijze. Opslagterreinen zijn alleen een bron van stof 

als door wind of ten gunste van bewegingen van de machinerie 

(stuifgevoelig) materiaal in beweging komt. De windsterkte is bepalend 

voor de stofemissie [Sneep et al., 1984]. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Volgens de NeR alleen toegestaan met een aanvullende maatregel of in 

combinatie met een optimalisatie techniek. 

Technische status Praktijk. 

Bedrijfszekerheid Hoog. 

Stofemissie en -reductie • Omvang fijn stofemissie: Kolen en ijzererts: 4,1 t/ha/j; mineralen 8,2 

t/ha/j [zonder enige maatregel](Peutz, 2006). Kolen en ertsen: 1 

t/ha/j (Vrins, 1999). Erosiegevoelige gronden 0,35 t/ha/j (Chardon & 

van der Hoek, 2002) 

• Omvang stofreductie: Niet van toepassing 

Overige milieueffecten Nihil 

Bedrijfseffecten Investering: Perceel. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Nihil. 

Kosten Onbekend. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Meteorologische 

omstandigheden (windsnelheid, neerslag). Oriëntatie ten opzichte van de 

wind. Bewegingen machinerie.

Stofbepalende fasen: Bij opbouw van de hopen en bij het afgraven 

wordt d meeste tof geëmitteerd omdat het materiaal dan in beweging is. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Windreductie (M04) 



Optimalisatie techniek Afdekken (T3.1-OP1) 

Toepassen korstvormer (T3.1-OP2) 

Compacteren bovenlaag (T3.1-OP3) 

Zelfsteunende afdekking (T3.1-OP4) 

Lay-out opslaghopen (T3.1-OP5) 

Vervanging door Gesloten opslag (T3.2) 

 



 

Bladnummer T3.2

Techniek Gesloten opslag 

Beschrijving techniek Opgeslagen materiaal kan worden afgesloten van de buitenlucht door het 

materiaal op te slaan in gesloten opslaginstallaties, zoals silo’s, 

opslaghallen, koepels of dome’s. De gesloten opslag is geschikt voor 

kortdurende opslag, omdat het in opslag brengen en uit opslag halen van 

materiaal geen grote tijdsinvestering vergt. Afsluiting van de emissiebron 

door gebruik te maken van gesloten opslag is de meest effectieve methode 

om windwerking bij opgeslagen materiaal tegen te gaan: De windsnelheid in 

de ruimte wordt tot bijna 0 m/s gereduceerd. Door de minder sterke 

(wind)krachten zal het verwaaien van de verwaaibare producten 

gereduceerd worden. De afsluiting zal ook voorkomen dat een reeds 

gevormde stofwolk zich uitbreidt. Er zal nooit een gehele afsluiting van de 

buitenlucht zijn. Het is van belang dat toegangsdeuren/openingen zoveel 

mogelijk dicht zijn of voorzien worden van sluizen of flappen.  

Figuur T32 Voorbeeld van een dome [GEM, 1995] 

Toepassing 



Bladnummer T3.2

Soort bedrijven In vergunning bij 80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij alle 

agribulkbedrijven. 

Ontwikkelingen: Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar verdergaande 

toepassing van gesloten bulkopslag. Gebruik van gesloten 

opslagsystemen zouden in sommige gevallen een geschikt alternatief 

kunnen zijn, bijvoorbeeld bij eindgebruikers als kolencentrales. De 

opslagfaciliteiten van kolen en ijzererts bij de grote op- en 

overslagterminals zijn hoofdzakelijk open opslagterreinen in 

havengebieden. Er vindt nog geen grootschalige gesloten opslag plaats bij 

de grote droge bulk terminals. De stimulans voor toepassing van gesloten 

opslag is op dit moment niet sterk. Bij eindgebruikers, zoals kolencentrales, 

neemt echter de vraag naar gesloten opslag toe vanwege milieuaspecten. 

Theoretisch is de gesloten bulk opslag mogelijk, echter de realisatie is 

afhankelijk van de flexibiliteit die daarmee kan worden bereikt, het aantal 

verschillende producten dat kan worden opgeslagen en de kosten die 

daarbij zijn gemoeid. Bij capaciteiten van meer dan 8000 ton/uur is 

gesloten opslag niet haalbaar. Bij opslagvoorzieningen met lagere 

capaciteit en beperkte productenrange zou gesloten opslag een alternatief 

kunnen zijn. Per situatie dient afgewogen te worden in hoeverre gesloten 

opslag als BBT kan worden beschouwd. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: BREF, NeR (S1, S2), TALuft 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Afhankelijk van mate van afsluiten 

• Omvang stofreductie: Wanneer de opslag geheel afgesloten is 

bedraagt de totaalstof reductie 95 -100 % [Visser, 1984] 

Overige milieueffecten Explosiegevaar. 

Wanneer kolen overdekt opgeslagen worden nemen de kolen minder vocht 

op, en zal er bij verbranding minder energie verlies optreden. 

Bedrijfseffecten Kosten: Bouw- en constructie. 

Nuts: Geen. Bij kolen: verhoging van energetisch vermogen door minder 

vocht opname. 

Hulp- en reststoffen: Bouw- en sloopafval bij afschrijving. 

Personeel: Nihil. 

Kosten Grootschalige overkapping EUR 100 per opgeslagen ton. Dome EUR 200 

per opgeslagen ton. [GEM, 1995]. 



Kritische punten Stofbepalende factoren: Volledigheid van afsluiten. Aard materiaal. 

Windsnelheid. 

Stofbepalende fasen: Tijdens het in opslag brengen van de materialen en 

bij het uit opslag halen. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

Afzuiging (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door -- 



 

Bladnummer T3.1-OP1

Activiteit Opslag 

Optimalisatie Afdekken 

Beschrijving techniek Om de verspreiding van stofemissies bij opslag te voorkomen kan de 

materiaalhoop worden afgedekt. Hierdoor wordt het effect van de 

windwerking tegengegaan. Wanneer minder sterke (wind)krachten op de 

verwaaibare producten worden uitgeoefend zal het verwaaien 

gereduceerd worden. Het opgeslagen product kan worden afgedekt met: 

zeil, (fijnmazig)net of doek, tarpaulines. Het afdekken wordt alleen 

toegepast indien de opslag voor langere tijd is.[Sneep et al., 1984]. Deze 

techniek is niet geschikt voor kortdurende opslag omdat afdekken 

arbeidsintensief is.  

Figuur T3.1-OP1 Opslaghoop afgedekt met dekzeilen 

Toepassing 

Soort bedrijven In vergunning bij 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 30 % 

van de agribulkbedrijven. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: NeR 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Wanneer een opslag afgedekt wordt bedraagt 

de stofemissiereductie 50 - 100 % afhankelijk van het gebruikte 

afdekmateriaal, soort afgedekt product en volledigheid van afdekken 

[Visser, 1984] 

Overige milieueffecten Minimale belasting 



Bladnummer T3.1-OP1

Bedrijfseffecten Kosten: Aanschaf materieel. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Afval na afschrijving. 

Personeel: Aanbrengen afdekking. 

Kosten Afhankelijk van grootte en materiaal. Kan oplopen tot enkele duizenden 

Euro’s. Installaties en verwijdering van netten en tarpaulines is zeer 

arbeidsintensief. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Aard materiaal. Keuze afdekmateriaal. 

Zorgvuldigheid van toepassen. Snelheid van afdekken. Windsnelheid in 

verband met handelbaarheid van het afdekmateriaal. 

Stofbepalende fasen: Voor het afdekken na het verwijderen van het 

afdekmateriaal zal de meeste stofvorming plaats hebben. 



 

Bladnummer T3.1-OP2

Activiteit Opslag 

Optimalisatie Toepassen korstvormer 

Beschrijving techniek De korstvormer, bindmiddel of vastleggend middel wordt vermengd met 

water op het product gesproeid. Daardoor ontstaat een laag die 

verstuiving en verspreiding van stof voorkomt of beperkt. Tijdens vorst 

kan een korstvormer niet worden aangebracht [Sneep et al., 1984]. Deze 

techniek is niet geschikt voor kortdurende opslag omdat het aanbrengen 

van een korstvormer enige tijd vergt. Een korstvormer heeft een 

langdurige werking, van enige weken tot enkele maanden. 

Figuur T3.1-OP2 Opslaghopen met juist aangebrachte korstvormer 

[EMO, 2008B] 

Toepassing 

Soort bedrijven In vergunning bij 50 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: NeR 

Technische status Praktijk. Het toepassen van schuimvormers wordt getest en wordt niet in 

de praktijk gebruikt. 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: De totaalstof emissiereductie van het 

toepassen van een korstvormer bedraagt 50 - 99 % afhankelijk van 

de effectiviteit van de korstvormer, het soort materiaal en de 

nauwkeurigheid van aanbrengen [Visser, 1984] 



Bladnummer T3.1-OP2

Overige milieueffecten Voor het toepassen van een korstvormer is water noodzakelijk en het 

gebruik van een (niet milieubelastende) additief.  

Bedrijfseffecten Kosten: aanschaf korstvormer en materieel om de korstvormer aan te 

brengen. 

Nuts: Bij korstvormer water en elektriciteit. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Aanbrengen korstvormer. 

Kosten Aanleg waterbekken EUR 100 per m3. Sproeipaal EUR 10.000 à  

EUR 15.000. Gebruik dokwater EUR 0,02 per m3. Tevens zijn er pompen 

en leidingen noodzakelijk. Kosten voor toepassen korstvormer (water, 

energie en additief) EUR 0,02 per ton besproeid bulkgoed (in 2000) 

[EIPPCB, 2004]. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Niet toepasbaar bij vorst. Zorgvuldigheid van 

toepassen. Soort korstvormer. Duur van toepassen. Meteorologische 

omstandigheden (windsnelheid, neerslag). Soort materiaal. Snelheid van 

toepassen van de korstvormer. 

Stofbepalende fasen: Voor het aanbrengen van de korstvormer en na 

het afgraven van de eerste laag (die afgedekt is met de korstvormer) zal 

de meeste stofvorming plaats hebben. 

 



 

Bladnummer T3.1-OP3

Activiteit Opslag 

Optimalisatie Compacteren bovenlaag 

Beschrijving techniek Om bij opslag stofvorming te voorkomen kan de bovenlag van de 

materiaal hoop worden gecompacteerd. Dit beperkt de verstuiving van 

het materiaal en daarmee de verspreiding van stofemissies. Het 

compacteren kan uitgevoerd worden door aandrukken of aantrillen. 

Deze techniek is niet geschikt voor kortdurende opslag omdat het 

compacteren enige tijd vergt. 

Toepassing 

Soort bedrijven In vergunning bij 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: De stofreductie van aandrukken of trillen is 

afhankelijk van mate van verdichting en soort product dat verdicht 

is 

Overige milieueffecten Nihil 

Bedrijfseffecten Kosten: Aanschaf materieel voor compacteren. 

Nuts: Brandstof. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Voor het compacteren. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Zorgvuldigheid van toepassen. Soort 

materiaal. Frequentie van toepassen. Meteorologische 

omstandigheden(windsnelheid, neerslag). Snelheid van compacteren. 

Stofbepalende fasen: Voor het aanbrengen van de compacte 

bovenlaag en na het afgraven van de bovenlaaglaag (die 

gecompacteerd is) zal de meeste stofvorming plaats hebben. 

 
 



 

Bladnummer T3.1-OP4

Activiteit Opslag 

Optimalisatie Zelfsteunende afdekking 

Beschrijving techniek Bij zelfsteunende afdekking wordt het materiaal onder een zeil 

gestapeld zodat de opslaghoop groeit onder de bedekking. Het zeil 

wordt op onderdruk gehouden. Geschikt voor kortdurende opslag. 

Toepassing 

Soort bedrijven Bij agribulkbedrijven in de VS toegepast. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Onbekend 

Genoemd in document: Niet 

Technische status Proef 

Bedrijfszekerheid Onbekend 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Tijdens opslag is er geen emissie. 

Stofemissies treden nog wel op bij het maken en ledigen van de 

opslaghoop [Torfs et al, 2006] 

Overige milieueffecten Afval: Na afschrijving het afdekzeil. 

Bedrijfseffecten Kosten: Aanschaf materiaal (zeilen, onderdruksysteem). 

Nuts: Energie voor onderdruksysteem. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Aanbrengen afdekking. 

Kosten Onbekend. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Nauwkeurigheid van afdekken. 

Windsnelheid. Onderdruksysteem. Soort materiaal. 

Stofbepalende fasen: Bij het in opslag brengen en uit opslagen halen 

is er kans op stofvorming. 

 



 

Bladnummer T3.1-OP5 

Activiteit Opslag 

Optimalisatie Lay-out opslaghopen 

Beschrijving techniek De impact van de wind op een opslaghoop is het minste als de 

lengterichting van de opslaghoop parallel ligt met de meest 

voorkomende windrichting. Naast de windrichting speelt ook de vorm 

van de hoop een rol. Het vrije oppervlak (verwaaibare oppervlak) 

reduceren door: aantal hopen beperken, hellingshoek optimaliseren 

(voor kegelhopen is deze hoek 55º, niet haalbaar bij elk materiaal). 

Geschikt voor kortdurende opslag. 

Toepassing 

Soort bedrijven In vergunning bij 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Genoemd in document: NeR 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofemissie en -reductie • Omvang stofemissie: Niet bekend 

• Omvang stofreductie: Stofreductie door minder windkracht op de 

opslag en beperking van verwaaibaar oppervlak 

Overige milieueffecten Minimaal 

Bedrijfseffecten Kosten: Wanneer de lay-out moet worden aangepast aan de 

geografische ligging of wanneer de aanmaak van een hoop niet leidt tot 

gewenste helling  

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Geen. 

Personeel: Nihil. 

Kosten Onbekend. 

Kritische punten Stofbepalende factoren: Ontwerp lay-out. Zorgvuldigheid van 

toepassen. Soort opgeslagen product. Meteorologische 

omstandigheden (windsnelheid, windrichting en neerslag). 

Stofbepalende fasen: Bij opbouw van de hopen en bij het afgraven 

wordt d meeste tof geëmitteerd omdat het materiaal dan in beweging is.



 

Bladnummer T4.1

Activiteit   Verkleinen

Techniek   Breken

Beschrijving techniek Bij het breken wordt het aangevoerde materiaal verkleind door het 

materiaal te onderwerpen aan druk– en wrijvingskrachten. Afhankelijk van 

het materiaal dat verkleind moet worden en de gewenste grootte van het 

bewerkte materiaal kan gekozen worden voor o.a. de volgende technieken: 

• Nokken brekers: langzaam draaiende brekers met nokken aan de 

rotor 

• Walsen brekers: bestaan uit twee onafhankelijk draaiende walsen die 

druk en wrijvingskrachten op het te verkleinen materiaal uitoefenen 

• Hamermolen: de rotor heeft zogenaamde slaghamers 

• Kogelmolen: een draaiende trommel waarin zich kogels of staven 

bevinden die het materiaal verkleinen 

Figuur 4.1a. Hamermolen [Bron: Jongerius BV, Nijkerk] 

Toepassing 

Soort bedrijven Afval, levensmiddelen, diervoer, op- en overslag, kunststof, chemie, mineralen verwerking, bouw. 

 



 

Aanvoer 

Stuifklasse  S3, S4, S5 

Aard materiaal  Korrels, spanen, granulaten, rul materiaal, brokken, kluiten. 

Product voorbeelden  Metalen, mineralen, kolen, kunststoffen, rubber, puin, voedingsmiddelen, 

agrarische producten mest, compost. 

Afvoer 

Stuifklasse. S1, S2, S3, S4, S5. 

Aard materiaal Spanen, brokken, granulaten, korrels. 

Product voorbeelden Metalen, mineralen, kolen, kunststoffen, rubber, verhardingsmateriaal, 

voedingsmiddelen, agrarische producten mest. 

Stofemissie en –reductie Het bewerkte materiaal is stuifgevoeliger dan het materiaal dat bewerkt 

wordt. Het breken kan tot aanzienlijke stofemissies leiden. Bij de bewerking 

ontstaan stofdeeltjes.  

Stofverspreiding ten gevolge van het breken kan het best worden 

voorkomen door de breekinstallatie volledig gesloten uit te voeren of deze 

installaties in een gebouw te plaatsen (S1 tot en met S5). In de NeR is het 

uitgangspunt een gesloten voorziening. 

Wanneer de breekkamer is uitgevoerd met een zeefkorf is het soms 

noodzakelijk een onderdruk op de breekkamer te creëren zodat het 

gebroken materiaal uit de breekkamer wordt verwijderd. 

Wanneer een onderdruksysteem is aangelegd om de breekkamer op 

onderdruk te houden kan de afvoerlucht van dit onderdruksysteem 

gekanaliseerd afgevoerd worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders 

zijn concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

Als activiteiten niet inpandig kunnen plaatsvinden (S4 en S5), bijvoorbeeld 

doordat de werkzaamheden bij de opslagplaats plaatsvinden dan moeten 

de te breken goederen en de stortgoederen vochtig zijn of vooraf worden 

bevochtigd. 



Overige (milieu) effecten • Bij sneldraaiende molens kan oververhitting van het product ontstaan. 

Dit kan o.a. door koelen, minder snel roteren of het toepassen van 

stikstof (geen vonken) worden tegengegaan 

• Mogelijk explosiegevaar 

• Mogelijke verontreiniging van de bodem inden stoffen worden gebroken 

die bodenbedreigende stoffen bevatten (zoals bijvoorbeeld olie en 

asbest)

Bedrijfseffecten Kosten  Investering, onderhoud materiaal. 

Nuts Elektriciteit, diesel. 

Hulp- en reststoffen Geen. 

Personeel Uitvoering, onderhoud materiaal.

Kosten Afhankelijk van specificaties 

Kritische punten • Stof bepalende factoren; De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 

en S5 stoffen. 

• Stofbepalende fasen; Aanvoer, bewerking, afvoer.

Aanvullende maatregelen • Bevochtigen en vernevelen (M01) 

• Beperken (M02) 

• Windreductie (M04) 

• Afsluiten (M05) 

• Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek Afsluiten (M05) 

Vervanging door  

 
 
 



Bladnummer      T4.2 

Activiteit  Verkleinen

Techniek  Shredderen

Beschrijving techniek Bij het shredderen wordt het aangevoerde materiaal verkleind door het  

  materiaal te onderwerpen aan een draaiende rotor. Deze rotor kan voorzien 

  zijn van uitsteeksels of uitgevoerd zijn met messen.  

Toepassing  Soort bedrijven: Afval, papier, levensmiddelen, metaal, schroot. 

Aanvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Spanen, brokken, volumineuze artikelen. 

   Product voorbeelden: Metalen, kunststoffen, rubber, voedingsmiddelen, 

autowrakken, plastic afval, papier. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Metalen, kunststoffen, rubber, voedingsmiddelen, 

papier. 

Stofemissie en –reductie Het bewerkte materiaal is stuifgevoeliger dan het materiaal dat bewerkt  

  wordt. Het shredderen kan tot aanzienlijke stofemissies leiden. Bij de  

  bewerking ontstaan stofdeeltjes. 

  Stofverspreiding ten gevolge van het shredderen kan het best worden  

  voorkomen door de installatie volledig gesloten uit te voeren of deze  

  installaties in een gebouw te plaatsen (S1 tot en met S5). In de NeR is het 

  uitgangspunt een gesloten voorziening. 

  Wanneer de shredderkamer is uitgevoerd met een zeefkorf is het soms  

  noodzakelijk een onderdruk op de shredder te creëren zodat het gebroken 

  materiaal uit de shredderkamer wordt verwijderd. 

  Wanneer een onderdruksysteem is aangelegd om de shredderkamer op 

  onderdruk te houden kan de afvoerlucht van dit onderdruksysteem  

  gekanaliseerd afgevoerd worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

  zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

  zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn 

  concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

  Als activiteiten niet inpandig kunnen plaatsvinden (S4 en S5), bijvoorbeeld 

  doordat de werkzaamheden bij de opslagplaats plaatsvinden dan moeten 

  de stortgoederen worden bevochtigd. 



Overige (milieu) effecten Bij sneldraaiende rotors kan oververhitting van het product ontstaan. Dit kan 

  o.a. door koelen, minder snel roteren of het toepassen van stikstof (geen 

  vonken) worden tegengegaan. 

  Mogelijk explosiegevaar. 

  Mogelijke verontreiniging van de bodem indien stoffen worden gebroken die 

  bodembedreigende stoffen bevatten (zoals bijvoorbeeld olie en asbest). 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit, diesel. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties 

Kritische punten  Stof bepalende factoren. De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en 

  S5 stoffen. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek Afsluiten (M05) 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T4.3 

Activiteit  Verkleinen

Techniek  Snijden

Beschrijving techniek Het verkleinen van materiaal wordt uitgevoerd door het aangevoerde  

  materiaal te onderwerpen aan een draaiende rotor. Deze rotor is uitgevoerd 

  met messen. Met deze techniek kunnen zachte snijdbare materialen  

  worden bewerkt. 

Toepassing  Soort bedrijven: Afval, voedingsmiddelen, kunststof, chemie 

Aanvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5 

  Aard materiaal: Spanen, brokken en slierten 

  Product voorbeelden: Kunststoffen (folie, schuim,plastic  flessen tapijt), 

rubber (banden, en (on)gevulkaniseerde blokken en platen), 

voedingsmiddelen (bladeren, thee, brood, bevroren slachtafval) en metalen 

(spanen, kabels, printplaten). 

Afvoer  Stuifklasse:S1, S2, S3, S4, S5 

  Aard materiaal: Spanen, brokken, slierten 

  Product voorbeelden: Kunststoffen (folie, schuim,plastic  flessen tapijt), 

rubber (banden, en (on)gevulkaniseerde blokken en platen), 

voedingsmiddelen (bladeren, thee, brood, bevroren slachtafval) en metalen 

(spanen, kabels, printplanten). 

Stofemissie en –reductie Het bewerkte materiaal is stuifgevoeliger dan het materiaal dat bewerkt is.  

  De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en S5 stoffen. 

Overige (milieu) effecten Bij sneldraaiende messen kan oververhitting van het product ontstaan.  

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering en onderhoud materiaal 

  Nuts: Elektriciteit 

  Hulp- en reststoffen: Geen 

  Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal 

Kosten  Afhankelijk van specificaties 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en 

  S5 stoffen. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking en afvoer

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek Afsluiten (M05) 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T4.4 

Activiteit  Verkleinen

Techniek  Malen

Beschrijving techniek   

• Malen betreft het fijnmaken van materiaal met een molen. Er zijn  

 verschillende type molens, bijvoorbeeld: 

• Conusmolen: Verticaal opgestelde maalmolen waarvan de rotor en 

 zeefkorf/maalbaan conisch is. Geschikt voor vochtige, vette, zachte en 

 versmerende materialen. 

• Centrifugaalmolen of turbomolen: Het te malen materiaal wordt 

 centraal in de molen bracht en vervolgens door de rotor opgewerkte 

 centrifugaalkracht tegen een maalbaan of zeefkorf geslingerd. 

 Toegepast voor het verkleinen van zachte producten. 

• Luchtstraalmolen: Het materiaal wordt met hoge snelheid tegen elkaar 

 geschoten, het is het maalprincipe van product tegen product. 

• Kogelmolen: Een kogelmolen is een roterende molen waarbij het te 

 vermalen materiaal door wrijving en botsing tussen stangen of kogels 

 wordt verkleind. 

Figuur 4.4a. Maalmolen [Bron: Jongerius BV. Nijkerk] 

Toepassing  Soort bedrijven: Levensmiddelen, gewasbescherming, farmacie,  

  chemie, metaalbewerking 



Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

   Aard materiaal: Vette, zachte en versmerende materialen, korrels, 

granulaten, poeder. 

  Product voorbeelden: Kolen (bruinkool, steenkool, houtskool), mineralen 

(zout, gips, bentoniet, kalk, marmer, kaliumchloride zinkoxide, dolomiet, 

kwartszand, kalksteen, bauxiet), voedingsmiddelen (haver, tarwe, 

specerijen, cacaobonen, zetmeel, suiker, erwten), melamine, pigmenten 

(toner). 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3. 

  Aard materiaal: Korrels, granulaten, poeder. 

  Product voorbeelden: Kolen (bruinkool, steenkool, houtskool), mineralen 

(zout, gips, bentoniet, kalk, marmer, kaliumchloride zinkoxide, dolomiet, 

kwartszand, kalksteen, bauxiet), voedingsmiddelen (haver, tarwe, 

specerijen, uien, cacao, zetmeel, suiker, erwten), melamine, pigmenten 

(toner). 

Stofemissie en –reductie Het bewerkte materiaal is stuifgevoeliger dan het materiaal dat bewerkt is. 

  De bewerking is kan geheel gesloten, er kan dan geen stof vrijkomen. Bij 

  sommige producten/maaltechnieken kan het noodzakelijk zijn het product 

  uit de maalkamer te verwijderen door het aanleggen van een onderdruk. 

  Wanneer een onderdruksysteem is aangelegd om de maalkamer op  

  onderdruk te houden kan de afvoerlucht van dit onderdruksysteem  

  gekanaliseerd afgevoerd worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 

  een filtrerende afscheider waarbij een concentratie van 5 mg/mo
3 haalbaar 

  is. 

Overige (milieu) effecten Bij sneldraaiende delen kan oververhitting van het product ontstaan. Dit kan 

  o.a. door koelen, minder snel roteren of het toepassen van stikstof (geen 

  vonken) worden tegengegaan. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal.

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties 

Kritische punten  Stof bepalende factoren:De bewerking is kan geheel gesloten, er kan dan 

  geen stof vrijkomen. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T5.1 

Activiteit  Sorteren

Techniek  Zeven

Beschrijving techniek Een zeef (ook wel zift genoemd) wordt gebruikt om mengsels te scheiden 

  op basis van verschillende korrelgroottes of om vast van vloeibaar te  

  scheiden (bijvoorbeeld ontwateren). Met een aantal zeven die verschillende 

  zeefopeningen hebben kunnen verschillende materiaalgroottes worden  

  geclassificeerd. 

  Er zijn verschillende soorten zeven: bijvoorbeeld trilzeven, trommel of  

  roterende zeven en tuimelzeven. 

  Het zeven op verschillende korrelgroottes kan verschillende doelen hebben: 

  Fractioneren (scheiden in verschillende materiaalstromen), ontstoffen  

  (verwijderende kleinere deeltjes uit materiaal dan voornamelijk uit grotere 

  deeltjes bestaat), aftoppen (verwijderende grotere deeltjes uit materiaal dan 

  voornamelijk uit kleine deeltjes bestaat) en controleren (reinigen van  

  materiaal dat al een juiste korrelverdeling heeft). 

Figuur 5.1a. Roterende zeef [Bron: Verbaten Stortgoedtechniek BV, Prinsenbeek] 



Figuur 5.1b. Ontwateringszeef [Bron: Avitec Triltechniek Ned. BV, Almere] 

Toepassing  Soort bedrijven: Levensmiddelen, chemie, afvalverwerking, farmacie,  

  recycling. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5, geen. 

  Aard materiaal: Slurrie, granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Mineralen, plastic, papier, organische stoffen, kolen. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5, geen. 

  Aard materiaal: Vloeistof, slurrie, granulaat, korrels, poeder, spanen, 

brokken. 

  Product voorbeelden:Zout, meel, chocolade, zand, grind, kolen, 

wrongel/wei, waswater, zetmeel verpakkingsmateriaal, steen, hout. 

Stofemissie en –reductie Het zeven kan tot aanzienlijke stofemissies leiden, aangezien bij deze  

  handelingen bewust wordt gestreefd naar de selectie van kleine deeltjes. 

  Stofverspreiding ten gevolge van het zeven kan het best worden  

  voorkomen door de zeefinstallatie volledig gesloten uit te voeren of deze 

  installaties in een gebouw te plaatsen (S1 tot en met S3). 

  Het zeven kan in de openlucht worden uitgevoerd (S4 en S5). 

Overige (milieu) effecten Geen. 



Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud. 

  Nuts: Elektriciteit, eventueel water. 

  Hulp- en reststoffen: Eventueel water. 

  Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en 

  S5 stoffen.  

  Stofbepalende fasen Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Infrarood herkenning (T5.5) 



Bladnummer      T5.2 

Activiteit  Sorteren

Techniek  Magneetscheiding

Beschrijving techniek Ferrometalen (ijzer, blik en staal) kunnen uit een materiaalstroom worden 

  verwijderd door magneten. Ferrometalen worden door magneten  

  aangetrokken. 

  Uit korrel- en poedervormige materialen kunnen ferrometalen door  

  magneten worden verwijderd door het materiaal in een vrije val te brengen. 

  Bij grover materiaal kan een magneet boven een transportband worden 

  geplaatst. Deze zogenaamde bovenbandmagneet kan de aangetrokken 

  ferrometalen continu afvoeren. 

Figuur 5.2a. Magneetband [Bron: Goudsmit Magnetic Systems BV, Waalre] 

Toepassing  Soort bedrijven: Voedingsmiddelen, overslagbedrijven (kolen), chemie,  

  afval, veevoer, recycling. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken 

  Product voorbeelden: Materiaalstroom met ijzer of ijzerbevattende 

materialen, zoals huisvuil en kolen. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden:IJzerkorrels, ijzerpoeder, ferro materiaalstroom zonder  

  ferrometalen, voeding voor kolencentrales. 



Stofemissie en –reductie  Het ijzerhoudend materiaal wordt aan een magneet gebonden of wordt  

 gemagnetiseerd hierdoor zal er geen ijzerhoudend stof worden geëmitteerd. 

 De stroom materiaal waar het ijzer uit gesepareerd is zal een gelijke 

 stuifgevoeligheid hebben als het uitgangsmateriaal. 

 Het scheiden kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen. 

 Aandacht moet worden besteed aan het verwaaien van o.a. plastic en  

 piepschuim. 

Overige (milieu) effecten Met magneet afscheider worden ook nikkel, kobalt en gadolinium van het 

  uitgangsmateriaal gescheiden, omdat deze metalen ook door magneten 

  worden aangetrokken. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Nihil. 

  Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Het sorteren kan in de openlucht worden  

  uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Infrarood herkenning (T5.5) 



Bladnummer      T5.3 

Activiteit  Sorteren

Techniek  Wervelstroomscheider

Beschrijving techniek Indien een magneet in een geleider beweegt, ontstaat er een   

  (wervel)stroom die zelf een magneetveld opwekt. De opgewekte stroom is 

  een zogenaamde wervelstroom (engels: eddy current). Bij deze  

  stroomopwekking wordt het materiaal als het ware korte tijd magnetisch 

  gemaakt (door er een klein elektrisch stroompje in op te wekken) waardoor 

  de magneten eventjes vat hebben op het metalen deeltje. De krachten  

  worden zo gericht dat het metalen deeltje er uitgewipt wordt. Dit systeem is 

  bestemd voor het separeren van non-ferrometalen. Voorbeelden van  

  non-ferrometalen zijn koper, zink en aluminium. 

Figuur 5.3a Wervelstroomscheider [Bron: Goudsmit Magnetic Systems BV, Waalre] 

Toepassing  Soort bedrijven: Afval, recycling. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Verbrandingsslakken, autoschroot, kabelafval, glas, 

huisvuil, hout, kunststof, bouw- en sloopafval, WEEE-schroot (Waste 

Electrical and Electronic Equipment). 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Koper, zink, aluminium. 



Stofemissie en –reductie De stroom materiaal waar het non-ferrometaal uit gesepareerd is zal een 

  gelijke stuifgevoeligheid hebben als het uitgangsmateriaal. De  

  stuifgevoeligheid van non-ferrometaal is o.a. afhankelijk van de grootte en 

  vochtgehalte van het materiaal. 

  Het sorteren kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen. 

  Aandacht moet worden besteed aan het verwaaien van o.a. plastic en 

piepschuim. 

Overige (milieu) effecten Nihil. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Nihil. 

  Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Het scheiden kan in de openlucht worden  

  uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen.  

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T5.4 

Activiteit  Sorteren

Techniek  Windziften

Beschrijving techniek Windziften is een proces voor het droog scheiden van een product. Er kan 

  gescheiden worden op korrelgrootte, specifieke massa of op korrelvorm 

  (gelijke specifieke massa, verschil in oppervlak en vorm). Het principe van 

  windziften is, dat in een gasstroom (meestal lucht) gesuspendeerde deeltjes 

  aan krachten worden blootgesteld, zodat onder invloed van deze krachten 

  de gesuspendeerde deeltjes naar verschillende richtingen kunnen worden 

  getransporteerd. 

Figuur 5.4a. Windzifter 

Toepassing  Soort bedrijven: Voedingsmiddelen, chemisch,    

  afval, meststoffen. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, gelatine, 

houtskool, mineralen, kolen, houtspaanders, slib, afval. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Diervoer, granen, poeders, houtskool, kolen, 

zeolieten, magnesiumcarbonaat, slib, hout, groenten, China klei, 

pigmenten. 



Stofemissie en –reductie De gesorteerde materialen kunnen individueel zowel een hogere als lagere 

  stuifgevoeligheid hebben in vergelijking met het uitgangsmateriaal. 

  De lucht, met de materialen die het gemakkelijkst in de gasstroom  

  meegenomen, wordt via een afscheider gereinigd. Hierbij kan gebruik  

  worden gemaakt van zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij 

  filtrerende afscheiders zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-

  filtrerende afscheiders zijn concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

Overige (milieu) effecten -- 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Nihil. 

  Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Het sorteren wordt in een gesloten kast  

  uitgevoerd. Waarbij de gebruikte lucht (gekanaliseerd en gezuiverd)  

  afgevoerd wordt. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T5.5 

Activiteit  Sorteren

Techniek  Infrarood herkenning

Beschrijving techniek Een transportband is voorzien van infrarood-camera's die in het onzichtbare 

  gedeelte van het spectrum kunnen zien en kunnen bepalen wat voor soort 

  materiaal met de transportband voorbij wordt gevoerd. Elke soort materiaal 

  absorbeert het infrarode licht op een herkenbare eigen wijze. De infrarood 

  camera geeft aan een computer informatie over soorten materialen die  

  voorbij worden gevoerd. De computer stuur een korte luchtstraal die  

  geselecteerd materiaal van de transportband blaast zodat op die manier het 

  geselecteerde materiaal wordt gescheiden van de totale materiaal stroom. 

Toepassing  Soort bedrijven: Afvalverwerking, recycling. 

Aanvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Plastic, hout, papier, metaal. 

Afvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: PET, PVC, polyethyleen, polypropeen, piepschuim, 

hout, papier, metaal. 

Stofemissie en –reductie Het scheiden kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen. 

  Aandacht moet worden besteed aan het verwaaien van o.a. plastic en  

  piepschuim. 

Overige (milieu) effecten Een onderscheid tussen bijvoorbeeld polypropeen met een hoge dichtheid 

  (zogenoemd HDPP) en polypropeen met een lage dichtheid (LDPP) is nog 

  niet mogelijk. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De installatie kan open uitgevoerd zijn voor S4 en 

  S5 stoffen.  

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T6.1 

Activiteit  Mengen

Techniek  Verzet machine

Beschrijving techniek  Met verzetmachines (bijvoorbeeld shovels, graafmachines, kranen  

  (tunnel)omzetmachines en draglines) wordt materiaal opgepakt en bij elkaar 

  gevoegd. Deze techniek komt heeft overeenkomsten met T0.5 Mobiele 

  laadsystemen. 

Figuur 6.1a. Graafmachine [Bron:Loonbedrijf Boer Anloo v.o.f.] 

Toepassing  Soort bedrijven: Diervoeder, bouw, energie, afval, meststoffen,  

  groencompostering, op- en overslag. 

Aanvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, houtskool, kolen, 

mineralen, kolen, houtspaanders, slib. 

Afvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Diervoer, granen, houtskool, kolen, zand, grind, slib, 

hout, compost. 

Stofemissie en –reductie De gemengde materialen houden over het algemeen dezelfde  

  stuifgevoeligheid. Wanneer vaste stoffen worden gemengd met een  

  vloeistof zal de stuifgevoeligheid van het gemengde materiaal lager zijn. 

  De stofemissie is erg afhankelijk van de werkwijze. Als steeds van  

  verschillende hopen een deel op een nieuwe hoop wordt gelegd is de  

  stofemissie beperkt. Als het product als een geheel wordt omgewerkt  

  ontstaat er een veel grotere emissie. 

Overige (milieu) effecten Nihil. 



Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Brandstof (diesel). 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Het mengen kan niet in de openlucht worden  

  uitgevoerd voor S3 stoffen. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek Code goed gebruik mobiele laadsysteem (T05-OP1) 

  Code goed gebruik grijper (T01-OP1) 

Vervanging door  Menglijn (T6.2) 

  Roterende menger (T6.3) 

  Menger met intern roerwerk (T6.4) 



Bladnummer      T6.2 

Activiteit  Mengen

Techniek  Menglijn

Beschrijving techniek Vanuit silo’s of bunkers wordt op een lopende band materiaal gedoseerd. 

  Vervolgens kan het materiaal worden gestort of verder worden bewerkt. 

  Het mengen kan plaatsvinden op een zogenaamd mengveld. Op dit veld 

  worden twee langwerpige hopen stortgoed opgebouwd. Terwijl de ene hoop 

  wordt afgegraven, wordt de andere hoop opgebouwd. Het is bijvoorbeeld 

  om een partij stortgoed een meer homogene samenstelling te geven dan 

  wel een mengsel te verkrijgen van verschillende bulkgoederen (bijvoorbeeld 

  grind met zand) 

Figuur 6.2a. Menglijn 

Toepassing   Soort bedrijven: Diervoeder, bouw, energie, afval, meststoffen, op- en  

 overslag. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, houtskool, kolen, 

mineralen, kolen, houtspaanders, slib. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Diervoer, granen, houtskool, kolen, zand, grind, slib, 

hout, compost. 

Stofemissie en –reductie De gemengde materialen houden over het algemeen dezelfde  

  stuifgevoeligheid. Wanneer vaste stoffen worden gemengd met een  

  vloeistof zal de stuifgevoeligheid van het gemengde materiaal lager zijn. 

  Het mengen kan in de openlucht worden uitgevoerd voor alleen S4 en S5. 

  Als maatregel ter voorkoming van stofverspreiding staat hier voornamelijk 

  bevochtiging ter beschikking.  

Overige (milieu) effecten Nihil 



Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Het mengen kan in de openlucht worden  

  uitgevoerd voor alleen S4 en S5. 

  Stofbepalende fasen: aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Roterende menger (T6.3) 

  Menger met intern roerwerk (T6.4) 



Bladnummer      T6.3 

Activiteit  Mengen

Techniek  Roterende menger

Beschrijving techniek Een roterende menger is een menger die waarvan de mengkamer draait. 

  Door het roteren van de mengkamer wordt het product gemengd. De  

  mengkamer kan bijvoorbeeld een silo, container of trommel zijn. Het  

  mengen kan zowel batchgewijs als continu plaatsvinden. 

Figuur 6.3a. Trommelmenger [Bron: Buro Noordhof-UPON Nederland, Amersfoort] 

Toepassing  Soort bedrijven Diervoeder, bouw, biovergisting, meststoffen, op- en 

  overslag. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, houtskool, kolen, 

mineralen, kolen, houtspaanders, slib. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5, geen. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, slurrie. 

  Product voorbeelden: Diervoer, granen, houtskool, kolen, zand, grind, slib, 

hout, compost, cement, beton. 

Stofemissie en –reductie  Roterende mengers kunnen geheel gesloten zijn zodat bij het bewerken 

 geen stof geëmitteerd wordt. Bij openen, vullen en legen kan stof vrijkomen. 

 Bij continu mengers kan bij de inlaat en uitlaat stof vrijkomen. 

 Trommelmengers zijn meestal open uitgevoerd. 

  De gemengde materialen houden over het algemeen dezelfde  

  stuifgevoeligheid. Wanneer vaste stoffen worden gemengd met een  

  vloeistof zal de stuifgevoeligheid van het gemengde materiaal nihil zijn. 



Overige (milieu) effecten Nihil. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Bewerking is kan geheel gesloten zijn. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, afvoer. 

Aanvullende maatregelen -- 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T6.4 

Activiteit  Mengen

Techniek  Menger met intern roerwerk

Beschrijving techniek Een menger met intern roerwerk bestaat uit een mengkamer (trog) waarin 

  een roerwerk is gebouwd. De mengkamer die kan bestaan uit bijvoorbeeld 

  een trommel, bak of silo. De mengkamer is stationair en het roerwerk  

  verzorgt de menging van het product. Het roerwerk kan bijvoorbeeld  

  bestaan uit metalen linten, een schroef of peddels. Het mengen kan zowel 

  batchgewijs als continu plaatsvinden. 

Figuur 6.4a. Menger met intern roerwerk [Bron: LEX Food Equipment, Harmelen] 

Toepassing  Soort bedrijven Diervoeder, bouw, biovergisting, meststoffen, op- en 

  overslag 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, mineralen. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5, geen. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, slurrie. 

  Product voorbeelden: Diervoer, granen, houtskool, kolen, zand, slib. 

Stofemissie en –reductie Het mengen kan in de openlucht worden uitgevoerd voor S4 en S5 stoffen. 

  De mengkamer kan van boven open zijn. 

  De gemengde materialen houden over het algemeen dezelfde  

  stuifgevoeligheid. Wanneer vaste stoffen worden gemengd met een  

  vloeistof zal de stuifgevoeligheid van het gemengde materiaal lager zijn. 

Overige (milieu) effecten Nihil. 



Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Wanneer de mengkamer open is kan er stof  

  worden geëmitteerd. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer en afvoer. Bewerking wanneer de  

  mengkamer open is. 

Aanvullende maatregelen Bevochtigen en vernevelen (M01) 

  Beperken (M02) 

  Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

Optimalisatie techniek Afsluiten (M05) 

Vervanging door  Roterende menger (T6.3) 



Bladnummer      T7.1 

Activiteit  Verdichten

Techniek  Pelletiseren

Beschrijving techniek Pelletiseren of pelleteren is het verdichten van materiaal tot korrels door 

  middel van een pers. De korreldiameter kan variëren van circa 3 mm tot  

  1 cm. 

Figuur7.1a. Pelletiseerder [Bron: Van Aarsen Internationaal, Panheel] 

Toepassing  Soort bedrijven: Levensmiddelen, diervoer, drogerijen, afval, biomassa  

  verwerking. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels of poeder. 

  Product voorbeelden: Zetmeelhoudende producten (granen en meel), 

proteïnehoudende producten (olie houdende zaden), mest, slib, plastics, 

vezels (houtmot, gras, papier). 

Afvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Korrels, pellets. 

  Product voorbeelden: Korrels van zetmeelhoudende producten (granen en 

meel), proteïnehoudende producten (olie houdende zaden), mest, slib, 

plastics, vezels (houtmot, gras, papier). 

Stofemissie en –reductie De bewerking is geheel gesloten. Er komt dus geen stof vrij.  

  Pellets zijn minder stuifgevoelig van het oorspronkelijke materiaal. 

Overige (milieu) effecten Conditionering door verhitting. Mogelijke oververhitting: beschadiging van 

  eiwitten. Pellets zijn gemakkelijker te transporteren dan het oorspronkelijke 

  materiaal. Ook na het pelletiseren is er kans op broeiverschijnselen. 



Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Bediening en onderhoud. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De bewerking is geheel gesloten. Er kan dus geen 

  stof vrijkomen. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer. 

Aanvullende maatregelen -- 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T7.2 

Activiteit  Verdichten

Techniek  Extruderen

Beschrijving techniek Het materiaal voor extruderen wordt door verhitting viskeus en wordt  

  vervolgens door een matrijs gedrukt. De verhitting en drukverhoging wordt 

  bij continue processen gerealiseerd door een (extruder)schroef. De  

  schroefextruder is de draaiende schroef die het materiaal naar voren stuwt 

  en door de opnemingen van de matrijs drukt. Het proces geeft veel  

  vormvrijheid. Het uitgangsmateriaal is een granulaat of poeder. Door het 

  elastisch gedrag van het geextrudeerde materiaal zet het materiaal na het 

  verlaten van de matrijs uit. Om het uitzetten te voorkomen kan het materiaal 

  direct worden gekoeld. 

Figuur 7.2a. Extruder 

Toepassing  Soort bedrijven Petfood, visvoeder, diervoeder, metaal, kunststof,  

  levensmiddelen. 

Aanvoer  Stuifklasse:S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, poeder. 

  Product voorbeelden: Thermoplasten, metalen (aluminium), 

zetmeelhoudende producten (granen), proteïnehoudende producten (olie 

houdende zaden). 

Afvoer  Stuifklasse: S5, geen. 

  Aard materiaal: Vele vormen, afhankelijk van het extrusieprofiel: 

bijvoorbeeld brokken, granulaat, staafmateriaal. 

  Product voorbeelden: Snacks, pasta, snoepgoed, rubberprofielen, 

lantaarnpalen, (kunststof) granulaten, plastic profielen, diervoer. 

Stofemissie en –reductie De bewerking is geheel gesloten. Er komt dus geen stof vrij. 

  Het bewerkte materiaal is minder of niet stuifgevoelig dan het  

  oorspronkelijke materiaal. 



Overige (milieu) effecten Conditionering door verhitting. 

  Mogelijke oververhitting: beschadiging van eiwitten. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud. 

  Nuts: Elektriciteit, stoom. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De bewerking is geheel gesloten. Er kan dus geen 

  stof vrijkomen. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer. 

Aanvullende maatregelen -- 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T7.3 

Activiteit  Verdichten

Techniek  Briketteren

Beschrijving techniek  Voor het briketteren wordt materiaal in een briketpers samengedrukt. Het 

    briketteren kan plaats vinden zonder toevoeging van een bindmiddel.  

    Er zijn drie persmethoden: 

    - Persen in een perskanaal, waarbij ronde briketten worden verkregen  

    met een diameter van 5- 7 cm; 

    - Persen in een matrijs, waarbij vierkante en rechthoekige briketten  

    worden gemaakt met een breedte van 5- 7 cm; 

    - Persen in een perskamer, waarbij schrootpakketten worden gemaakt. 

Toepassing  Soort bedrijven: Biomassa verwerking, afval. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, poeder. 

  Product voorbeelden: Hout, kolen, houtskool, metaal spanen, papier, 

karton, kunststoffen, filterstof. 

Afvoer  Stuifklasse: N.v.t. (geen). 

  Aard materiaal: Briketten of pakketjes. 

  Product voorbeelden: Briketten van hout, kolen, houtskool, metaal spanen, 

papier, karton, kunststoffen, filterstof. 

Stofemissie en –reductie De bewerking is geheel gesloten. Er komt dus geen stof vrij. 

Overige (milieu) effecten Briketten zijn gemakkelijker te transporteren en op te slaan dan het  

  oorspronkelijke materiaal. 

  Briketten zijn minder stuifgevoelig dan het oorspronkelijke materiaal. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud. 

  Nuts: Elektriciteit. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Bediening, onderhoud. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De bewerking is geheel gesloten. Er kan dus geen 

  stof vrijkomen. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer. 

Aanvullende maatregelen -- 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T8.1 

Activiteit  Convectie drogen

Techniek  Drogen in een droogkamer

Beschrijving techniek In een droogkamer wordt het te drogen materiaal in een silo of  

  container of tunnel gebracht waarbij er lucht door deze silo of container  

  wordt geleid. Het te drogen materiaal kan los of in bakken in de droogkamer 

  worden gevoerd. Ook is het mogelijk dat het te drogen product op een band 

  wordt uitgespreid en via deze band in de droogkamer wordt geleid. Bij  

  continue processen wordt meestal gebruik gemaakt van het   

  tegenstroomprincipe. 

Figuur 8.1a. Vlakbeddroger [Bron: Ebbens Engineering Ingenieursbureau BV, Lochem] 

Figuur 8.1b. Containerdroger [Bron: Ebbens Engineering Ingenieursbureau BV, Lochem] 



Toepassing  Soort bedrijven: Levensmiddelen, chemie, energie, afval, meststoffen. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, gelatine, 

houtskool, mineralen, kolen, houtspaanders, slib, grond. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Diervoer, granen, poeders, houtskool, kolen, 

zeolieten, magnesiumcarbonaat, slib, hout, groenten, China klei, 

pigmenten. 

Stofemissie en –reductie De gedroogde materialen zijn meestal stuifgevoeliger dan de 

 oorspronkelijke materialen. 

  De droogkamer kan open uitgevoerd zijn en dan is er directe stofemissie 

  mogelijk. De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze  

  drooglucht gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het  

  afgas (drooglucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt 

  van zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende  

  afscheiders zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende 

  afscheiders zijn concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

Overige (milieu) effecten Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit, eventueel brandstof voor verwarming drooglucht. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Stofemissie afhankelijk van uitvoering van de  

  kamer. Wanneer de kamer open is uitgevoerd is directe stofemissie  

  mogelijk. Bij gekanaliseerde afvoer is lucht zuivering mogelijk. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Afsluiten (M01) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door   Trommeldrogen (T8.6) 

 Peddeldrogen (T8.8) 



Bladnummer      T8.2 

Activiteit  Convectie drogen

Techniek  Wervelbed drogen

Beschrijving techniek Bij de technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van een fluïdbed of  

  wervelbed wordt (verwarmde) lucht onder gecontroleerde voorwaarden  

  (snelheid en temperatuur) door een laag materiaal geblazen. Hierdoor  

  ontstaat er een werveling van het materiaal waardoor het materiaal  

  gedroogd kan worden. Door een mechanische beweging van het bed kan 

  het opwervelende effect worden versterkt. Er ontstaat zo intensieve  

  menging van (hete) lucht en materiaal. Met deze techniek kunnen ook  

  granulaten worden gevormd. 

Figuur 8.2a. Wervelbeddroger [Bron: Jongerius BV, Nijkerk] 

Toepassing  Soort bedrijven: Levensmiddelen, chemie, energie, afval, meststoffen. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, nat poeder, brokken. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, pigmenten, 

gelatine, houtskool, china klei, zeolieten, carbonaten, kolen, houtspaanders, 

slib, grond. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, brokken. 

  Product voorbeelden: Poeders, houtskool, kolen, mineralen. 



Stofemissie en –reductie De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke  

  materialen. 

  De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht  

  gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas ‘ 

  (drooglucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

  zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

  zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn 

  concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

  De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden  

  gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem 

  is er geen stofemissie. 

Overige (milieu) effecten Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit, eventueel brandstof voor verwarming drooglucht. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specficaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd  

  afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden 

  gereinigd. De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook 

  worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten 

  systeem is er geen stofemissie. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Drogen in een droogkamer (T8.1) 

  Trommeldrogen (T8.6) 



Bladnummer      T8.3 

Activiteit  Convectie drogen

Techniek  Sproeidrogen

Beschrijving techniek Sproeidrogen omvat de verneveling van een product in vele druppeltjes, die 

  in de droogkamer in contact worden gebracht met hete lucht. De  

  verneveling wordt geproduceerd via een roterende (wiel) verstuiver of een 

  nozzle. Het sproeidrogen wordt gebruikt voor het in één processtap  

  vervaardigen van poeders uit verpompbare producten. 

Figuur 8.3a Schematische werking van sproeidrogen [Bron: www.USmachineries.com] 

Toepassing  Soort bedrijven: Voedingsmiddelen, chemie, farmacie. 

Aanvoer  Stuifklasse: N.v.t. (geen). 

  Aard materiaal: Slurrie, suspensie. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, mineralen. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S3. 

  Aard materiaal: Poeder. 

  Product voorbeelden: Oploskoffie, soep, melkpoeder, eierpoeder, zeolieten. 



Stofemissie en –reductie De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke  

  materialen. 

  De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht  

  gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas  

  (drooglucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

  zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

  zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn 

  concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

  De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden  

  gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem 

  is er geen stofemissie.  

Overige (milieu) effecten Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd  

  afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden 

  gereinigd. De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook 

  worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten 

  systeem is er geen stofemissie.  

  Stofbepalende fasen: Bewerking en afvoer 

Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Flash drogen (T8.5) 



Bladnummer      T8.4 

Activiteit  Convectie drogen

Techniek  Prillen

Beschrijving techniek In een bewerkingskamer vallen druppels van een gesmolten stof naar  

  beneden. In tegenstroom wordt een koelgas geleid. Tijdens het vallen van 

  de druppels stollen de druppels en worden kogelronde korrels gevormd. 

Toepassing  Soort bedrijven: Kunstmeststoffen, chemie, levensmiddelen, diervoer,  

  farmacie. 

Aanvoer   Stuifklasse: N.v.t. (geen). 

 Aard materiaal: Vloeistof, slurrie. 

 Product voorbeelden: Ureum, ammoniumnitraat, zeolieten. 

Afvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Kogelronde korrels. 

  Product voorbeelden: Kunstmest, waspoeder. 

Stofemissie en –reductie De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke  

  materialen. 

  De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht  

  gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas  

  (drooglucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

  zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

  zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn 

  concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

  De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden  

  gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem 

  is er geen stofemissie.  

Overige (milieu) effecten Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal 

  Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd  

  afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden 

  gereinigd. De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook 

  worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten 

  systeem is er geen stofemissie. 

  Stofbepalende fasen: Bewerking en afvoer. 



Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Trommeldrogen (T8.6) 



Bladnummer      T8.5 

Activiteit  Convectie drogen

Techniek  Flash drogen

Beschrijving techniek Flash droogsystemen zijn voor het drogen van vochtige poeders, korrels, en 

  natte producten, afkomstig uit centrifuges of (roterende)filters. Deze  

  producten worden met hoge snelheid verspreid in een warme luchtstroom. 

  Het droogproces is normaliter kortstondig. 

Toepassing  Soort bedrijven: Levensmiddelen, chemie, farmacie. 

Aanvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5, geen. 

  Aard materiaal: Slurrie, natte poeders, suspensies, filterkoeken. 

  Product voorbeelden: Mineralen, zetmeel, gluten, pigmenten. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5. 

  Aard materiaal: Poeder. 

  Product voorbeelden: Calciumfosfaat, calciumcarbonaat, zetmeel, gluten, 

loodoxide, kaliumderivaten. 

Stofemissie en –reductie De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke  

  materialen. 

  De drooglucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze drooglucht  

  gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas  

  (drooglucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

  zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

  zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn 

  concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

  De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook worden  

  gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten systeem 

  is er geen stofemissie.  

Overige (milieu) effecten Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Meestal wordt deze drooglucht gekanaliseerd  

  afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (drooglucht) worden 

  gereinigd. De drooglucht kan bij sommige processen na condensatie ook 

  worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten 

  systeem is er geen stofemissie. 

  Stofbepalende fasen: Bewerking, afvoer. 



Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

ptimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Sproeidrogen (T8.3) 



Bladnummer      T9.1 

Activiteit  Contact drogen

Techniek  Trommeldrogen

Beschrijving techniek De trommeldroger is een draaiende cilinder met een diameter van tot  

  enkele meters. De trommel wordt verwarmd door hete lucht in de trommel 

  te voeren. In de trommel zijn vaal schoepen bevestigd, zodat het materiaal 

  ook boven in de trommel komt (liften) en weer naar beneden valt in de  

  warme lucht. Het materiaal wordt aan de invoerzijde ingebracht en door de 

  rotatie van de trommel (liften en vallen) naar de uitvoerzijde wordt  

  getransporteerd. Met deze techniek kunnen ook granulaten worden  

  geproduceerd en kunnen producten worden gecoat. 

Toepassing  Soort bedrijven Meststoffen, bouw, chemie, minerale verwerking,  

  levensmiddelen. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken. 

  Product voorbeelden: Klei, kalk, zand, kolen, (kunst)mest, organische mest, 

graan, bietenpulp, gras, slib, fosfaten, pigmenten, metal sludge. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Granulaat, korrels, poeder, spanen, brokken, gecoate 

korrels of granulaten. 

  Product voorbeelden: Grove poeders, granulaten of brokken van klei, kalk, 

zand, kolen, kunstmest, organische mest van vee, graan, bietenpulp, gras, 

slib, fosfaten, pigmenten, metal sludge. 

Stofemissie en –reductie De gedroogde materialen zijn meestal stuifgevoeliger dan de   

  oorspronkelijke materialen. 

  De proceslucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze lucht  

  gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas  

  (proceslucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

  zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

  zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn 

  concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

  De proceslucht (afgas) kan bij sommige processen na condensatie ook  

  worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten 

  systeem is er geen stofemissie.  

Overige (milieu) effecten Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

   Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht. 

  Hulp- en reststoffen:Geen. 

  Personeel:Uitvoering, onderhoud materiaal. 



Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Meestal wordt de proceslucht gekanaliseerd  

  afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (proceslucht) worden 

  gereinigd. De proceslucht kan bij sommige processen na condensatie ook 

  worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten 

  systeem is er geen stofemissie.  

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Drogen in een droogkamer (T8.1) 

  Wervelbed drogen (T8.2) 

  Prillen (T8.4) 



Bladnummer      T9.2 

Activiteit  Contact drogen

Techniek  Walsdrogen

Beschrijving techniek Een dunne laag materiaal wordt op een continu roterende verwarmde  

  trommel gebracht. De dunne laag droogt aan de trommel n wordt van de 

  trommel afgeschraapt met een stilstaand mes. Toegepast bij zetmeel, melk 

  papier en textielindustrie. Met deze techniek kunnen o.a. flakes en klevende 

  worden gemaakt. 

Toepassing  Soort bedrijven: Levensmiddelen, chemie, textiel, papier. 

Aanvoer  Stuifklasse: N.v.t. (geen). 

  Aard materiaal: Slurrie, suspensie. 

  Product voorbeelden: Agrarische producten en derivaten, zetmeel, gist, 

calciumchloride, calciumcarbonaat, melk, papiervezels. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5, geen. 

  Aard materiaal: Poeder, flakes, vellen. 

  Product voorbeelden: Poeders bariumsulfaat, calciumcarbonaat, 

polyacrylamide, papier. 

Stofemissie en –reductie De gedroogde materialen kunnen over het algemeen stuifgevoeliger zijn 

  dan de oorspronkelijke materialen. 

  De proceslucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze proceslucht 

  gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas  

  (proceslucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

  zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

  zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn 

  concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

Overige (milieu) effecten Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investerine, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Meestal wordt de proceslucht gekanaliseerd  

  afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (proceslucht) worden 

  gereinigd. De proceslucht kan bij sommige processen na condensatie ook 

  worden gerecirculeerd, zodat er een gesloten systeem is. Bij een gesloten 

  systeem is er geen stofemissie.  

  Stofbepalende fasen: Bewerking, afvoer 



Aanvullende maatregelen Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T9.3 

Activiteit  Contact drogen

Techniek  Peddeldrogen

Beschrijving techniek De droger is stationair (trog), in de droger draaien schoepen (peddels) rond 

  die het te drogen materiaal van de wanden van de droger schrapen. De 

  wanden (en schoepen) worden verwarmd. Met deze techniek kunnen  

  slurries en plakkerige filterkoeken worden gedroogd. 

Toepassing  Soort bedrijven: Levensmiddelen, chemie, afval. 

Aanvoer   Stuifklasse: S1, S2, S3, S4, S5, geen.  

 Aard materiaal: Slurrie, natte poeders, suspensies, filterkoeken.  

 Product voorbeelden: Bezinksels, filter koeken, slurries, agrarisch afval. 

Afvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5, geen. 

  Aard materiaal: Poeder, granulaat, slurrie. 

  Product voorbeelden: Ingedroogd product of poeder van bezinksels, filter 

koeken, slurries, agrarisch afval. 

Stofemissie en –reductie De gedroogde materialen zijn stuifgevoeliger dan de oorspronkelijke  

  materialen. 

  De proceslucht moet worden afgevoerd. Meestal wordt deze proceslucht 

  gekanaliseerd afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas  

  (proceslucht) worden gereinigd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

  zowel filtrerende als niet-filterende afscheiders. Bij filtrerende afscheiders 

  zijn concentraties van 5 mg/mo
3 haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn 

  concentratie van 20 mg/mo
3 haalbaar. 

Overige (milieu) effecten Voor het verwarmen van de drooglucht kan restwarmte worden gebruikt. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit, brandstof voor verwarming drooglucht. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: Meestal wordt de proceslucht gekanaliseerd  

  afgevoerd. Bij gekanaliseerde afvoer kan het afgas (proceslucht) worden 

  gereinigd. 

  Stofbepalende fasen: Bewerking en afvoer. 

Aanvullende maatregelen Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  Drogen in een droogkamer (T8.1) 

  Trommeldrogen (T8.6) 



Bladnummer      T10.1 

Activiteit  Verhitten

Techniek  Smelten

Beschrijving techniek Door toevoeging van warmte een materiaal vloeibaar maken. Smelten is de 

  fase overgang van een vaste stof naar een vloeistof. Het smelten kan direct 

  of indirect plaatsvinden. 

Toepassing  Soort bedrijven: Afval, metaal, chemie. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5. 

  Aard materiaal: Granulaten, korrels, spanen, broodjes. 

  Product voorbeelden: Glas, kunststoffen, metalen (ijzer, staal, aluminium, 

  lood, koper). 

Afvoer  Stuifklasse: N.v.t. (geen). 

  Aard materiaal: Vloeistof. 

  Product voorbeelden: Glas, kunststoffen, metalen (ijzer, staal, aluminium, 

  lood, koper). 

Stofemissie en –reductie Wanneer het materiaal direct wordt verwarmd zal de verwarmingslucht  

  afgevoerd moeten worden. Wanneer het materiaal indirect wordt verwarmd 

  kan de bewerking open worden uitgevoerd. Bij electrisch smelten kan veel 

  stof vrijkomen. 

  Gekanaliseerde afvoer is niet altijd mogelijk. Wanneer de proceslucht wel 

  gekanaliseerd afgevoerd kan worden is zuivering mogelijk. Hierbij kan  

  gebruik worden gemaakt van zowel filtrerende als niet-filterende  

  afscheiders. Bij filtrerende afscheiders zijn concentraties van 5 mg/mo
3  

  haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn concentratie van 20 mg/mo
3

  haalbaar. 

  De proceslucht kan bij sommige processen ook gedeeltelijk worden  

  gerecirculeerd, zodat er een half gesloten systeem is. Bij een half gesloten 

  systeem zal er minder stofemissie zijn omdat er minder lucht wordt  

  geëmitteerd. 

Overige (milieu) effecten Bewerking kost veel energie. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering en onderhoud materiaal. 

  Nuts: Elektriciteit of brandstof. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering en onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties. 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De installatie kan open uitgevoerd zijn. Bij  

  gekanaliseerde afvoer kunnen zuiveringstechnieken worden toegepast. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking. 



Aanvullende maatregelen Windreductie (M04) 

  Afsluiten (M05) 

  Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T10.2 

Activiteit  Verhitten

Techniek  Sinteren

Beschrijving techniek Bij sinteren wordt het materiaal voor verhitting vormgegeven. Het  

  uitgangsmateriaal wordt direct verhit. De verhitting kan plaatsvinden in  

  bijvoorbeeld een koepeloven, tunneloven, ringoven, vlamoven of  

  trommeloven. Bij sinteren wordt een stabiele vaste fase gevormd doordat 

  het uitgangsmateriaal, dat uit korrels bestaat, aan elkaar smelt. De korrels 

  smelten gedeeltelijk, waardoor het contactoppervlak groter wordt en het 

  materiaal sterker wordt. Er zijn twee soorten sinterprocessen: 

  - Bij solid-state sintering komt geen vloeistof aan te pas, alleen een  

  vaste stof wordt via het bakproces omgezet.  

  - Liquid-phase sintering is een complexer proces waarbij op de  

  baktemperatuur een gedeelte van het materiaal vloeibaar is. Bestanddelen 

  met een laag smeltpunt gaan over in een viskeuze massa die in de poriën 

  tussen de nog niet gesmolten materiaal deeltjes dringt.  

Figuur 10.2a Verandering van vormgeving bij sinteren [bron: MEDe, nl.wikipedia] 

Toepassing  Soort bedrijven: Keramisch industrie, metaal, afval. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5. 

  Aard materiaal: Korrels, granulaat, brokken. 

  Product voorbeelden: Klei, calciumoxide, ijzeroxide, bentoniet, aluinaarde, 

kiezelaarde, baggerslib. 

Afvoer  Stuifklasse: S3, S4, S5. 

  Aard materiaal: Brokken, korrels, brokken. 

  Product voorbeelden: Klinker, bakstenen, tegels, badkamersanitair, 

ertskoek, ijzerpellets. 



Stofemissie en –reductie De verhitte materialen zijn over het algemeen minder stuifgevoeligheid dan 

  het uitgangsmateriaal. 

  Gekanaliseerde afvoer is niet altijd mogelijk. Wanneer de proceslucht wel 

  gekanaliseerd afgevoerd kan worden is zuivering mogelijk. Hierbij kan  

  gebruik worden gemaakt van zowel filtrerende als niet-filterende  

  afscheiders. Bij filtrerende afscheiders zijn concentraties van 5 mg/mo
3  

  haalbaar, bij niet-filtrerende afscheiders zijn concentratie van 20 mg/mo
3

  haalbaar. 

  De proceslucht kan bij sommige processen ook gedeeltelijk worden  

  gerecirculeerd, zodat er een half gesloten systeem is. Bij een half gesloten 

  systeem zal er minder stofemissie zijn omdat er minder lucht wordt  

  geëmitteerd. 

Overige (milieu) effecten Bewerking kost veel energie. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Brandstof. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De installatie kan open uitgevoerd zijn. Bij  

  gekanaliseerde afvoer kunnen zuiveringstechnieken worden toegepast. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



Bladnummer      T10.3 

Activiteit  Verhitten

Techniek  Calcineren

Beschrijving techniek Bij calcineren worden door verhitting gebonden metalen gereduceerd tot de 

  metaaloxiden. De gebonden metalen bevinden zich in ertsen of andere  

  vaste stoffen. Tijdens het verhitten wordt het eindproduct gezuiverd van 

  opgeloste stoffen. Deze stoffen zijn voornamelijk koolstofdioxide en  

  kristalwater. Ook wordt calcineren gebruikt voor ontglazing van glasachtige 

  stoffen (de carbonaten worden verwijderd uit het glas en de SiO krijgt weer 

  kans tetraëders te vormen).

Het calcineren vindt plaats onder anaerobe omstandigheden en gewoonlijk bij een temperatuur onder het smeltpunt. 

Het verhitten wordt uitgevoerd in ovens of reactoren. 

Figuur 10.3a Schematische voorstelling van een kalkoven [Bron: LingguisticDemographer, en.wikipedia] 

Toepassing  Soort bedrijven: Keramisch industrie, metaal. 

Aanvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5. 

  Aard materiaal: Korrels, granulaat, brokken. 

  Product voorbeelden: Ertsen, kalksteen, bauxiet,aardoliebitumen, anataas 

(TiO2), glas. 



Afvoer  Stuifklasse: S1, S3, S5. 

  Aard materiaal: Korrels, granulaat, brokken. 

  Product voorbeelden: Cement, bauxiet, gips, calciumoxide, SiO, rutiel 

(TiO2). 

Stofemissie en –reductie De verhitte materialen zijn over het algemeen stuifgevoeliger dan het  

  uitgangsmateriaal. 

  De proceslucht kan bij sommige processen ook gedeeltelijk worden  

  gerecirculeerd, zodat er een half gesloten systeem is. Bij een half gesloten 

  systeem zal er minder stofemissie zijn omdat er minder lucht wordt  

  geëmitteerd. 

Overige (milieu) effecten Bewerking kost veel energie. 

Bedrijfseffecten  Kosten: Investering, onderhoud materiaal. 

  Nuts: Brandstof. 

  Hulp- en reststoffen: Geen. 

  Personeel: Uitvoering, onderhoud materiaal. 

Kosten  Afhankelijk van specificaties 

Kritische punten  Stof bepalende factoren: De installatie kan open uitgevoerd zijn. Bij  

  gekanaliseerde afvoer kunnen zuiveringstechnieken worden toegepast. 

  Stofbepalende fasen: Aanvoer, bewerking, afvoer. 

Aanvullende maatregelen Afzuigen (M06) 

Optimalisatie techniek -- 

Vervanging door  -- 



 

Bladnummer M01

Maatregel Bevochtigen en vernevelen 

Beschrijving techniek 

Door het bevochtigen van materiaal klonteren stofdeeltjes samen, hierdoor ontstaan grotere deeltjes die niet snel 

verstuiven. Het bevochtigen vindt plaats door middel van besproeiing. Er zijn twee verschillende sproeisystemen: 

Stationaire sproeisystemen en mobiele sproeiwagens.

Het bevochtigen van materiaal is alleen toepasbaar op producten waarbij vocht geen invloed heeft op de 

samenstelling of kwaliteit van het materiaal. Bevochtigen is alleen toepasbaar bij S2, S4 en S5 materialen. 

In principe zijn er tijdens overslag drie sproeitechnieken toepasbaar: 

1. Besproeiing het oppervlak van storthoop voor het materiaal te verzetten 

2. Besproeien van de vallende materiaalstroom tijdens het storten 

3. Sproeien rondom de vallende materiaalstroom, ten einde het geëmitteerde stof alsnog af te vangen en neer te 

slaan (aanleggen van een sproeischerm). Een bijzondere afscherming is het aanleggen van een waterscherm. 

Bij een waterscherm zal de windsnelheid worden gereduceerd en tevens zal stof worden gebonden aan 

waterdruppeltjes. Dit gebonden stof is zwaarder en zal nabij de bron deponeren. Ook kunnen stof emitterende 

oppervlakten door middel van nathouden worden behandeld 

Een aparte techniek voor het gebruik van water is het toepassen van een nevelgordijn of een vernevelkanon. Door 

te benevelen in plaats van te bevochtigen wordt voorkomen dat producten nat worden. Deze techniek is daarom 

geschikt voor goederen die kunnen samenklonteren of goederen die voor verdere bewerking eerst nog gedroogd 

moeten worden. Het toepassen van een nevel heeft door de kleinere vangdeeltjes een beter stofreducerend effect 

dan sproeien. 

Figuur M01A Besproeien met schuim    Figuur M01B Vaste  

     sproeiinstallatie  

     [Den Bakker, 2008] 



Figuur M01C Mobiel sproeisysteem   Figuur M01D Mobiel sproeisysteem 

    [EMO, 2008A] 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, zand/grond 

Stuifklasse S1, S4 en S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Techniek In vergunning bij Genoemd in document: 

Buiten opslag 80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven NeR(voor S2 en S4), 

BREF, TALuft 

Onbezet opslagterrein 30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven  NeR(voor S2 en S4) 

Vooraf transport en laden en lossen 80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven  NeR 

Tijdens handelen 40 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven  NeR, BREF 

Inlaat en afwerpzijde van 

transportbanden 

60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven  NeR, BREF 

Wegen 60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven NeR(voor S2 en S4) 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Stationaire sproeisystemen zijn eenvoudig vanuit de controle kamer te 

bedienen. Mobiele sproeiwagens zijn flexibel in te zetten. Sproeisystemen 

zijn bij vorst niet inzetbaar, ook zijn de systemen minder goed inzetbaar bij 

harde wind. De frequentie van nathouden moet worden aangepast aan de 

meteorologische condities. 

Stofreductie Het gebruik van water reduceert de stofemissie bij opslag van 50 - 95 % en 

bij overslag 20 - 80 % [Visser, 1984]. 

Overige milieueffecten Waterverbruik. Elektriciteitsverbruik. Het percolaat kan hergebruikt worden. 



Bedrijfseffecten Kosten: Investering sproeiinstallaties en leidingwerk. 

Nuts: Waterverbruik, energieverbruik (pompen) en brandstofverbruik bij 

gebruik sproeiwagens. 

Hulp- en reststoffen: Percolaatwater. 

Personeel: (Ver)plaatsing en onderhoud sproeiinstallaties en chauffeurs 

voor sproeiwagens. 

Kosten Aanleg waterbekken EUR 100 per m3. Sproeipaal EUR 10.000 à  

EUR 15.000. Gebruik dokwater EUR EUR 0,02 per m3. Tevens zijn er 

pompen en leidingen noodzakelijk. 

Kritische punten Weersinvloeden (wind, instraling, neerslag). Frequentie van nathouden. 

Nauwkeurigheid van toepassen. Soort activiteit. 

 
 



 

Bladnummer M02

Maatrege Beperken 

Beschrijving techniek 

Wanneer activiteiten waarbij stof wordt geëmitteerd worden beperkt of zo gering mogelijk worden gehouden zal ook 

de stofemissie gereduceerd worden. Deze maatregel valt veelal samen met een code van goed gebruik. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Techniek In vergunning bij Genoemd in document: 

Storthoogte beperken 80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven 

en bij 50 % van de agribulkbedrijven. 

NeR, BREF, TALuft 

Vullingsgraad van trechters beperken 60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven 

en bij 50 % van de agribulkbedrijven. 

NeR, BREF, TALuft 

Vullingsgraad laadschoppen beperken -- -- 

Staken activiteit bij een bepaalde 

windsnelheid 

80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven 

en bij 60 % van de agribulkbedrijven. 

NeR 

Snelheidsbeperking op wegen 80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven 

en bij 10 % van de agribulkbedrijven. 

NeR 

Gebruik shovels beperken 80 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven 

en bij 80 % van de agribulkbedrijven. 

BREF, TALuft 

Verkeersbewegingen beperken -- NeR 

Overbeladen voorkomen -- Niet 

Reduceren aantal overslagpunten -- Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofreductie Afhankelijk van de beperking. 

Overige milieueffecten Nihil 



Bedrijfseffecten Kosten: Vertraging bedrijfsproces wanneer activiteiten (bijvoorbeeld lossen) 

niet uitgevoerd kunnen worden of alleen uitgevoerd kunnen worden met 

beperkte capaciteit. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Door vertraging bedrijfsproces langere inzet nodig. 

Kosten Vertraging van het bedrijfsproces. 

Kritische punten Nauwkeurigheid van toepassen. Soort activiteit. Aard van het materiaal. 



 

Bladnummer M03

Maatregel Schoonhouden 

Beschrijving techniek 

Door het schoonhouden wordt voorkomen dat mors of achtergebleven materiaal gaat verwaaien. Schoonhouden is 

een typische good housekeeping maatregel. 

Figuur M03A Wasstraat  Figuur M03B Veegmachine [EMO, 2008A] 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Techniek In vergunning bij Genoemd in document: 

Wegen 30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. Niet 

Voertuigen 20 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. NeR (buiten inrichting) 

TALuft (buiten inrichting) 

Wielen 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. BREF, NeR (buiten 

inrichting) 

Ongebruikt opslagterrein 30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. NeR 

Transportbanden (T11-OP1) -- Niet 

Voorkade -- NeR, BREF, TALuft 



Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofreductie Het schoonhouden van transportbanden geeft een stofreductie van 20 -50 %. 

Het schoonhouden van voertuigen en wegen geeft een stofreductie van  

20 - 95 % [Visser, 1984]. 

Overige milieueffecten Waterverbruik. Brandstofverbruik. Veegafval en slib. 

Bedrijfseffecten Kosten: Investeringen. 

Nuts: Brandstof, water. 

Hulp- en reststoffen: Veegafval, slib. 

Personeel: Voor schoonmaken, onderhoud apparatuur. 

Kosten De investering voor de ombouw van een weeginstallatie/wasstraat met 

hergebruik van het water bedraagt EUR 200.000. 

Investering wielwasinstallatie EUR 38.000 [Jacobs et al, 2004]. 

Kritische punten Frequentie van schoonmaken. Nauwkeurigheid van schoonhouden. 



 

Bladnummer M04

Maatregel Windreductie 

Beschrijving techniek 

Constructies die mogelijk stof emitteren kunnen worden afgeschermd, overkapt of gedeeltelijk worden ingekapseld. 

Door deze technieken wordt de windsnelheid gereduceerd. Er worden dus minder sterke (wind)krachten op het 

verwaaibare materiaal uitgeoefend. Hierdoor wordt de stofemissie beperkt. 

Een belangrijk aspect bij windafscherming is dat de windsnelheid boven de afscherming groter is dan de snelheid 

ten opzichte van ongestoorde aanstroming. Dit effect kan worden gereduceerd door de schermen halfdoorlatend uit 

te voeren. 

Afscherming door middel van een watergordijn of luchtgordijn zijn technisch mogelijk maar worden door het hoge 

nuts gebruik in de op- en overlag niet toegepast [Eggels, 1984]. 

Figuur M04A Storttrechter met  Figuur M04B transportband met windscherm  

Windscherm    [Sneep et. al., 1984]

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 



Techniek In vergunning bij Genoemd in 

document: 

Overkapte opslag 90 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 

alle agribulkbedrijven. 

Niet 

Windschermen bij opslag 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven  NeR, BREF, TALuft 

Afscherming bij inlaat en afwerpzijde 

van transportbanden 

50 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 

alle agribulkbedrijven. 

NeR 

Afscherming transportbanden 70 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 

30 % van de agribulkbedrijven. 

NeR, BREF,TALuft 

Afscherming storttrechter 60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. NeR 

Afscherming wegen op onverhard 

terrein 

20 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. NeR 

Overkapt beladen 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 

30 % van de agribulkbedrijven. 

Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Medium tot hoog, afscherming is gevoelig voor weersinvloeden. 

Stofreductie De stofreductie bedraagt 20 - 95 % afhankelijk van soort afscherming, 

activiteit en soort materiaal. Op storthopen is bij een halfdoorlatende 

afscherming een reductie van 80 % mogelijk. Bij open transportbanden 

heeft afschermen een reductie van circa 80 % [Visser, 1984]. 

Het plaatsen van windschermen reduceert de windsnelheid met 50 %. Het 

indijken heeft een stofreductie van 20 - 40 % [Liekens en Mensink, 2006] 

Overige milieueffecten Nihil. 

Bedrijfseffecten Kosten: Bouw-en constructiemateriaal. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Bouw- en sloopafval bij afschrijving. 

Personeel: Nihil. 

Kosten Onbekend 

Kritische punten Manier van afschermen (ontwerp). Windsnelheid. 

 



 

Bladnummer M05

Maatregel Afsluiting overslag 

Beschrijving techniek 

Stofemissie die vrijkomt tijdens de overslag kan beperkt worden door te kiezen voor constructies waarbij de 

overslagactiviteit (bijna) geheel wordt afgesloten van de buitenlucht. Er zal nooit een gehele afsluiting van de 

buitenlucht zijn, ook bij flexibele afschermingen blijven er kieren en spleten. Als aanvullende maatregel op het 

afsluiten kan de afgesloten ruimte op onderruk gehouden worden. Hierdoor zal de afsluiting effectiever de 

stofemissie kunnen voorkomen (zie maatregel M06: Afzuiging).  

Afsluiting van de emissiebron is de meest effectieve methode om windwerking tegen te gaan, de windsnelheid in de 

ruimte wordt tot bijna 0 m/s gereduceerd. Wanneer de minder sterke (wind)krachten op het verwaaibare materiaal 

worden uitgeoefend zal het verwaaien gereduceerd worden. Door de afsluiting zal ook voorkomen worden dat een 

reeds gevormde stofwolk zich uitbreidt [Eggels, 1984]. 

Figuur M05A Semi-gesloten wagon- Figuur M05A Volledig gesloten 

beladingsinstallatie wagon-beladingsinstallatie  

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Techniek In vergunning bij Genoemd in document: 

Transportbanden 70 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en 

bij alle agribulkbedrijven. 

NeR en BREF voor S1 

en S3, TALuft. 



Lossen vrachtwagen en wagons -- TALuft 

Inlaat en afwerpzijde van 

transportbanden 

60 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en 

bij 60 % van de agribulkbedrijven. 

NeR en BREF voor S1 

en S3 

Weegbunkers en overstortputten bij 

pneumatisch transport 

10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en 

bij 10 % van de agribulkbedrijven. 

Niet 

Afsluiten bovenkant transportschroef -- Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog 

Stofreductie De reductie van afsluiting van overslag bedraagt 50 tot 80 % voor totaalstof 

[Visser, 1984]. 

Overige milieueffecten Explosiegevaar. 

Bedrijfseffecten Kosten: Bouw-en constructiemateriaal. 

Nuts: Geen. 

Hulp- en reststoffen: Bouw- en sloopafval bij afschrijving. 

Personeel: Schoonhouden ruimtes. 

Kosten Overkappen bestaande transportband EUR 250,= per meter. 

Investering gesloten overstortput EUR 30.000. 

Kritische punten Volledigheid van afsluiten. 



Bladnummer M06

Maatregel Afzuiging 

Beschrijving techniek 

Afzuiging kan worden toegepast in situaties met (gedeeltelijke) omkasting of afsluiting. Het afzuigen van de lucht 

dient om het ontsnappen van stof te voorkomen. Vervolgens wordt de met stof vervuilde lucht naar een 

stofafscheider geleid. 

De maatregel is effectief voor het voorkomen van stofemissies. Voor het effectief functioneren moeten wel grote 

hoeveelheden lucht worden afgezogen. 

Een afscherming zal nooit een gehele afsluiting van de buitenlucht zijn. Ook bij flexibele afschermingen blijven er 

kieren en spleten. Wanneer er geen afzuiging plaats vindt zal via deze kieren en spleten, door de locale 

luchtstromen, stof geëmitteerd worden. De afzuiging zorgt voor een luchtstroom van buiten naar binnen. De 

snelheid van deze luchtstroom is o.a. afhankelijk van de stofconcentratie (afhankelijk van o.a. soort bewerking of 

soort transport), deeltjesgrootte verdeling en dichtheid van de deeltjes. Een transportbandventilatie kan volstaan 

met een snelheid van 0,5 m/s, terwijl bij een brekerinstallatie de vereiste snelheid zal liggen tussen 3-12 m/s. 

De plaats van de afzuiging is afhankelijk van de richting en snelheid van de locale luchtstromen. Tevens moet de 

vorming van extra stof worden voorkomen. De luchtsnelheid in het leidingwerk van de afzuiging moet groot genoeg 

zijn om stofneerslag te voorkomen, anderzijds moet een te hoge snelheid worden voorkomen om slijtage te 

minimaliseren. Over het algemeen treden snelheden van circa 20 m/s in het leiding werk op. Bij overbrugging van 

kleine afstanden zijn lagere snelheden (tot 10 m/s) mogelijk. 

Figuur M06 Behuizing overslagpunt met afzuiging 



Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot + klein 

Techniek In vergunning bij Genoemd in 

document: 

Omkaste transportbanden 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven voor S1 

en S2 en bij 20 % van de agribulkbedrijven. 

Niet 

Lossen vrachtwagen en wagons -- TALuft 

Storttrechter 30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven voor S1 

en S2 en bij 60 % van de agribulkbedrijven. 

Niet 

Stortkoker 20 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven voor S1 

en S2 en bij 50 % van de agribulkbedrijven. 

Niet 

Stortkoker met visbekconstructie 30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij  

30 % van de agribulkbedrijven. 

Niet 

Stortschoen bij pneumatische 

elevatoren 

10 % van de agribulkbedrijven. Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Hoog, afhankelijk van onderhoud 

Stofreductie Een volledig omsloten stofbron, voorzien van een doelmatige afzuiging met 

een doekfilter, heeft naar schatting een totaalstof emissiereductie van 99 % 

[Eggels, 1984]. Wanneer de onderdruk in het besloten gedeelte 

onvoldoende is zal de reductie aanzienlijk lager zijn. 

De restconcentratie na een doekfilter bedraagt maximaal 5 mg/m3 en 

bestaat hoofdzakelijk uit de fractie PM10. 

Overige milieueffecten De afgezogen stof kan teruggevoerd worden in de materiaalstroom. 

Gebruikt filtermateriaal moet worden afgevoerd. Elektriciteitsverbruik. 

Geluidsbelasting. Explosiegevaar. 

Bedrijfseffecten Kosten: Investering ventilatoren, leidingwerk en filtersysteem. 

Nuts: Energieverbruik (ventilator afhankelijk van debiet en drukval). 

Hulp- en reststoffen: Filtermateriaal. 

Na afschrijving: Schroot. 

Personeel: Onderhoud ventilatoren reinigingstechniek en schoonhouden 

leidingwerk. 



Kosten Investering voor een installatie van met capaciteit >100.000 m3/u:  

EUR 1-4 per m3/h. Installatie 10.000-100.000 m3/u: EUR  4-7 per m3/h. 

Installatie 1.000-10.000 m3/u: EUR 7-13 per m3/h. Installatie <1.000 m3/u:  

EUR >13 per m3/h. 

Kosten filtermateriaal per m2: Dralon EUR 15, Nomex EUR 60,  

PTFE EUR 80 en glasvezel EUR 180. 

Operationele kosten EUR 0,5-1,5 per m3/u. 

Kritische punten Volledigheid van de afsluiting. Afzuigdebiet. Stort snelheden. Aard 

materiaal. Type filterdoek. 

 



 

Bladnummer M07

Maatregel Monitoren 

Beschrijving techniek 

Monitoren draagt bij aan het verminderen van stofemissie omdat door monitoren tijdig ontdekt wordt als ergens 

teveel emissies vrijkomt, zodat direct actie kan worden ondernomen. Het monitoren kan bestaan uit visuele 

waarnemingen, een meetsysteem of een weersverwachtingsysteem. 

Bij visuele waarnemingen wordt gekeken of er zichtbare stofpluimen ontstaan. Een nadeel van deze monitoring is 

dat deze alleen bij daglicht uitgevoerd kan worden.

Een meetsysteem meet de stofconcentratie rond een stofbron en kan een schatting geven van de stofemissie van 

de bron. Het meetsysteem bestaat uit een aantal stofmonitoren (minimaal 3) die op een aantal plaatsen rond de 

stofbron zijn geplaatst. De plaatsen moeten zodanig gekozen zijn dat bij alle verschillende windrichtingen de 

stofemissie van de stofbron onderscheiden kan worden: zowel aan de loefzijde als lijzijde moet de stofconcentratie 

bepaald worden. De monitoren moeten de stof immissieconcentraties direct meten en onvertraagd naar de 

controlekamer zenden. De meetwaarden van het systeem kunnen ook gebruikt worden om getroffen 

stofreducerende maatregelen te evalueren. Een voordeel van het systeem is dat het zowel overdag als ’s nacht en 

onder alle weersinvloeden kan worden toegepast. 

Door gebruik maken voor de weersverwachting kunnen werkzaamheden worden ingepland. Het oppakken en 

storten kan dan uitgevoerd worden bij gunstige weersomstandigheden waarbij de stofverspreiding wordt beperkt. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot 

Techniek In vergunning bij Genoemd in 

document: 

Geen zichtbare stofpluimen bij 

storttrechters 

30 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven en bij 

80 % van de agribulkbedrijven. 

NeR 

Meetsysteem 10 % van de kolen- en ertsoverslagbedrijven. Niet 

Weersverwachting -- Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Afhankelijk van alertheid personeel en bij een monitorsysteem ook 

afhankelijkheid van betrouwbaarheid meetapparatuur of weerverwachting. 



Stofreductie De stofreductie van het systeem is afhankelijk van de respons van het 

personeel (in de controlekamer) en van de maatregelen die getroffen 

worden. Wanneer het zichtbare stofpluimen worden waargenomen of 

wanneer het meetsysteem aangeeft dat de stofemissie boven een bepaald 

waarde komt kunnen maatregelen genomen worden om de stofemissie te 

beperken. Deze maatregelen kunnen liggen op het organisatorisch vlak 

(bijvoorbeeld staken of aanpassen/staken van activiteiten) of het snel 

kunnen inzetten van technische ingrepen (bijvoorbeeld nat maken of het 

aanleggen van een waternevel). 

Overige milieueffecten Nihil 

Bedrijfseffecten Kosten: Bij een meetsysteem investering in meetapparatuur en inrichting 

van meetlocaties. Bij een weersverwachtingsysteem vertraging van het 

bedrijfsproces. 

Nuts: Nihil. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Alertheid en bij een meetsysteem onderhoud en kallibratie. 

Kosten Meetsysteem: van een eenvoudige monitor van EUR 7.000 tot EUR 50.000 

voor een geavanceerde monitor. 

Kritische punten Onderhoud en betrouwbaarheid van het systeem. Dekkingsgraad van het 

systeem. Alertheid van personeel. De te treffen maatregelen na alarmering. 



 

Bladnummer M08

Maatregel Milieuzorgsysteem 

Beschrijving techniek 

In een milieuzorgsysteem zijn procedures vastgelegd die uitgevoerd moeten worden betreffende belangrijke 

milieuaspecten. Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieueffecten (milieurisico's) van de 

bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kunnen ook kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor 

energie, water, grondstoffen en door het voorkomen van boetes). Aspecten betreffende stofemissies kunnen ook 

worden opgenomen in het milieuzorgsysteem. In het zorgsysteem kan bijvoorbeeld beschreven worden dat: 

• Voldaan moet worden aan wet- en regelgeving 

• Milieu-risico’s beheerst moeten worden 

• Gestreefd moet worden naar (permanente) verbetering van de milieuprestaties 

Een milieuzorgsysteem kan op basis van NEN-EN-ISO 14001 worden opgesteld. 

Toepassing 

Soort bedrijven Kolen, erts, mineralen, agribulk, zand/grond 

Stuifklasse S1, S2, S3, S4, S5 

Grote/kleine bedrijven Groot 

Techniek In vergunning bij Genoemd in 

document: 

Milieuzorgsysteem -- Niet 

Technische status Praktijk 

Bedrijfszekerheid Afhankelijk van externe audit. 

Stofreductie Afhankelijk van wat is vastgelegd in het zorgsysteem. 

Overige milieueffecten Door integrale afwegingen zal er altijd winst voor het milieu zijn. 

Bedrijfseffecten Kosten: Opzetten van een registratiesysteem. Doorvoeren van 

maatregelen. 

Nuts: Besparing op energie, water en grondstoffen mogelijk. 

Hulp- en reststoffen: Nihil. 

Personeel: Bijhouden registraties. Doorvoeren van maatregelen. 

Kosten Initiële kosten: opzetten van een systeem. Vervolgens kosten voor het 

naleven van de beschreven procedures. 

Kritische punten Kwaliteit externe audit. Naleving van de procedures.. 





 Bijlage 

3 Samenstelling begeleidingscommissie 
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