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1. INLEIDING 
 
Rubber Maalindustrie Limburg B.V. (hierna genoemd Rumal) gelegen aan de Kanaaldijk 14 te 
Nederweert is gespecialiseerd in de recycling van vrachtwagenbanden tot rubbergranulaten en -
poeders. Er worden in dit bandenrecyclingbedrijf jaarlijks ruim 35.000 ton vrachtwagenbanden tot 
granulaten en poeders verwerkt die als grondstof dienen voor industriële toepassingen. 
 
Het bedrijf viel aanvankelijk onder bevoegd gezag van de provincie Limburg, en vervolgens is enige tijd 
de gemeente Nederweert bevoegd gezag geweest. Als gevolg van een uitbreiding van de inrichting valt 
het bedrijf thans weer onder bevoegd gezag van de provincie Limburg. 
 
Uit de omgeving van het bedrijf wordt melding gemaakt van roestdeeltjes op onder andere kozijnen 
e.d., waarbij de vraag wordt gesteld of hierbij een verband bestaat met de emissies bij Rumal. Het doel 
van dit onderzoek is om na te gaan of en, zo ja in welke mate bij Rumal sprake is van de emissie van 
(stofgebonden) metalen. 
 
Hiertoe is, in opdracht van de RUD Limburg Noord, door cluster Milieu Onderzoek en Advies (MOA, de 
milieumeetdienst) van de Provincie Limburg op 14 juni en 15 juni 2016 een onderzoek uitgevoerd. Het 
onderzoek richt zich op het vaststellen van de emissies van de parameters totaal stof en stofgebonden 
zware metalen, van de emissiepunten E01-A (natwasser A), E01-B (natwasser B) en E04 (stoffilter 
halafzuiging). 
 
Het voorliggende rapport geeft de resultaten weer van het uitgevoerde onderzoek. 
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2. ONDERZOEKSAANPAK 
 
2.1. Algemeen 
Het onderzoek is uitgevoerd aan 3 emissiepunten, in alle gevallen ná de nageschakelde 
reinigingstechniek. Dit betreft: 

� Emissiepunt E01-A (natwasser A); 
� Emissiepunt E01-B (natwasser B); 
� Emissiepunt E04 (stoffilter halafzuiging). 

 
Alle bronnen zijn in drievoud bemonsterd. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de emissie aan 
stof en stofgebonden zware metalen. Tevens zijn de algemene parameters (referentieparameters) als 
vocht, snelheid en dergelijke gemeten.  
 
De meting van stof en metalen en de bepaling van de referentieparameters vinden plaats op basis van 
de hiervoor in het Activiteitenbesluit (respectievelijk Activiteitenregeling) vermelde normen. 
Cluster MOA van de Provincie Limburg werkt onder haar gecertificeerde kwaliteitssysteem ISO 9001. 
 
De bij de metingen bemonsterde filters zijn door het laboratorium AL-WEST B.V. te Deventer. 
geanalyseerd op stofgebonden zware metalen1. 
 
2.2. Meet- en analysemethoden 
 
Bemonsteringsapparatuur Cluster MOA 
Een overzicht van meetmethoden en meetfrequenties is weergegeven in tabel 2.1. 
In de navolgende paragraaf 2.3 staan de meet- en analysemethoden nader beschreven. 
  

                                                      
1 De analyses zijn geaccrediteerd uitgevoerd, tenz j anders vermeld (zie analysestaat bijlage 4) 
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Bepaling totaal-stofgehalte (cluster MOA) 
De filters voor de bemonstering van stof zijn voor en na de meting bij de Provincie Limburg, conform 
de norm, na verwarming in een stoof en afkoeling in een exsiccator, gewogen. Het gewichtsverschil is 
een maat voor de hoeveelheid afgevangen stof.  
Door de gewichtstoename (uitgedrukt in mg) van een filter te delen door de bemonsterde hoeveelheid 
afgas in m0

3 (
3
) is de concentratie in mg/m0

3 bepaald. 
 
Bepaling stofgebonden zware metalen (analyse Al-West ) 
Na de bepaling van het totaal-stofgehalte zijn de stoffilters geanalyseerd op stofgebonden zware 
metalen door middel van ontsluiting van het stoffilter, en analyse van het destruaat conform de voor 
emissiemetingen gestandaardiseerde analysetechniek. De bepaling is gedaan conform normering 
NEN-EN 14385 voor emissiemetingen van metalen, op basis van waterstoffluoride (HF)-ontsluiting. 
Gelet op de aanleiding van het onderzoek zijn, in afwijking op de NEN-EN 14385, alleen stofgebonden 
zware metalen onderzocht. 
 
Onderzocht zijn de volgende componenten: Cadmium (Cd), Chroom (Cr), IJzer (Fe), Mangaan (Mn), 
Molybdeen (Mo), Nikkel (Ni), Vanadium (V) en Zink (Zn). 

                                                      
3 (m0

3) is het volume onder normaal condities; 273 K en 101,3 kPa 
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3. UITVOERING 
 
3.1. Algemeen 
De metingen zijn op 14 en 15 juni 2016 uitgevoerd en vonden plaats aan: 

� E04, stoffilter halafzuiging: 14 juni 2016 tussen 09:00 en 13:00 uur;  
� E01-A, natwasser A: 15 juni 2016 tussen 09:00 en 15:00 uur; 
� E01-B, natwasser B: 15 juni 2016 tussen 13:30 en 17:00 uur.  

 
3.2. Bedrijfsomstandigheden 
De medewerkers van MOA hebben zich tijdens de metingen op de hoogte gesteld van de 
bedrijfsomstandigheden door gesprekken met medewerkers van het bedrijf en door eigen waarneming 
in fabriek en aan de installatie. Tijdens de metingen was sprake van representatieve 
bedrijfsomstandigheden. Dit is geverifieerd aan de hand van de gegevens op de computer die de 
procesdata bijhoudt. Cluster MOA heeft een overzicht van de procesgegevens ten tijde van de 
metingen. Vanwege de omvang hiervan is het niet mogelijk om die volledig in dit rapport op te nemen. 
Ter illustratie zijn enkele procesgegevens in bijlage 5 opgenomen. 
 
3.3. Emissiepunten 
De emissiekanalen van beide natwassers A en B bevinden zich direct op de wassers en gaan door het 
dak verticaal naar buiten. Beneden het dak is geen ruimte om de monstername uit te voeren. De 
meetpunten zijn derhalve gesitueerd boven de dakdoorvoer. Het meetpunt van het stoffilter van de 
halafzuiging E04 is aangebracht in het afgaskanaal van het filter dat zich direct na de filterkast bevindt.  
 
3.4. Beoordeling meetvlak 
In de diverse normen (o.a. NEN-EN 152594) zijn criteria opgenomen waaraan een meetvlak moet 
voldoen. Het niet voldoen aan de criteria kan tot een grotere meetonzekerheid leiden. 
 
Tevens worden daarbij aanbevelingen gedaan voor wat betreft de situering van meetpunt(en) en 
meetvlak. Idealiter bevindt het meetpunt zich in een recht stuk kanaal, op voldoende afstand van 
verstoringen als bochten, afsluiters e.d. Er zijn hiertoe onder andere aanbevelingen gedaan ten 
aanzien van de minimale afstand van het meetpunt tot verstoringen in het kanaal. Indien aan de 
aanbevelingen wordt voldaan, wordt in de regel ook aan de criteria voldaan. Deze aanbevelingen zijn 
echter geen eisen die aan een emissiepunt worden gesteld, dat zijn de criteria. 
In onderstaande tabel 3.1 is de beoordeling van de ligging van het meetvlak gegeven. 

                                                      
4 Meetmethode emissies van stationaire bronnen – Eisen voor meetvlakken en meetlocaties en voor doelstelling, meetplan en 

rapportage van de meting. 
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3.5. Bijzonderheden 
De isokinetiek van de stofmetingen lag in alle gevallen binnen de bandbreedte (95%-115%) zoals 
vermeld in NEN-EN 13284-1. 
Ter plaatse van de natwassers was een duidelijke verkleuring van de bemonsterde filters te zien, op de 
filters van het emissiepunt van het stofflter niet. Bij enkele van de filters was de verkleuring niet egaal 
over het monsternamevlak verdeeld. Een verklaring hiervoor is niet aanwezig. Ook de resultaten (zie 
hoofdstuk 4) laten geen significante verschillen zien met filters met een egale verkleuring.  
Ten aanzien van de metingen hebben zich verder geen bijzonderheden voorgedaan. 
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5. CONCLUSIES 
 
In opdracht van de RUD Limburg Noord heeft cluster Milieu Onderzoek en Advies (de 
milieumeetdienst, MOA) van de Provincie Limburg emissiemetingen uitgevoerd aan drie 
emissiepunten binnen de inrichting van Rumal (Rubber Maalindustrie Limburg B.V.) te Nederweert. 
Het betrof de emissiepunten: 

� Emissiepunt E04 (stoffilter halafzuiging). 
� Emissiepunt E01-A (natwasser A); 
� Emissiepunt E01-B (natwasser B); 

 
De metingen zijn uitgevoerd op 14 en 15 juni 2016. Onderzocht zijn de parameters stof en 
stofgebonden zware metalen. 
 
Uit het onderzoek is gebleken: 
 

� De metingen zijn onder representatieve omstandigheden uitgevoerd. De gemeten 
rookgasdebieten liggen in dezelfde orde van grootte als bij eerdere metingen. Tijdens de 
metingen hebben zich geen relevante bijzonderheden voorgedaan. 

� De gemeten emissies van stof ter plaatse van de natwassers (emissiepunt E01A en E01B) 
overschrijden de emissie-eisen uit de vigerende milieuvergunning van het bedrijf. Hierbij is 
rekening gehouden met de meetfoutcorrectie. Ter plaatse van het stoffilter (emissiepunt E04) is 
geen sprake van een overschrijding; 

� De aangetroffen metalen in het stof betreffen met name IJzer (Fe) en -in mindere mate- Zink 
(Zn) en daarnaast hele lage gehaltes aan Chroom (Cr), Mangaan (Mn) en Nikkel (Ni). De 
metalen Cadmium (Cd), Molybdeen (Mo) en Vanadium (V) zijn niet in aantoonbare gehaltes 
aangetroffen; 

� De vastgestelde emissieconcentraties en -vrachten zijn bij bron E01-B voor de meeste 
parameters hoger (tot circa een factor 2) dan bij bron E01-A. Een verklaring hiervoor kan niet 
worden gegeven; 

� De gemeten hoeveelheid metalen is in vrijwel alle gevallen niet hoger dan de 
vrijstellingsbepaling uit het Activiteitenbesluit zodat er hiervoor geen emissie-eisen van 
toepassing zijn. Daar waar dit wel het geval is, respectievelijk dit vanwege de detectiegrens niet 
met zekerheid kan worden vastgesteld, is de vracht niet groter dan de grensmassastroom. Ook 
voor de metalen die al onder de vrijstellingsbepaling vallen, is overigens de vracht nergens 
groter dan de grensmassastroom; 

� Dit betekent dat volgens het Activiteitenbesluit, op basis van de uitgevoerde metingen, geen 
concentratie-eisen van toepassing zijn voor de onderzochte metalen. Als de concentraties ten 
overvloede toch worden vergeleken met de eisen uit het Activiteitenbelsuit, blijken de gemeten 
concentraties in alle gevalen lager dan concentratie-eis. 

 
 

KOPER niet gemeten!!
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Bijlage 1  Algemene gegevens 
 
 
Opdrachtgever: Provincie Limburg, cluster MOA 
  
Opdrachtformulering:  Emissiemetingen Rubber Maalindustrie Limburg B.V. (Rumal) te 

Nederweert; Meting totaal stofgehalte en stofgebonden zware metalen 
van  emissiebronnen E04, E01-A en E01-B 

Betrokkenen:   
extern Bedrijf: Rubber Maalindustrie Limburg B.V. (Rumal) 

 Straat: Kanaaldijk 14 
 Plaats: Nederweert 
 Contactpersoon  
 

RUD Limburg Noord 
 
Cluster Vergunningen 
 

 

Provincie Limburg Cluster MOA 
   

Extern laboratorium Bedrijf: Al-West B.V.  
 Straat: Dortmundstraat 16B 

 Plaats: Deventer 
 Contactpersoon:  

 
De MOA-medewerkers zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de 
Algemene wet bestuursrecht en 5.10, lid 3 van de Wabo (G.S.-besluit 24 april 2013). 
 
Metingen/Monstername/veldwerk verricht door:  Cluster MOA 
  
 
 
Rapportage van het onderzoek : 

 
Cluster MOA 

m.b.t. meetgegevens:   
 

m.b.t. eindrapportage: 
  

 
Verantwoordelijkheid voor MOA-onderzoek:  Gedeputeerde Staten van Limburg 
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Bijlage 5  Procesgegevens 
 
Het filtermateriaal, voorzien van filternummer, is door cluster MOA aan het analyselaboratorium Al-
West aangeboden. In tabel xx is de monsteromschrijving per bijhorend filternummer vermeld. 
 
Gedurende de emissiemetingen aan de bronnen E01-A, E01-B en E04, uitgevoerd in de periode 14 
juni 2016 tot en met 15 juni 2016 zijn de relevante procesgegevens door het bedrijf Rumal 
geregistreerd en overhandigd aan het cluster MOA. Deze procesgegevens hebben betrekking op:  
- Molen A Vermaling; 
- Molen B Vermaling; 
- Molen A Waterregeling; 
- Molen B Waterregeling. 
 
Het totaal aan procesgegevens is bij cluster MOA beschikbaar.  
Vanwege de omvang aan procesgegevens is het niet mogelijk om deze in dit rapport op te nemen. 
Ter illustratie, is in bijlage 6 een selectie van deze procesgegevens opgenomen. 
 

 
Procesgegevens molen A vermaling, 14 juni 2016, periode 11:50 – 13:50 uur. 
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Procesgegevens molen A water regeling, 14 juni 2016, periode 11:50 – 13:50 uur. 
 
 

 
Procesgegevens molen B vermaling, 15 juni 2016, periode 13:45 – 15:45 uur. 
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Procesgegevens molen B water regeling, 15 juni 2016, periode 13:36 – 15:36 uur. 




