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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. 
 
Op basis van de vergunde activiteiten valt de inrichting van Rumal onder het bevoegd gezag van 
Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Nederweert. Op dit moment is een procedure 
voor een veranderingsvergunning bij de Gedeputeerde Staten van Limburg (GS) in behandeling. Op 
grond van de aangevraagde veranderingen komt de inrichting onder het bevoegd gezag van GS van 
de provincie Limburg te vallen 
 
Aanleiding voor het (algemene) onderzoek zijn klachten van omwonenden over het bedrijf Rumal in de 
gemeente Nederweert. De klachten betreffen stankoverlast, neerslag van ijzer en rubberdeeltjes en 
zorgen over de gezondheid. Hierbij is eerder onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
Vluchtige Organische Componenten (VOC) in de hallucht (in de omgeving van de shredders in de HH 
loods, de loods waar geshredderde vrachtwagenbanden tot granulaat of poeder wordt verwerkt)1. In de 
bemonsterde lucht is een aantal vluchtige koolwaterstoffen aangetroffen, en de vervolgvraag is of deze 
stoffen ook in de lucht die naar buiten wordt geëmitteerd worden aangetroffen. 
 
In opdracht van de RUD Limburg Noord heeft cluster Milieu Onderzoek en Advies (MOA, de 
milieumeetdienst) van de Provincie Limburg op 8 september 2015 een luchtmonster genomen bij 
emissiepunt E01-A (Natwasser A, hoofdvermaling 1) en emissiepunt E04 (stoffilter halafzuiging). 
De luchtmonsters zijn vervolgens nog op dezelfde dag gescreend op de (mate van) aanwezigheid van 
Vluchtige Organische Componenten (VOC in de range van C3 tot C10). De VOC screeningen zijn 
uitgevoerd met de GC-MS welke zich bevindt in de meetwagen omgevingslucht van MOA. 
 
Doel van het onderzoek is om na te gaan of de parameters die in de hallucht zijn vastgesteld ook in de 
lucht ter plaatse van de emissiepunten worden aangetroffen. 
 
Het voorliggende rapport geeft de resultaten weer van het uitgevoerde onderzoek. 

                                                      
1 VOC metingen RUMAL BV (Rubber Maal Industrie BV) Nederweert, Provincie Limburg (MOA), kenmerk P2015-0105, juli 

2015 
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2. ONDERZOEKSOPZET 
 
2.1. Meetopzet 
Het onderzoek werd uitgevoerd aan 2 emissiepunten, in beide gevallen ná de nageschakelde 
reinigingstechniek. Dit betreft: 

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

 
Beide bronnen werden in enkelvoud bemonsterd. Tevens werden de algemene parameters als vocht, 
snelheid en dergelijke gemeten. Voor de metingen aan de natwasser werd gebruik gemaakt van een 
meetopening die zich direct boven de dakdoorvoer bevond. Dit is echter geen ideaal meetpunt. De 
snelheids- en debietmeting worden daarom als indicatief beschouwd en zullen worden vergeleken met 
eerder uitgevoerde metingen op een hoger gelegen meetpunt in hetzelfde kanaal, dat echter moeilijk 
bereikbaar is. 
 
2.2. Meet- en bemonsteringsapparatuur 
 
Bemonsteringsapparatuur 
Cluster MOA van de Provincie Limburg werkt onder zijn gecertificeerde kwaliteitssysteem ISO 9001. 
De monsters worden ter plaatse van de natwasser genomen met de verdunningsmethode, die ter 
plaatse van het stoffilter met de longmethode. De monsters worden genomen in een monsternamezak. 
Hiervoor wordt een geurvrije en inerte nalofaanbag gebruikt. 
Bij de verdunningsmethode wordt de monsternamelucht door middel van een verdunningsprobe 
samen met geurvrije stikstof rechtstreeks in de monsternamezak gebracht. De monsternamelucht 
wordt hierbij door de luchtstroom van het stikstof meegevoerd, waardoor geen aanzuigpomp benodigd 
is. De verdunning wordt toegepast om te voorkomen dat er condensatie van vocht in de 
monsternamezak plaats kan vinden. Dit is met het oog op de analyse ongewenst. De mate van 
verdunning kan worden ingesteld. De resultaten worden nadien voor de verdunning gecorrigeerd. 
Bij de longmethode wordt gebruik gemaakt van een monsternameton waarin zich de monsternamezak 
(nalofaanbag) bevindt. Door gebruik van een pompje wordt een onderdruk gecreëerd in de ton buiten 
de nalofaanbag, waardoor de nalofaanbag zich vult met de omgevingslucht. Bij beide methodes komt 
de lucht niet in contact komt met de pomp, waardoor contaminatie wordt voorkomen. 
 
Snelheid wordt met een pitotbuis en drukopnemer bepaald volgens ISO 10780. 
Een overzicht van meetmethoden en meetfrequenties is weergegeven in tabel 2.1. 
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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 op 8 september 2015 een luchtmonsters genomen 
bij twee emissiepunten binnen de inrichting van Rumal (Rubber Maaslindustrie Limburg B.V.) te 
Nederweert. Het betrof het emissiepunt van een van beide natwassers en van het stoffilter van de 
halafzuiging. 
De luchtmonsters zijn door MOA door middel van een GC-MS analyse gescreend op de (mate van) 
aanwezigheid van Vluchtige Organische Componenten. De VOC screeningen zijn uitgevoerd met de 
GC-MS welke zich bevindt in de meetwagen omgevingslucht van MOA. 
 
Aanleiding voor het (algemene) onderzoek zijn klachten van omwonenden over het bedrijf Rumal in de 
gemeente Nederweert. De klachten betreffen stankoverlast, neerslag van ijzer en rubberdeeltjes en 
zorgen over de gezondheid. Hierbij is eerder onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
Vluchtige Organische Componenten (VOC) in de hallucht (in combinatie met de HH loods, de loods 
waar geshredderde vrachtwagenbanden tot granulaat of poeder wordt verwerkt). In deze lucht is een 
aantal vluchtige koolwaterstoffen aangetroffen. De vervolgvraag en doel van dit onderzoek is of deze 
stoffen ook in de lucht die naar buiten wordt geëmitteerd worden aangetroffen. 
 
Globaal genomen worden in dit onderzoek dezelfde componenten aangetroffen dan eerder (maart 
2015) werd aangetroffen in de monsters van de hallucht. In grote lijnen zijn daarbij de gehaltes ter 
plaatse van het emissiepunt van de natwasser hoger dan het onderzoek hallucht en die ter plaatse van 
het emissiepunt van het stoffilter lager. 
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Bijlage 1  Algemene gegevens 
 
 
Opdrachtgever: Provincie Limburg, cluster MOA 
  
Opdrachtformulering:  VOC screening Rumal Natwasser A en stoffilter halafzuiging 

 
 
Betrokkenen:   

extern Bedrijf: Rubber Maalindustrie Limburg B.V (RUMAL) 
 Straat: Kanaaldijk 14 
 Plaats: Nederweert 
 Contactpersoon  
 

RUD Limburg Noord 
 
Cluster Vergunningen 
 

 
 

Provincie Limburg Cluster MOA 
   

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 
  
 








