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1 Het project
1.1 Inleiding
Het pluimveebedrijf Laerco bvba, gelegen in de Meeuwstraat 4a te Geel, is momenteel vergund voor het
houden van 49.500 leghennen. Deze kippen zijn gehuisvest in twee stallen voorzien van legbatterijen met
mestbanden.
Het voorliggende project omvat de uitbreiding mits bewezen mestverwerking tot een totale capaciteit
van 92.000 leghennen. Daarbij zal één stal bijgebouwd worden en zullen de bestaande stallen
omgevormd worden. Alle stallen zullen in de gewenste situatie uitgevoerd zijn met het volièresysteem en
mestbandbeluchting, waarbij mestbanden de mest zullen afvoeren naar een droogtunnel.
Het hoofddoel van de initiatiefnemer is de uitbreiding in dierplaatsen. Daarnaast wenst de uitbater
vergunningen aan te vragen voor o.a. stookolieopslag, het opstallen van 10 voertuigen, opslag van 60 ton
eieren, uitbreiding van de mestopslag en een grondwaterwinning.
In het MER zullen twee situaties besproken worden. De huidige situatie omvat de bestaande, vergunde
toestand van 49.500 leghennen. De gewenste, toekomstige situatie wordt gedefinieerd als de toestand
met 92.000 leghennen. De te verwachten impact van de uitbreiding wordt dan afgeleid door de evaluatie
te maken van de gewenste versus de bestaande situatie.

1.2 Bedrijfsinfrastructuur
Momenteel zijn er twee leghennenstallen in gebruik op de inrichting. Stal 1, die plaats biedt aan
19.500 en stal 2, die plaats bied aan 30.000 leghennen. De huidige stallen zijn uitgerust met
legbatterijen met mestbanden eronder. De ammoniakuitstoot wordt beperkt door over de mest, die op
de mestbanden ligt, lucht te blazen. De mest wordt hierdoor droger en geeft hierdoor minder
ammoniakuitstoot. De mest wordt regelmatig afgevoerd naar de nageschakelde mestdroger. In de stal
gebeurt voordroging van de mest tot een droge stofgehalte van ongeveer 45 %, door de verdere droging
op de nageschakelde mestdroger zal de mest uiteindelijk een droge stofgehalte van 85 % hebben. De
gedroogde mest wordt uiteindelijk opgeslagen in een loods met een opslagcapaciteit van 3.450 m³. Het
transport van de gedroogde mest gebeurt via transportbanden die achteraan in de stallen gelegen zijn.
In de gewenste situatie zal één stal bijgebouwd worden (stal 3); deze zal uitgerust worden volgens het
volièresysteem P-4.3.: “Volièrehuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster met daaronder
een mestband”. Stal 3 zal plaats bieden aan 60.000 leghennen en wordt uitgevoerd in twee verdiepen
die elk uitgevoerd zullen worden met dit volièresysteem. Elke verdieping biedt plaats aan 30.000
legkippen. Aangezien het vanaf 2012 verboden is om nog legbatterijsystemen te gebruiken, zullen de
batterijen in stal 1 en 2 verwijderd worden en zullen deze stallen omgebouwd worden tot het
volièresysteem (P-4.3.). In de aangevraagde situatie zullen stal 1 en stal 2 telkens 16.000 leghennen
kunnen huisvesten. Binnen het volièresysteem worden de leghennen gehouden in een stal met geheel
of gedeeltelijke strooiselvloeren en etages met roostervloeren. De mest van de roostervloer valt op de
daaronder gelegen mestband. De mestbanden moeten minimaal tweemaal per week afgedraaid
worden. Aan de nieuwe stal wordt ook een extra nageschakelde mestdroger voorzien waar de mest
verder gedroogd wordt tot een droge stof gehalte van 85 %. De gedroogde mest van stal 3 zal ofwel
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opgevangen worden in de aanhanger van een tractor of zal via een transportband (via stal 1 en 2)
afgevoerd worden naar de loods waar de droge mest wordt opgeslagen
De eieren worden verzameld, gesorteerd en verpakt in het eierlokaal aan stal 2 in de huidige situatie (23
ton opslag). In de gewenste situatie zal het eierlokaal verplaatst worden naar een ruimte vooraan de
nieuwe stal (stal 3). Er wordt een uitbreiding van de eieropslag tot 60 ton aangevraagd.
De verluchting van de stallen gebeurt in de huidige en gewenste situatie door lengteventilatie. De lucht
wordt langs openingen in de lengte van de stal naar binnen gebracht en wordt aangezogen door
ventilatoren aanwezig in de kopgevel. Als de temperatuur in de stallen meer dan 23 °C bedraagt, gaat de
nok ook open zodat er langs daar ook verluchting kan plaatsvinden. Alle uitgaande stallucht wordt over
de mestdroger gestuurd om de mest te drogen. De ventilatie wordt gestuurd door een klimaatcomputer.
Voeder voor het pluimvee wordt momenteel opgeslagen in vier silo’s (2 x 15 ton en 2 x 20 ton), die zich
naast stal 2 bevinden. In de gewenste situatie zullen er vier nieuwe silo’s van 20 ton geplaatst worden bij
stal 3.
De stallen worden momenteel enkel droog gereinigd, er wordt dus geen kuiswater gebruikt. Het droog
reinigen van de stallen is toegelaten, zolang er zich nog geen ziektes gemanifesteerd hebben op het
bedrijf. Na het reinigen worden de stallen ontsmet met MS Megades. Naar de toekomst wenst de uitbater
op deze manier verder te reinigen. Er wordt echter wel opslag voor 40 m³ kuiswater voorzien (2 x 15 m³
aan stal 1 en 2, en 1 x 10 m³ tussen stal 1 en 3), voor moest er in de toekomst toch overgeschakeld
moeten worden naar natte reiniging.
In de loods waar de gedroogde mest opgeslagen wordt, is er ook ruimte voorzien voor het stallen van 10
voertuigen. Een stookolietank (bovengronds en ingekuipt) van 1.000 liter met verdeelslang die aanwezig
is in deze loods dient geregulariseerd te worden.
In de huidige situatie wordt geen regenwater opgevangen. In de gewenste situatie zal het water dat op
de nieuwe stal terecht komt, opgevangen worden in een opslag vooraan de nieuwe stal, ter hoogte van
het bureau/eetruimte. Er wordt een citerne van 10.000 liter voorzien. Links van de nieuwe stal wordt er
eveneens een infiltratiebekken van 100 m² voorzien (buffervolume 36 m³).
Het bedrijf is momenteel vooraan de stallen en de mestloods voorzien van betonverharding. In de
gewenste situatie zal vooraan de nieuwe stal en tussen de nieuwe stal en de bestaande stallen verharding
bijkomen.
In het verleden werd er reeds een put voor het winnen van grondwater geboord (dit gebeurde gelijktijdig
met de twee naaste buren om de kostprijs te drukken). Er werd hier echter nooit een vergunning voor
aangevraagd; het bedrijf wenst hiervoor nu een vergunning aan te vragen. Water wordt gewonnen vanop
een diepte van 220 m uit het Oligoceen Aquifersysteem. Dit grondwater wordt gebruikt als drinkwater
voor de dieren en wordt aangewend in het huishouden. De eigenaar wenst een vergunning aan te vragen
voor een grondwaterwinning met een totale jaarlijkse capaciteit van max. 12.300 m³ en een dagelijkse
capaciteit van max. 34 m³.
De bedrijfswoning wordt momenteel bewoond door 7 personen, dit zal ongewijzigd blijven in de
gewenste situatie. Het huishoudelijk afvalwater zal na behandeling in een septische put geloosd worden
in de gracht. Het bedrijf is gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied. Dit wil zeggen dat er
geen aansluiting op de riolering in de toekomst voorzien wordt en dat men zelf dient in te staan voor het
zuiveren van het afvalwater door middel van een individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie (IBA).
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Het bedrijf is gedeeltelijk voorzien van een groenscherm dat bestaat uit Zomereik, berk en Amerikaanse
eik. Het groenscherm is nog onvolledig omdat er in het kader van maatregelen tegen de vogelgriep een
afsluiting rondom de inrichting geplaatst moest worden. Als deze afsluiting vervolledigd is, en de
bouwwerken van de nieuwe stal afgerond zijn, wordt het groenscherm verder uitgebreid rondom de
inrichting.
Kadavers worden tijdens de dagelijkse inspectie uit de stallen verwijderd en opgeslagen in tonnen in een
gekoelde kadaveropslag. De kadavers worden opgehaald door Rendac.

1.2.1
1.2.1.1

Exploitatiecyclus
Huidige situatie

De legkippen komen op een leeftijd van 17 weken toe op het bedrijf, waarna ze onmiddellijk worden
ingeschakeld als legkippen. Deze beginnen met de eierproductie op 20 weken. De kippen verlaten het
bedrijf aan 120 weken. De kippen verblijven dus gedurende twee legperiodes op de inrichting, hierdoor
kunnen de dieren tot ongeveer 120 weken leeftijd gehouden worden in plaats van tot ongeveer 74
weken. Een tweede legcyclus kan bij leghennen geïnduceerd worden door ze te laten ruien
(vernieuwen van het verenkleed). Het begin van de ruiperiode bij leghennen voor consumptie-eieren
begint na 80 weken, na vijf weken starten de kippen dan opnieuw met eieren leggen. In een eerste
legcyclus (voor de rui) produceert iedere kip ongeveer 21 kg eieren, in de tweede legcyclus wordt er
per kip ongeveer 13 kg eieren geproduceerd. De eieren komen terecht op de eierbanden en worden
vervoerd naar en opgeslagen in het eierlokaal, waar ze verpakt worden en afgevoerd worden voor
consumptie.
Toediening van voedsel gebeurt door voederwagens. De legkippen worden meerfasig gevoederd met
laag fosforvoer.
De kippen worden op een ouderdom van ongeveer 120 weken afgevoerd naar het slachthuis. Bij het
afvoeren van de kippen is er een leegstand van 3 weken ter reiniging van de stallen. De stallen worden
tijdens deze leegstand droog gereinigd en ontsmet.
De mest komt terecht op de mestbanden onder de batterijen, en wordt voorgedroogd met stallucht tot
45-50 % droge stof gehalte, wat de ammoniakemissie uit de mest afremt. De mest wordt van de
mestbanden op de mestbanden van de droogtunnel gedeponeerd waar de mest verder gedroogd wordt
tot een droge stofgehalte van ongeveer 85 % en vandaar overgebracht naar de mestloods. De mest
wordt om de drie weken afgevoerd door de firma Op de Beeck, waar de droge kippenmest
gecomposteerd wordt.
Tijdens de legrondes dient rekening gehouden te worden met een sterftecijfer van 5 %. De
kadaveropslag op de inrichting is geïsoleerd en gekoeld (cfr. koelcel). De krengen worden eerst in
kadavertonnen opgeslagen alvorens ze in deze kadaverhut geplaatst worden. Momenteel is in
Vlaanderen enkel de firma Rendac N.V. uit Denderleeuw erkend voor het ophalen van landbouwdieren.
Wanneer de ophaler een melding krijgt van de aanwezigheid van een kadaver van een landbouwdier, is
hij verplicht om dit kadaver binnen 2 werkdagen na de melding op te halen.
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1.2.1.2

Toekomstige situatie

In de gewenste situatie zullen de kippen nog steeds op 17 weken op het bedrijf toekomen, en begint de
eierproductie op ongeveer 20 weken. De kippen zullen het bedrijf in de gewenste situatie verlaten op
ongeveer 80 weken (één legcyclus), gedurende deze periode leggen de kippen ongeveer 21 kg eieren.
Deze verkorte periode hangt samen met het feit dat het momenteel nog niet duidelijk is of er in
volièrestallen ook een tweede legperiode geïnduceerd kan worden door de kippen te laten ruien.
In de gewenste situatie zal de mest nog steeds voorgedroogd worden in de stallen tot een droge
stofgehalte van ongeveer 45 %; in de nageschakelde droogtunnel zal de mest dan verder gedroogd
worden met warme stallucht tot een droge stofgehalte van ongeveer 85 %.
Normaal gezien zal er in de gewenste situatie nog steeds droog gereinigd worden (dit kan zolang er
zich geen ziektes voordoen op de inrichting). Voor de zekerheid wordt er wel opvang voor
reinigingswater voorzien, zodanig dat, indien nodig, dit gebruikt kan worden in de toekomst. Achteraan
stal 1 en 2 wordt telkens een opvang voor 15 m³ reinigingswater voorzien, achteraan stal 3 wordt er
een opvang voor 10 m³ voorzien.
De overige aspecten van de exploitatiecyclus zullen niet wijzigen naar de toekomst toe.
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2 Beschrijving van het studiegebied (referentietoestand)
De locatie van de inrichting, gelegen in de Meeuwstraat 4a, wordt getoond op een uittreksel van de
topografische kaart van België (Bijlage 2) en van de stratenatlas van België. Het bedrijf is gelegen op de
kadastrale percelen 3de afdeling, sectie L, 483A, 484E, 484F en 485 (Bijlage 4). Een luchtfoto van de
huidige situatie op het bedrijf is terug te vinden in Bijlage 5.
Rekening houdend met het gewestplan (Bijlage 6) bevindt het bedrijf zich volledig in agrarisch gebied. De
voornaamste gewestplanbestemmingen in de omgeving van het bedrijf zijn woongebieden op 389 m (N)
respectievelijk 930 m (W). Er bevinden zich ook verschillende woongebieden met landelijk karakter in de
omgeving van de inrichting. De dichtstbijzijnde zijn gelegen op 657 m (N) respectievelijk 677 m (NO) van
de bedrijfscontouren. Binnen een straal van 100 m rondom de stallen bevindt zich nog één
bedrijfsvreemde woning.
In het studiegebied te Geel hebben de quartaire zandafzettingen een dikte van ongeveer 16 m. De
tertiaire afzetting, die onmiddellijk onder het quartair dek ter hoogte van het bedrijf wordt
aangetroffen, omvatten de Formatie van Kasterlee en Diest (bleekgroen tot bruin fijn zand, paarse kleihorizonten, licht glauconiethoudend, micahoudend, onderaan kleine zwarte silexkeitjes) en het Lid van
Antwerpen (Formatie van Berchem) (op basis van boorgegevens van de DOV-website in de buurt van de
inrichting; http://dov.vlaanderen.be).
De grondwaterkwetsbaarheidskaart van de regio rondom het bedrijf omschrijft deze zone als “zeer
kwetsbaar” (code Ca1). Boven de zandige watervoerende laag is een deklaag die ≤ 5 m is en/of zandig.
Het bedrijf beschikt in de huidige situatie reeds over een grondwaterwinning, hoewel het hiervoor geen
vergunning heeft. Deze winning pompt water op vanop een diepte van 220 m uit het Oligoceen
Aquifersysteem. Naar de toekomst toe wenst men een vergunning aan te vragen voor deze winning met
een capaciteit van max. 12.300 m³/jaar of 34 m³/dag. Binnen een straal van één kilometer rondom de
bedrijfsterreinen zijn er 5 andere vergunde grondwaterwinningen aanwezig. Hiervan pompen 2 winningen
uit dezelfde waterlaag als de bedrijfseigen winning.
Hydrogeografisch situeert het studiegebied zich in het Netebekken, in de VHA-zone “Grote Nete van
monding Mol Neet (excl.) tot monding Grote Laak (excl.)”. Binnen een straal van één kilometer stromen
verschillende waterlopen. De dichtstbijzijnde is een naamloze waterloop op 40 m ten N (niet
geklasseerd) die overgaat in de Poeyelveldloop (op ongeveer 330 m ten NW, geklasseerd 3de categorie).
Op 260 m ten NO van de inrichting situeert zich de Roosbroekenloop (geklasseerd, 3de categorie). Deze
waterlopen hebben de basiskwaliteit als kwaliteitsdoelstelling (Bijlage 7).
Een uittreksel uit de biologsiche waarderingskaart wordt gegeven in Bijlage 15. Het dichtstbijgelegen
habitatrichtlijngebied “Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor”, is
gelegen op ongeveer 1,8 km ten O van het bedrijf. Op ongeveer gelijke afstand van de inrichting bevindt
zich het VEN-gebied “De gebroekte Grote Nete”. Het dichtstbijgelegen vogelrichtlijngebied bevindt zich
op meer dan 2 km van de inrichting. Er bevinden zich binnen een straal van 2 kilomter ook geen
erkende/Vlaamse natuurreservaten of Ramsar-gebieden.
Het bedrijf is gelegen in het traditionele landschap “Land van Geel-Mol” (code 320020, Antrop et al.,
2002), in de Centrale Kempen. Dit landschap wordt gekenmerkt door een vlakke en golvende topografie
met een duidelijke gerichtheid van valleien, ruggen en bewoning. Er zijn talrijke open ruimten van sterk
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wisselende omvang. Kleine landschapselementen omvatten geïsoleerde elementen, veelal met
monumentwaarde, en het lineair groen in de valleien.
De inrichting zelf is niet gelegen in een beschermd landschap. Er bevinden zich ook geen beschermde
landschappen, relictzones of ankerplaatsen binnen een straal van één kilometer rondom de inrichting. Op
940 m ten Z van de inrichting bevindt zich een gebouw dat opgenomen is op de lijst van bouwkundig
erfgoed. Het betreft een langgestrekte hoeve.
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3 Beschrijving van de milieu-effecten
3.1 Geurhinder
In dit MER wordt een toetsing uitgevoerd van het voorliggende bedrijf aan de afstandsregels zoals die in
Vlaanderen bestaan. Afstandsregels vormen een afgeleide norm die een te respecteren afstand aangeeft
tot bepaalde zones teneinde hinder te vermijden.
Een wettelijk kader met betrekking tot meting en evaluatie van geuruitstoot is momenteel in opmaak in
Vlaanderen. Het visiedocument ‘De weg naar een duurzaam geurbeleid’ stelt een aantal
basisbeschermingsniveaus voor waaraan de geuremissie/-immissie ten gevolge van het landbouwbedrijf
getoetst kan worden. Het bedrijf maakt deel uit van een bronnencluster, zodat getoetst wordt aan de
richtwaarden voor bronnenclusters. In dit MER gebeurt deze toetsing met behulp van modellering van de
geurverspreiding (IFDM). Dit model houdt rekening met variaties in windrichting en –snelheid gedurende
een gans jaar en kan op die manier berekenen hoeveel procent van de tijd er op een bepaalde plaats een
geur kan waargenomen worden.
Wordt het project geëvalueerd op basis van afstandsregels, dan kunnen in de huidige en in de gewenste
situatie 160 waarderingspunten toegekend worden aan het pluimveebedrijf Laerco bvba. Het bedrijf zal
in de gewenste situatie 92.000 dieren huisvesten, waardoor de vereiste minimumafstand tot het
dichtstbijgelegen gevoelig gebied (woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde
of natuurreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebied met landelijk
karakter) 300 m moet bedragen. In voorkomend geval bedraagt de afstand tot woongebied 389 m. Er
wordt voldaan aan de afstandsregels. Dit houdt in dat er sprake is van een verwaarloosbaar effect is.
Door de uitbreiding van het bedrijf zal de geuremissie met 86 % toenemen van 39.551 ouE/s naar 73.508
ouE/s.
Omdat het bedrijf deel uitmaakt van een bronnencluster, zijn de normen voor geïsoleerde bedrijven
strikt genomen niet van toepassing. De cumulatieve geurwaarnemingen veroorzaken in de gewenste
situatie een negatief effect voor 11 bijkomende woningen, gelegen in woongebied, binnen de
geurcontour van 3 - 5 ouE/m³. Daarnaast is er sprake van een bijkomend matig negatief effect voor vier
extra woningen die gelegen zijn binnen de geurcontour van 5 – 10
ouE/m³ (overige
gewestplanbestemmingen).
Er zijn geen klachten opgetekend en ook inzake kadaveropslag worden geen problemen verwacht
(verwaarloosbaar effect).

3.2 Verzuring
Bij de beoordeling van de verzuring door het bedrijf wordt zowel rekening gehouden met
ammoniakconcentraties in de stal en de buitenlucht, de totale ammoniakemissie en de oppervlakte van
de ecotopen met een mogelijke overschrijding van de maximale depositie.
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De totale ammoniakemissie ten gevolge van de bedrijfsuitbating bedraagt in de huidige situatie 2.476
kg/jaar. In de gewenste situatie zal deze emissie toenemen met 160 % tot 6.440 kg/jaar. De globale
ammoniakdepositie die een veeteeltbedrijf veroorzaakt en de bijdrage hierdoor aan de totale
verzurende depositie wordt als een negatief effect beschouwd.
Als gekeken wordt naar de verzurende depositie ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijf en de
omliggende verzuringskwetsbare BWK-elementen, dan kan vastgesteld worden dat voor één van de
aangeduide elementen (Khq-) er een bijdrage van meer dan 50 % aan de kritische last geleverd wordt
in de gewenste situatie. Dit wordt aanzien als een negatief effect. Daarnaast worden er ook bijdrages
geleverd aan de kritische lasten, gaande van een beperkte tot een belangrijke bijdrage. Naast de
weinig kwetsbare tot zeer kwetsbare elementen vinden we in de directe omgeving van het bedrijf
eveneens nog enkele niet voor verzuring kwetsbare BWK-elementen terug. Wegens de zeer lage
kwetsbaarheid van deze elementen wordt er eveneens uitgegaan van geen of verwaarloosbare
effecten.
De bijdrage van het bedrijf tot de gehele NH3-emissie van Geel bedraagt momenteel 1 % en in de
gewenste toestand 2,5 %. Het bedrijf zal in beide situaties een verzurende invloed uitoefenen op zijn
omgeving. Door de aangevraagde uitbreiding zal er een bijkomende overschrijding van het BAU+scenario optreden over 11 ha extra. In de zone met overschrijding liggen er in de huidige situatie 0,09
ha en in de gewenste situatie 1,2 ha aan verzuring kwetsbare elementen. Voor deze extra 1,11 ha is er
dus sprake van een bijkomend matig negatief effect.

3.3 Vermesting
Bij de beoordeling van de vermesting door het bedrijf wordt enerzijds rekening gehouden met totale
mestproductie op het bedrijf en het percentage dat verwerkt wordt. Anderzijds wordt ook een
inschatting gegeven van het risico van vermesting door de mestopslag aan de hand van het type
mestopslag.
Alle mest wordt behandeld in de mestdrooginstallatie, waarna de gedroogde mest van het bedrijf
afgevoerd wordt naar een externe mestverwerkingsinstallatie. De stallen worden momenteel steeds
droog gereinigd. Er wordt naar de toekomst wel opslag voor reinigingswater (2 x 15 m³ aan stal 1 en 2,
en 1 x 10 m³ tussen stal 1 en 3) voorzien op de inrichting. Zo blijft het nog steeds mogelijk om over te
schakelen naar natte reiniging indien dit ooit noodzakelijk zou worden. Het risico op vermesting van
het oppervlaktewater dat gepaard gaat met de bedrijfsactiviteiten wordt als verwaarloosbaar
ingeschat; er wordt momenteel geen reinigingswater opgeslagen of mest/reinigingswater uitgereden op
het land.
Alle voorgedroogde mest wordt afgevoerd naar een externe mestverwerkinginstallatie zodat er wordt
voldaan aan de mestverwerkingsplicht. Er is sprake van geen of een verwaarloosbaar effect.
Rekening houdend met de aanwezigheid van de opslag van mest bestaat er steeds een potentieel risico
op het verspreiden van mest naar de omgeving. De mestopslagvoorzieningen zijn opgericht volgens de
voorschriften. Een goede bedrijfsvoering beperkt het risico op vermestende verontreiniging sterk. Er
wordt uitgegaan van een verwaarloosbaar effect: de stallen zijn volgens de voorschriften opgericht.
Het bedrijf is wettelijk niet verplicht om peilbuizen te installeren.

09LAER1_niet-technische samenvatting MER

9

In de gewenste situatie wordt de kritische last vermesting voor één element overschreden, en levert de
vermestende depositie van de inrichting een bijdrage van meer dan 50 % aan de kritische last ter
hoogte van twee elementen. Dit wordt aanzien als een negatief effect. Ter hoogte van de overige
elementen levert de inrichting relevante, beperkte en verwaarloosbare bijdragen aan de kritische last
vermesting. Globaal gezien kan men stellen dat er voor tien van de aangeduide elementen een
verslechtering optreedt (de bedrijfsspecifieke bijdrage verhoogt met één of meerdere klassen)
wanneer men de huidige en de gewenste situatie vergelijkt. Voor de overige elementen blijft de
toestand ongewijzigd.

3.4 Visuele hinder
Bij de inschatting van de visuele hinder door de inrichting wordt enerzijds rekening gehouden met het
effect van de aanwezigheid van het bedrijf in het landschap en anderzijds met een inschatting van het
effect van een groenscherm (lengte, streekeigenheid, ...).
Er zal bijkomende landschappelijke versnijding optreden, maar deze blijft beperkt tot het strikt
noodzakelijke. Er is sprake van een gering negatief effect. Relictzones en ankerplaatsen in de
omgeving van de inrichting bevinden zich op te grote afstand van het bedrijf om erdoor beïnvloed te
worden.
Het groenscherm omvat streekeigen (eiken en berken) en niet-streekeigen soorten. Voor de
samenstelling van het aanwezig groenscherm is er momenteel sprake van een gering negatief effect.
Het groenscherm is onvolledig, er is sprake van een matig negatief effect. Indien in de gewenste
situatie het beplantingsschema zoals voorgesteld door de Hooibeekhoeve gevolgd wordt is er sprake
van geen effect.
Er zullen geen diepe grondwerkzaamheden plaatsvinden bij de bouw van de nieuwe constructies. De
nieuwe constructies zullen gebouwd worden op reeds verstoorde bodemzones. Er is sprake van geen of
een verwaarloosbaar effect met betrekking tot archeologie. De kans op het vinden van archeologische
vondsten is miniem. Moest dit in het uitzonderlijke geval toch voorkomen, dan zullen de vondsten
binnen de drie dagen gemeld worden aan het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Onroerend
Erfgoed.

3.5 Geluidshinder
Bij de beoordeling van de geluidshinder door het bedrijf wordt enerzijds rekening gehouden met de
geluidshinder door o.a. ventilatoren, het vullen van de silo’s, de dieren zelf, ... .
Er bevinden zich in de gewenste situatie één bedrijfsvreemde woning binnen de zone waar een
overschrijding van de richtwaarde kan optreden door de werking van de ventilatoren. Er is sprake van
een gering negatief effect.
Er bevindt zich in de gewenste situatie één bedrijfsvreemde woning binnen de zone waar een
overschrijding van de richtwaarde kan optreden door de werking van de ventilatoren. Er is sprake van
een gering negatief effect.
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In beide situaties (huidig en gewenst) is er bij het vullen van de silo’s sprake van een gering negatief
effect ter hoogte van één bedrijfsvreemde woning. Indien het geluid van de voedercompressor en de
ventilatoren met elkaar gecumuleerd worden, is er eveneens sprake van een gering negatief effect ter
hoogte van één bedrijfsvreemde woning en dit zowel in de huidige als in de gewenste situatie.
Van de dieren zelf wordt weinig geluidshinder verwacht. Enkel het laden van dieren kan tijdelijk
aanleiding geven tot lawaaihinder. Deze activiteit vindt evenwel hoogstens slechts één keer per jaar
plaats.
Ten gevolge van de aanlegfase voor de inrichting worden er geen grote effecten verwacht. Een tijdelijk
negatief effect ten gevolge van de constructiewerkzaamheden is wel mogelijk. Daarnaast is er ook een
mogelijk tijdelijk effect ten gevolge van de transporten ten behoeve van de werkzaamheden.

3.6 Verspreiding van zwevend stof
Bij de beoordeling van de verspreiding van zwevend stof door het bedrijf wordt voornamelijk rekening
gehouden met de stofproductie door het vullen van de silo’s en de stofconcentraties in de stallen.
Stofemissies uit de stallen zijn hierbij de belangrijkste factor.
De stofemissie veroorzaakt door het vullen van de voedersilo’s wordt (onder meer door gebruik te
maken van stofzakken) als een verwaarloosbaar effect beschouwd.
Rekening houdend met de PM10-stofuitstoot van de voorliggende inrichting wordt er in de gewenste
situatie een relevante respectievelijk beperkte bijdrage aan de PM 10-stof norm geleverd ter hoogte van
één respectievelijk 34 bedrijfsvreemde woningen. Er is sprake van een gering negatief effect ter hoogte
van deze 34 woningen en van een matig negatief effect ter hoogte van één woning.
Uitstoot van stof dient altijd als een negatief effect beschouwd te worden. Nergens zal echter de
jaargemiddelde norm voor PM10-stof door de gecumuleerde stofemissie van het bedrijf met de
gemeentelijke achtergrondconcentratie overschreden worden. De daggemiddelde norm voor PM10 (die
35 keer overschreden mag worden op jaarbasis) zal eveneens niet overschreden worden. Er is sprake
van een verwaarloosbaar effect.

3.7 Verstoring van de waterhuishouding
Bij de beoordeling van de verstoring van de waterhuishouding door het bedrijf wordt rekening
gehouden met de bronbemaling tijdens de bouw van nieuwe stallen, de daling van de grondwatertafel
door eventueel aanwezige grondwaterwinningen, het totaal waterverbruik en de beperking van de
infiltratiecapaciteit.
Bij de aanleg van de nieuwe stal zal bronbemaling mogelijks noodzakelijk zijn. De invloedsstraal van de
bemaling bedraagt ongeveer 7 m en er bevinden zich enkel weinig aan verdroging gevoelige elementen
binnen deze regio. Er is sprake van een gering negatief effect.
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De spreidingskegel van de winning zal de bedrijfsterreinen niet verlaten. Dit levert dan ook geen tot een
verwaarloosbaar effect op.
De stallen worden momenteel steeds droog gereinigd. De eigenaar wenst zo lang mogelijk door te gaan
met deze manier van reinigen, die toegelaten is zolang er zich geen ziektes hebben voorgedaan op het
bedrijf. Grondwater wordt enkel aangewend voor het drenken van de dieren en in het huishouden. Op
basis van de BBT-cijfers kan gesteld worden dat de aangevraagde capaciteit van de grondwaterwinning
(12.300 m³/jaar) 9 % hoger ligt dan de richtwaarden, dit wordt aanzien als een gering negatief effect.
De gebetonneerde oppervlakte blijft beperkt tot de ruimtes rond de stallen. In de gewenste situatie
wordt er opslag voor 10 m³ regenwater en een infiltratiebekken (36 m³ buffervolume) voorzien.
Hierdoor wordt er voldaan aan de verordening hemelwater.

3.8 Verontreiniging van bodem en grondwater
Bij de beoordeling van de verontreiniging van de bodem door de inrichting wordt rekening gehouden
met de effecten door brandstofopslag. De aanwezigheid van de brandstoftanks kan een risico inhouden
naar potentiële bodem- en grondwaterverontreiniging. Op het bedrijf zullen echter de nodige
wettelijke voorgeschreven veiligheidsmaatregelen genomen worden zodat de risico’s tot een minimum
beperkt zullen blijven.
Daarnaast wordt er bij grondverzet (meer dan 250 m³) ten gevolge van het bouwen van de nieuwe stal
een technisch verslag aangaande de kwaliteit van deze grond geëist conform Vlarebo.
Doordat de bovengrondse tank op een betonnen ondergrond opgesteld is en ingekuipt is, zal de kans op
insijpeling naar de bodem en het grondwater zeer klein zijn. De wettelijk voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen, waardoor de risico’s op verontreiniging tot een
uiterst minimum beperkt zullen blijven. Er is sprake van een gering negatief effect.

3.9 Verontreiniging van het oppervlaktewater
Bij de beoordeling van de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijf wordt rekening
gehouden met de effecten ten gevolge van lozing van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater.
Momenteel wordt het huishoudelijke afvalwater na bezinking in een septische put geloosd in de gracht.
Aangezien de inrichting volgens de zoneringsplannen (http://geoloket.vmm.be/zonering/) gelegen is in
individueel te optimaliseren gebied en er dus geen aansluiting op een operationele
waterzuiveringsinstallatie voorzien wordt, is op termijn een aansluiting op een individueel
afvalwaterzuiveringssysteem noodzakelijk. Momenteel is er sprake van een gering negatief effect, naar
de
toekomst
is
er
sprake
van
een
verwaarloosbaar
effect
als
het
individuele
afvalwaterzuiveringssysteem operationeel is.
De stallen worden droog gereinigd, er wordt dus geen bedrijfsafvalwater geloosd in het
oppervlaktewater. Er is sprake van geen of een verwaarloosbaar effect.
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3.10 Klimaatsverandering
Bij de beoordeling van het effect aangaande klimaatsverandering wordt rekening gehouden met de
productie van stalgassen en de verbranding van fossiele brandstoffen. Er wordt hierbij voornamelijk
rekening gehouden met de effecten door de CO2-productie, en in mindere mate met CH4 en N2O.
Bij de beoordeling van het effect van het bedrijf op de klimaatsverandering wordt voornamelijk
rekening gehouden met de effecten door de CO2-productie. De bijdrage die door het bedrijf geleverd
wordt, zal eerder beperkt zijn op de totale uitstoot van broeikasgassen. Niettemin moet iedere
bijdrage tot klimaatsverandering beschouwd worden als een negatief effect. Wat de eigenlijke bijdrage
van het bedrijf op de (mogelijke) opwarming van de aarde zal zijn, is evenwel zeer moeilijk te
kwantificeren. De bijdrage van het veeteeltbedrijf op zich aan de totale broeikasgasemissie in
Vlaanderen zal verwaarloosbaar klein zijn. Daarom wordt uitgegaan van een gering negatief effect.
Door de uitbreiding zal de emissie van broeikasgassen toenemen. De hoeveelheid CO2-equivalenten die
door de inrichting uitgestoten wordt zal in de gewenste situatie toenemen met 86 % ten opzichte van
de huidige situatie.

3.11 Verspreiding van bestrijdingsmiddelen
Op de inrichting wordt er gebruik gemaakt van door het Ministerie van Volksgezondheid toegelaten
bestrijdingsmiddelen. De erkenning van MS Megades is echter vervallen op 5/10/2009, het is echter nog
toegestaan de bestaande voorraad te gebruiken tot 14/04/2010. Er is sprake van geen effect.

3.12 Verandering van de biodiversiteit
Hier worden voornamelijk effecten besproken in het kader van een eventuele aantasting of versterking
van habitat- en vogelrichtlijngebieden en andere ecologisch waardevolle gebieden (VEN-gebieden,
erkende reservaten,..).
De bomenrij die zich bevindt tussen het huidige bedrijf en de nieuwe leghennenstal moet verwijderd
worden voor het bouwen van deze stal. Een waardevol element zal dus verdwijnen door de aanleg van de
nieuwe stal; er is sprake van een matig negatief effect.
Er wordt niet verwacht dat er door de normale bedrijfsvoering rustverstoring zal optreden van aanwezige
(avi-)fauna.
Wat betreft de verzurende invloed van de inrichting ter hoogte van het habitatrichtlijngebied “Bovenloop
van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor” kan gesteld worden dat de inrichting een
verwaarloosbare bijdrage levert aan de kritische last verzuring voor de habitats 6430 (voedselrijke ruigte)
en 91EO (alluviale bossen). Ter hoogte van habitattype 3130 (oligotrofe wateren) wijzigt de bijdrage van
verwaarloosbaar naar beperkt. Wat betreft de bijdrage aan de kritische lasten vermesting wordt
eenzelfde trend waargenomen.
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3.13 Verkeershinder
Bij de beoordeling van de verkeershinder door het bedrijf wordt enerzijds rekening gehouden met de
hinder door het gewijzigde aantal transportbewegingen en de gewijzigde verkeersveiligheid.
Na de uitbreiding van het bedrijf gaat het aantal bedrijfsgerelateerde transporten per week toenemen
van 5 tot 8. Dit wordt ingedeeld als een verwaarloosbaar effect. Als voornaamste transportroute wordt
een weg gevolgd die doorheen woongebied (Geel Punt) loopt.
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4 Voorstellen van milderende maatregelen
4.1 Milderende maatregelen door het bedrijf genomen
Propere stallen zullen steeds bijdragen tot een reductie van de geuremissies. Oppervlakten waarop zich
mest kan bevinden en waarop dieren gehouden worden, dienen steeds zo proper en zo droog mogelijk
gehouden te worden. Met mest bevuilde dieren zorgen voor een versnelling van de bacteriële groei en
voor de productie van gassen die snel verdampen onder invloed van de lichaamswarmte van het dier (De
Bruyn et al., 2001). Na iedere ronde worden de stallen droog gereinigd, daarnaast worden de
bedrijfsterreinen zo proper mogelijk gehouden.
Ook al is er geen eenduidig algemeen geldende relatie tussen geur- en ammoniakemissie bij veestallen
en mest, toch blijkt uit de praktijk dat door het implementeren van ammoniakreducerende
maatregelen in veel gevallen ook een reductie van geur kan worden bekomen.
In een Vlaamse werkgroep stallen werden de stalsystemen geselecteerd die in aanmerking komen in
het kader van het ammoniakreductieplan voor Vlaanderen. De systemen die wettelijk kunnen toegepast
worden als ammoniakemissiearm stalsysteem werden opgenomen in de ‘Lijst van stalsystemen voor
ammoniakemissiereductie’ (Ministerieel besluit van 19/03/2004, bijlage I; Belgisch Staatsblad
14.10.2004). Hierbij blijft een goede bedrijfsvoering echter nog steeds van essentieel belang. Het
emissiearme karakter van de stallen wordt o.a. bepaald door het vertragen van de eiwit/ammoniakemissie door het drogen van mest of het verlagen van de temperatuur van de mest, en
anderzijds het vertragen van de ammoniakvrijzetting door het snel verwijderen van mest uit de stal
naar een afgesloten ruimte.
Het systeem waar op het bedrijf van gebruik gemaakt wordt, heeft gelijkenissen met volgend
stalsysteem:
P-lijst:
•

Systeem P-3.3.: Kooi (indien voor leghennen verrijkte kooi) voor droge mest met geforceerde mestdroging

Hierbij wordt de ammoniakuitstoot beperkt door over de mest die op de mestbanden ligt, lucht te
blazen. De mest wordt hierdoor droger en geeft minder ammoniakuitstoot. De mest op de mestband
dient in een week gedroogd te zijn tot maximaal 45 % droge stof en wekelijks uit de stal gevoerd te
worden. In de huidige situatie zijn er nog geen verrijkte kooien op de inrichting, maar de mest wordt
wel voorgedroogd in de stal (tot DS 45 %) en op regelmatige basis afgevoerd uit de stal naar de
nageschakelde mestdroger (verdere droging tot 85 % DS). Het regelmatig verwijderen van de mest uit
de stallen zou een ammoniakreductie en mogelijks een geurreductie teweeg kunnen brengen. Volgens
de lijst brengt dit systeem echter geen specifieke geurreductie teweeg brengen.
Het zeer frequent verwijderen van mest is een belangrijke manier om de geuremissies uit de stallen te
beperken. Naarmate er meer mest accumuleert in het gebouw, zal de geuremissie vanuit het gebouw
toenemen. Een manier om dit tegen te gaan bestaat er dus in om de mest zo snel mogelijk uit de stal
te verwijderen naar een afzonderlijke opslagplaats. De frequentie en de grondigheid van de
mestverwijdering zullen de mate waarin de geuremissie gereduceerd wordt, sterk beïnvloeden. Door de
mest regelmatig uit de stallen te verwijderen kan de geuremissie beperkt worden. Deze mest wordt op
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het bedrijf in de nageschakelde mestdroogtunnel gedroogd tot een droge stofgehalte van ongeveer 85
%. Zo bekomt men een stabiel product, waar geen verdere afbraak en bacteriële werking meer
mogelijk is. Door de stabilisatie van het product wordt de geuremissie eveneens gereduceerd.
Door het toedienen van aangepaste voeding en het toepassen van juiste voederstrategieën kan de
kwaliteit en de samenstelling van de mest worden beïnvloed, met een beperkte nutriëntenemissie tot
doel (Derden et al., 2006). Dit kan dus eveneens zorgen voor een beperken in geuremissie. Bij het
toepassen van meerfasenvoeding worden meerdere voeders (meestal twee of drie) gebruikt tijdens het
productieproces. Elk voedertype is afgesteld op de voedingsbehoeften van het dier tijdens het
groeiproces. Hierdoor zal er minder stikstof uitgescheiden worden. Op de inrichting worden de dieren
gevoederd volgens een meerfasig voederschema, de dieren krijgen verschillende soorten legmeel
toegediend. Er wordt dus aangepast voedsel toegediend volgens de leeftijd en de behoeften van de
dieren, zodat de nutriënten zo optimaal mogelijk opgenomen worden en de emissies beperkt worden.
Dit zal een reductie in geuremissie teweeg brengen.
Gezien de hinderlijkheid van de geurcomponenten afhangt van de concentratie ervan, kan geurhinder
rond landbouwbedrijven mogelijk beperkt worden door het verdunnen van ventilatielucht met
buitenlucht. Dit kan door het plaatsen van hoge trekschouwen, ventilatiekokers of door
groenbeplanting (De Bruyn et al., 2001). Voor betrekkelijk lage afvoerkokers zou een hoge beplanting
rond het bedrijf een positieve invloed hebben op het verspreidingspatroon van de ventilatielucht.
Praktijkervaring leert echter dat deze effecten zeer moeilijk kwantitatief in te schatten zijn (De Bruyn
et al, 2001). Het volledige bedrijf is omgeven door een groenscherm, wat een positief effect zou
kunnen hebben op de geuremissie. Op het bedrijf wordt geen gebruik gemaakt van hoge trekschouwen.
Er gebeurt zijdelingse uitstoot van de lucht. Het plaatsen van hoge trekschouwen zal gevolgen hebben
voor het aanzicht van het landschap. Omwonenden zullen vanuit esthetisch oogpunt hoge trekschouwen
mogelijk als onaangenaam ervaren.
Kadavers worden tijdens de dagelijkse inspectie uit de stallen verwijderd en opgeslagen in een gekoeld
kadaverhuis in afgesloten kadavertonnen. Na melding worden deze door Rendac opgehaald (ongeveer
éénmaal per week).
Het drogen van mest met behulp van stallucht is gemakkelijk uit te voeren voor steekvaste mest,
bijvoorbeeld pluimveemest of de dikke fractie van gescheiden drijfmest. Deze techniek wordt aanzien
als een van de best beschikbare technieken voor mestverwerking. Het gebruik van stalwarmte om de
mest te drogen is een techniek die reeds op ruime schaal wordt toegepast in de pluimveehouderij. In
de leghennensector worden batterijen met mestbanden en droogsystemen algemeen toegepast. De
mest wordt systematisch met een transportbandensysteem uit de batterijen afgevoerd en op een
droogsysteem aangebracht. De mest wordt op een geperforeerde band of vloer aangebracht waardoor
de warme stallucht wordt geblazen met een ventilator. Tijdens deze doorgang vindt er warmte- en
vochtoverdracht plaats. Het product op de band wordt gedroogd, terwijl het vocht met de lucht wordt
afgevoerd. Het drogen van pluimveemest heeft als voordeel dat de emissie van ammoniak bij
gedroogde mest beduidend minder is. Dit komt omdat door drogen de omzetting van niet-vluchtige
stikstofverbindingen naar ammoniak in verse mest wordt verhinderd. Gedroogde pluimveemest kan
dienen als bodemverbeteraar, als energiebron bij verbranding maar is bijzonder geschikt voor
compostering. Op Laerco bvba wordt de mest na voordroging in de stal (tot 45 % DS) overgebracht naar
een nageschakelde mestdrooginstallatie. Hier wordt de mest verder gedroogd met stallucht tot een
droge stofgehalte van 85 %. De droge mest wordt opgeslagen in de mestloods en om de drie weken
afgevoerd door de firma Op de Beeck, waar de droge kippenmest gecomposteerd wordt.
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Door het bedrijf worden al een aantal maatregelen getroffen om de vermesting naar de omgeving toe
tot een minimum te beperken:
•

de hoeveelheid mest wordt beperkt door het gebruik van aangepaste voeders om een optimale
voederconversie te bekomen;

•

de stallen en de mestloods zijn overdekte, mestdichte ruimtes, uitgerust met een volle
betonnen vloer zodat insijpeling van de mestdeeltjes naar de bodem en het grondwater
verhinderd wordt;

•

er gebeurt geen afzet van mest op de bedrijfseigen gronden;

•

het transport van de mest uit de stallen naar de mestdroger gebeurt in de gebouwen zelf, dus
overdekt. Het transport van de gedroogde mest naar de loods gebeurt eveneens afgedekt.
Onder de banden is telkens betonverharding voorzien om eventuele mestresten op te vangen;

•

de mest wordt voorgedroogd in de stallen (45 % DS), regelmatig uit de stallen verwijderd en
verder gedroogd in een nageschakelde mestdroger tot een stabiel, droog (DS 85 %) product, dat
vervolgens regelmatig afgevoerd wordt van het bedrijf;

•

bij het ophalen van de gedroogde mest rijdt de vrachtwagen de mestloods binnen;

•

eventuele mestresten bij het ophalen van de mest worden onmiddellijk door de bedrijfsleider
verwijderd;

•

uit studie blijkt dat de toegepaste mestverwerkingstechniek als BBT dient beschouwd te
worden (Lemmens et al., 2007). Deze BBT is mestdroging met behulp van stalwarmte. Voor een
meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende technieken wordt verwezen naar de
betreffende studie.

Er bestaat geen geschreven plan van aanpak om de geluidsemissie van de inrichting tot een minimum
te beperken. Om de geluidsoverlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te vermijden heeft de
exploitant momenteel al een aantal maatregelen getroffen:
•

het vullen van de voedersilo’s vindt overdag plaats;

•

de ventilatoren worden computergestuurd voor een optimale werking;

•

de ventilatoren bevinden zich tussen de stallen en de mestdrooginstallatie;

•

de ventilatoren worden gekenmerkt door een geluidsarme werking;

•

het laden van de dieren gebeurt zo veel mogelijk overdag. Dit is evenwel niet altijd haalbaar,
en daarom wordt soms al in de vroege ochtend gestart met het laden;

•

de pluimveestallen zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai van de dieren en de
ventilatoren tot een minimum herleid wordt;

•

de stallen blijven in de mate van het mogelijke afgesloten;

•

motoren van vrachtwagens niet onnodig laten draaien.

Propere stallen zullen steeds bijdragen tot de beperking van stofemissie. Daarnaast zijn grote delen
van het bedrijfsterrein verhard, waardoor stofopwaaiing verminderd wordt.
Bij het vullen van de voerdersilo’s wordt steeds gebruik gemaakt van stofzakken, zodat de stofemissie
door deze activiteit beperkt wordt.
Beplanting rond het bedrijf kan een positieve invloed hebben op het verspreidingspatroon van de lucht.
Deze effecten zijn echter moeilijk kwantitatief in te schatten. Momenteel is het bedrijf gedeeltelijk
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omgeven door een groenscherm, wat een positief effect kan hebben op de beperking van de
verspreiding van stof.
Op het bedrijf zijn er een aantal maatregelen genomen om de verstoring van de waterhuishouding tot
een minimum te beperken:
•

het hemelwater kan vrij infiltreren op de onverharde stukken van het bedrijfsterrein;

•

de stallen worden momenteel steeds droog gereinigd, er wordt dus geen reinigingswater
verbruikt.

De verschillende tanks op het bedrijf voldoen aan de nodige veiligheidsvoorschriften. De tanks worden
gevuld en onderhouden volgens de wettelijke bepalingen.
De stallen worden
oppervlaktewater.

droog

gereinigd,

er

wordt

dus

geen

bedrijfsafvalwater

geloosd

in

het

Door het bedrijf zo zuiver mogelijk te houden wordt het aantrekken van ongedierte vermeden. Na elke
ronde worden de stallen droog gereinigd. Er wordt gebruik gemaakt van erkende ontsmettings- en
bestrijdingsmiddelen.

4.2 Geplande maatregelen
De huidige toegepaste milderende maatregelen worden onverminderd verder gezet. Naar de toekomst
toe worden ook nog een aantal andere maatregelen gepland.
In de gewenste situatie zullen de batterijen uit stal 1 en 2 verdwijnen. De bestaande stallen en de nieuw
te bouwen stal zullen uitgevoerd worden volgens het volièresysteem P-4.3. Hierbij worden de leghennen
gehouden in een stal met geheel of gedeeltelijke strooiselvloeren en etages met roostervloeren. De
afvoer van de op de roosters geproduceerde mest gebeurt via mestbanden. Door de omschakeling van het
batterijsysteem naar het volièresysteem daalt de geuremissie per dier van 0,35 ouE/s naar 0,34 ouE/s
(daling van 3 % per dier). Door de omschakeling van de traditionele legbatterijen naar het volièresysteem
wijzigt de ammoniakemissie per dier van 0,035 naar 0,055 kg NH3/dier/jaar (toename met 57 %). Bij het
vergelijken van de mogelijke opties voor de niet-kooisystemen voor leghennen uit de lijst van de
beschikbare systemen voor ammoniakemissiereductie heeft het gekozen volièresysteem wel de laagste
ammoniakemissie per dier.
Ook aan de achterzijde van de nieuwe stal wordt een mestdroogtunnel voorzien; hier wordt de mest
ook gedroogd tot een droge stofgehalte van ongeveer 85 %. Indien er een nageschakeld
mestdroogsysteem gebruikt wordt (zoals bij het voorliggende project voorzien wordt), dan dient men
de mest minimaal twee keer per week uit de stal te verwijderen. Dit systeem zou volgens de lijst met
ammoniakemissiearme stalconcepten een gunstig effect naar geur toe hebben.
De initiatiefnemer heeft een beplantingsschema laten opmaken bij de Hooibeekhoeve. Hierin wordt er
voorgesteld om aan de straatkant van de inrichting een bomenrij uit Winterlinde aan te planten.
Daarnaast wordt er voorgesteld om aan de noord- en zuidzijde van de inrichting een nieuwe gemengde
haag met inheemse soorten (Veldesdoorn, haagbeuk, Wilde liguster en Gelderse roos) aan te planten. Er
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werd bewust geopteerd om het groenscherm op de perceelsgrenzen en niet tegen de stallen te plaatsen.
Ongedierte kan hierdoor minder makkelijk in de stalen komen, vogels worden op afstand gehouden, de
verluchting wordt gevrijwaard en er zullen zo minder bladeren in de dakgoten terecht komen. De
bomenrij die moet verdwijnen door de aanleg van de nieuwe stal wordt gecompenseerd door de aanleg
van een nieuwe bomenrij. Deze wordt voorzien links van de nieuwe stal ter hoogte van de perceelsgrens.
In het beplantingsplan (zie Bijlage 25) wordt voorzien in de aanleg van een gemengde haag bestaande uit
Veldesdoorn, Haagbeuk, Hazelaar, Wilde liguster en Gelderse roos. Op deze perceelsgrens bevinden zich
momenteel al verschillende bomen; deze zullen eveneens behouden worden. De uitbouw van het
groenscherm heeft hoogst waarschijnlijk een positief effect op de stofemissie of op het
verspreidingspatroon ervan. Het effect is echter moeilijk kwantitatief in te schatten, maar zou wel een
vermindering van de stofemissie veroorzaken
De nieuwe stal dient opgebouwd te worden volgens een aantal tips zoals beschreven in de brochure
“Agrarische architectuur, technisch bekeken” (Boussery et al., 2006):
•

aangepaste beplanting in open vlakten: éénmaal de constructies gebouwd zijn, zal een
groenscherm, bestaande uit streekeigen beplanting, aangeplant worden (zoals voorgesteld in het
beplantingsschema opgemaakt door de Hooibeekhoeve). In deze brochure wordt eveneens
meermaals benadrukt dat het echter geenszins de bedoeling is dat de beplanting gebruikt wordt
als camouflage van de bedrijfsgebouwen;

•

streven naar gesloten, compact geheel van het bedrijf: dit zal van toepassing zijn in de gewenste
situatie, alle gebouwen zullen één geheel vormen;

•

geordende plaatsing van de gebouwen: dit kan zorgen voor rust en evenwicht in het ontwerp.
Bovendien zorgt een overzichtelijke inplanting voor samenhorigheid van de bedrijfsgebouwen op
het bedrijf. De nieuwe stal zal evenwijdig aan de reeds bestaande stallen en geordend opgesteld
staan, de mestdroger komt aan de zijkant van de nieuwe stal te staan;

•

torensilo’s binnen bebouwing houden.

Naast de inplantingsplaats kan ook de vormgeving en materialen van de bedrijfsgebouwen een voorname
rol spelen in het visuele aspect van een landbouwbedrijf. Voor het bedrijf worden een aantal “tips”
(Boussery et al., 2006) gegeven:
•

gelijke dakhelling gebruiken: het gebruik van verschillende dakhellingen kan het ritme in de
gebouwen verstoren. Door een gelijke dakhelling toe te passen wordt de rust behouden;

•

gebruik van dezelfde materialen en kleuren: met veel verschillende materialen en kleuren op het
landbouwbedrijf wordt als het ware een kleurboek in het landschap gecreëerd;

•

donkere dakstructuur: dit zorgt voor het optisch verkleinen van het bouwvolume. Op de
inrichting zijn en zullen donkere daken aanwezig zijn;

•

kleurgebruik torensilo’s: opvallende elementen accentueren door een felle kleur is geen goed
idee. Nieuwe silo’s moeten uitgevoerd worden in een neutrale kleur;

•

versieringen vermijden: onnodige versieringen en accenten zorgen voor te veel drukte in de
gevel. De nieuwe stal zal strak en zonder onnodige versieringen opgebouwd worden.

In de aangevraagde situatie wordt er een regenwateropvang van 10 m³ voorzien, en een
infiltratiebekken met een buffercapaciteit van 36 m³.
Momenteel wordt het huishoudelijke afvalwater na bezinking in een septische put geloosd in de gracht.
Aangezien de inrichting volgens de zoneringsplannen (http://geoloket.vmm.be/zonering/) gelegen is in
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individueel te optimaliseren gebied en er dus geen aansluiting op een operationele
waterzuiveringsinstallatie voorzien wordt, is op termijn een aansluiting op een individueel
afvalwaterzuiveringssysteem noodzakelijk.

4.3 Verdere mogelijkheden
Naast de specifieke lijst van ammoniakreductietechnieken (P-lijst voor pluimvee), bestaan er tevens
twee technieken die de uitgaande stallucht zuiveren en zowel toepasbaar zijn voor varkens-, pluimveeen rundveestallen. Deze twee systemen zouden wel een gunstig effect op de geuremissie hebben.
S-lijst:
•

Systeem S-1.: Biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere ammoniakemissiereductie

•

Systeem S-2.: Chemisch luchtwassysteem 70 % of hogere ammoniakemissiereductie

Een luchtwasser bestaat uit een kolom die gevuld is met vulmateriaal. Het vulmateriaal heeft een hoge
porositeit en een hoog specifiek oppervlak. Door dit zogenaamde filterbed of gepakt bed wordt de
ventilatielucht uit de stallen gepompt. Gelijktijdig met het doorpompen van de lucht wordt er een
waterige oplossing over het filterbed gesproeid (d.i. de wasvloeistof), waardoor een intensief contact
tussen de lucht- en de waterfase wordt verkregen. Als gevolg van contact tussen de lucht en de
vloeistof gaan de goed oplosbare componenten uit de lucht in oplossing in de vloeistof en worden vaste
delen uit de lucht gewassen (Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie).
Onder de luchtwassers kan men een onderscheid maken tussen biologische en chemische luchtwassers:
•

het principe van de biologische luchtwassing (kortweg biowasser) berust op de
aanwezigheid van bacteriën die zich op het vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden.
Deze bacteriën, die in eerste instantie instaan voor de omzetting van ammoniak naar
nitriet en/of nitraat, zouden ook in staat zijn een aantal geurverbindingen af te breken tot
water, CO2 en sulfaat;

•

bij chemische luchtwassers wordt de stallucht bij doorgang door de wasser besproeid met
een aangezuurde wasvloeistof. Hiervoor wordt vaak een zwavelzuuroplossing gebruikt. Bij
contact tussen de lucht en de aangezuurde oplossing wordt de ammoniak afgevangen,
terwijl de gezuiverde lucht het systeem verlaat. Door de reactie tussen ammoniak en het
zuur wordt een zout gevormd (ammoniumsulfaat) dat in de wasvloeistof terecht komt.
Doordat het zuur in de reactie opgebruikt wordt, moet de wasvloeistof continu aangezuurd
worden. Na verloop van tijd zal de wasvloeistof verzadigd zijn met zouten en wordt de
wasvloeistof gespuid en wordt er vers water toegevoegd. De frequentie waarmee water
gespuid wordt, wordt geregeld op basis van een meting van de geleidbaarheid van de
wasvloeistof (een maat voor de hoeveelheid ammoniumzout dat gevormd is).

Belangrijk om te vermelden is dat deze luchtwassers wel een minimale ammoniakreductie van 70 %
garanderen, maar dat inzake geurverwijdering het rendement heel wat lager ligt (45 % voor de
biologische luchtwasser, 30 % voor de chemische luchtwasser). Bijkomend nadeel aan de biologische
wasser is de lange opstartperiode en de dagelijkse hoeveelheid (stikstofrijk) waswater.
Luchtwassers zullen echter niet in gebruik genomen worden, noch bij de stallen noch bij de
mestdrooginstallatie, aangezien het volume te zuiveren lucht te groot is. De randvoorwaarde voor het
gebruik van een gaswasser is een te zuiveren volume van 50 – 500.000 Nm³/h (VITO, 2001). In de
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gewenste situatie bedraagt het gemiddelde ventilatiedebiet van stal 1 en 2 telkens 52.800 m³/u en van
stal 3 is dit 198.000 m³/u. Het ventilatiedebiet van de stallen valt dus binnen de range van de gestelde
randvoorwaarde. Anderzijds moet er ook rekening mee gehouden worden dat de geurverwijdering van
45 % door een biowasser enkel kan optreden indien de geurconcentratie in het afgas groter is dan
10.000 ouE/m³. Metingen op een gelijkaardig systeem wijzen op een geurconcentratie van 1.046
ouE/m³ bij de mestdrooginstallatie, wat te laag is om een goed geurverwijderingsrendement te
bekomen (PRG Odournet nv, 2008). Daarenboven kan stof dat meekomt uit de stallen en de
mestdrooginstallatie voor verstopping van de wasser zorgen. De lange opstartperiode en de grote
hoeveelheid waswater bij de biowasser zijn bijkomende nadelen. Een randvoorwaarde voor de goede
ammoniakverwijdering door een chemisch respectievelijk biologisch luchtwassysteem zijn een
ammoniakconcentratie van 200 – 1000 mg/Nm³ respectievelijk 50 -200 mg/Nm³ in het afgas. In een
vergelijkbare mestdrooginstallatie werden er concentraties van gemiddeld 3,5 mg/Nm³ gemeten (PRG
Odournet nv (2008)). Deze concentratie ligt dus ver onder de vooropgestelde ondergrenzen voor een
goede werking van beide types van luchtwassystemen.
Ter bestrijding van geurhinder kan ook gebruik gemaakt worden van een biofilter. Daarbij wordt de te
zuiveren luchtstroom doorheen een filterbed geblazen. Verontreinigingen in de gasstroom worden
weerhouden door ad- en absorptie op het filtermateriaal. Bij biofilters is het filterbed opgebouwd uit
biologisch materiaal zoals o.a. turf, vezelturf, compost of houtschors. Dit wordt veelal vermengd met
heidekruid, dennentakken en zelfs polystyreen(balletjes) om het geheel luchtig te houden. Een selectie
van het filtersubstraat gebeurt vnl. op basis van de optredende drukverliezen, maar in de praktijk speelt
de plaatselijke beschikbaarheid een even grote rol. Het filtermateriaal is drager van een dunne waterfilm
waarin micro-organismen leven, die de geabsorbeerde stoffen afbreken. Voordelen van de biofilter zijn
de eenvoudige constructie, de lage investerings- en werkingskosten en het weinige afval dat
geproduceerd wordt tijdens de werking (enkel wat percolaatwater en het vervangen van het
filtermateriaal). Het grootste nadeel is de grote oppervlakte die vereist is voor de goede werking, de
continue beluchting om anaerobe condities te vermijden en het feit dat fluctuaties in de belasting van de
filter een grote invloed hebben op de verwijderingsefficiëntie. Wanneer er al gekozen wordt voor een
biofilter, is deze meestal nageschakeld na een chemische luchtwasser. Een toxische concentratie van NH3
kan er immers voor zorgen dat heel de filter geïnactiveerd wordt. Een biofilter heeft echter als
randvoorwaarde een debiet van 100 – 100.000 m³/h. Ook een geurconcentratie van 10.000 – 100.000
ouE/m³ is vereist voor een goede geurverwijdering. Gedurende eerdere metingen uitgevoerd bij een
mestdrooginstallatie van pluimveemest door PRG Odournet nv (2008) werd in de uitgaande lucht een
gemiddelde geurconcentratie van 1.046 ouE/m³ vastgesteld. De geurconcentraties in het afgas van de
mestdrooginstallaties is dus te laag om door een biofilter geleid te worden. Bij gebruik van een biofilter
ter bestrijding van geur moet eveneens aandacht besteed worden aan de leidingen van de biofilter; deze
kunnen namelijk een secundaire geurbron worden indien door stof de leidingen dichtslibben en een
anaërobe laag vormen (VITO, 2001). De restgeurconcentratie na een biofilter bedraagt ook al heel snel
1.000 ouE/m³ (weliswaar een ander geurkarakter).
Door het invoeren van laag eiwit voer op de inrichting zouden de ammoniakemissies verder
gereduceerd kunnen worden.
Een haalbare mogelijkheid om de ammoniakemissie verder te reduceren en aldus de verzurende en de
vermestende deposities te reduceren, is het introduceren van landschapselementen zoals windsingels.
Deze vormen een fysiek obstakel voor de verspreiding van stoffen en deeltjes in de atmosfeer. Het
effect wordt voornamelijk bepaald door twee elkaar tegenwerkende processen: verhoogde depositie en
snelheidsdemping. Het is nog niet mogelijk om aan te geven hoeveel extra depositie van de emissies uit
een stal zal optreden als gevolg van de aanwezigheid van een windsingel. Resultaten laten echter wel
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zien dat een windsingel op korte afstand van een stal de ongewenste verspreiding van ammoniak maar
ook van andere agrarische emissies zoals fijn stof tegengaat en dat bomen in de windsingel een deel
van de stikstof opnemen vanuit de lucht. Er kan geconcludeerd worden dat landschapselementen zoals
windsingels perspectief bieden voor het terugdringen en vastleggen van agrarische emissies (van Dijk et
al., 2005; Oosterbaan et al., 2006). Hoe hoog deze windsingel moet zijn en uit wat ze moet bestaan,
wordt niet duidelijk beschreven in deze studies. Er wordt enkel gesteld dat deze het best bestaat uit
hoge bomen met een niet geheel dichte laag van struiken/bomen eronder. Naast depositie van bovenaf
wordt dan ook het hoogste “inwaai-effect” bereikt. Ook precieze gegevens over de hoeveelheid
ammoniak die gevangen wordt, is niet gekend. Modelleringen van de emissiepluim wijzen wel uit dat
een windsingel een positieve invloed heeft. Het toekomstige groenscherm (zie 7.5 “Visuele hinder”)
beschikt over de potentie om te fungeren als een windsingel.
Er worden geen bijkomende maatregelen voorgesteld om de stofemissie te reduceren. Er dient wel
aangegeven te worden dat de exploitant de verdere evolutie in de fijn stofproblematiek verder moet
opvolgen. Indien in de toekomst stofemissiereductietechtnieken praktisch en financieel haalbaar
blijken, worden hieromtrent bijkomende maatregelen van de exploitant verwacht.
Het aangevraagde debiet van de grondwaterwinning ligt 9 % hoger dan de BBT-richtwaarden, hetgeen
gezien wordt als een gering negatief effect. Er wordt voorgesteld om het aangevraagde debiet te
verlagen tot 11.300 m³/jaar.
Het gebruik van grondwater dient beperkt te blijven. In principe zou het gebruik van grondwater enkel
toegelaten mogen worden voor drinkwater- en voedselvoorziening en andere doeleinden waarvoor
grondwater met een betrouwbare kwaliteit nodig is uit het oogpunt van volks- en dierengezondheid. Er
dient op gewezen te worden dat het kwaliteitsvolle grondwater zo min mogelijk gebruikt mag worden
voor andere toepassingen waar geen kwaliteitsvol water noodzakelijk is (vb. reinigingswater, ...).
Gezien pluimvee echter gevoelig is voor ziektes, wenst de exploitant niet met regenwater te kuisen.
Wordt gekeken naar het Belplume-lastenboek, dan bestaat er geen duidelijkheid over het gebruik van
hemelwater. Na voorleggen van de vraag aan de Belplume-adviescommissie werd het antwoord gegeven
dat hemelwater kan gebruikt worden als reinigingswater voor de stallen, mits er naderhand grondig
ontsmet wordt. Hemelwater kan echter onder geen beding gebruikt worden als drinkwater voor
pluimvee. Reinigen met regenwater zonder ontsmetting wordt dus niet aangeraden. De exploitant
reinigt zijn stallen echter droog gevolgd door een ontsmetting, en wenst dit zo lang mogelijk verder te
zetten naar de toekomst toe. Indien er de toekomst overgeschakeld moet worden naar natte reiniging,
dan zal hiervoor regenwater gebruikt worden. In de aangevraagde situatie wordt er een
regenwateropvang van 10 m³ voorzien, en een infiltratiebekken met een buffercapaciteit van 36 m³.
Als bijkomende maatregel wordt er voorgesteld om nog een extra regenwateropvang van 20 m³ te
voorzien, zodat toch de minimum hoeveelheid benodigd reinigingswater (28 m³ berekend op basis van
de BBT-cijfers) beschikbaar is. Indien er in de toekomst overgeschakeld moet worden naar natte
reiniging, kan er dan op basis van het effectieve reinigingswaterverbruik, indien nodig extra
regenwateropvang voorzien worden.
Na de ophaling van de droge mest uit de loods dienen eventuele mestresten grondig verzameld te
worden (mechanische borstel of dergelijke) en afgevoerd of terug naar de mestloods gebracht te
worden. De verontreiniging door mestresten dient voorkomen te worden.
Het bedrijf moet ook blijven voorzien in een blijvend onderhoud en correct naleven van de wettelijke
bepalingen inzake brandstoftanks.
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Er zal ook steeds aandacht moeten besteed worden aan mogelijke maatregelen ter beperking van de
geluidshinder. Zo zal er op toegezien worden dat de motoren van de vrachtwagens niet nodeloos staan
te draaien, …. Met betrekking tot eventuele geluidshinder ten gevolge van de ventilatoren worden geen
te nemen milderende maatregelen voorgesteld. De reden hiervoor is dat de gegevens die hieromtrent
beschikbaar zijn (en in deze aanvraag gebruikt werden) slechts ruwe inschattingen zijn en er geen
klachten geuit werden met betrekking tot geluidshinder ten gevolge van het bedrijf.
Aangezien de erkenning van MS Megades vervallen is en enkel nog de voorhande zijnde voorraad mag
opgebruikt wordten (tot 14/04/2010) wordt er voorgesteld om naar de toekomst toe een ander, erkend
ontsmettingsmiddel te gebruiken. Door het bedrijf zo zuiver mogelijk te houden wordt het aantrekken
van ongedierte vermeden. Na elke ronde worden de stallen droog gereinigd. Daarnaast kan nog
aangehaald worden dat bij ongediertebestrijding de voorkeur eerder uitgaat naar mechanische
bestrijdingsmiddelen (rattenvallen, lokdozen,…) in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen.
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5 Conclusie
Dit MER behandelt de uitbreiding van 49.500 naar 92.000 legkippen voor de inrichting Laerco bvba
gelegen in de Meeuwstraat 4a te Geel. Om dit te realiseren zal één stal bijgebouwd worden en zal de
binneninrichting van de bestaande stallen aangepast worden. Alle stallen zullen in de gewenste situatie
uitgevoerd zijn met het volièresysteem en mestbandbeluchting, waarbij mestbanden de mest zullen
afvoeren naar een droogtunnel. Het hoofddoel van de initiatiefnemer is de uitbreiding in dierplaatsen.
Daarnaast wenst de uitbater vergunningen aan te vragen voor o.a. stookolieopslag, het opstallen van 10
voertuigen, opslag van 60 ton eieren, uitbreiding van de mestopslag en een grondwaterwinning.
Bij uitbreiding van het bedrijf te Geel dient er met de volgende bijkomende effecten rekening
gehouden te worden:
•

de uitbreiding van het bedrijf te Geel zorgt ervoor dat er respectievelijk 11 en 4 extra
woonhuizen een negatief en matig negatief effect zullen ondervinden als de cumulatieve
geuremissie in beschouwing genomen wordt (emissie van Laerco bvba en omliggende
landbouwbedrijven). In de zone met een gering negatief effect komen er 2 woningen minder te
liggen;

•

de totale ammoniakemissie ten gevolge van de bedrijfsuitbating zal toenemen van 2.476 kg
NH3/jaar naar tot 6.440 kg NH3/jaar;

•

als gekeken wordt naar de verzurende depositie ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijf
en de omliggende verzuringskwetsbare BWK-elementen, dan kan vastgesteld worden dat voor
één van de aangeduide elementen er een bijdrage van meer dan 50 % aan de kritische last
geleverd wordt in de gewenste situatie. Dit wordt aanzien als een negatief effect. Daarnaast
worden er ook bijdrages geleverd aan de kritische lasten, gaande van een beperkte tot een
belangrijke bijdrage. Door de aangevraagde uitbreiding zal er een bijkomende overschrijding
van het BAU+-scenario optreden over 11 ha extra. In de zone met overschrijding liggen er in de
huidige situatie 0,09 ha en in de gewenste situatie 1,2 ha aan verzuring kwetsbare elementen.
Voor deze extra 1,11 ha is er dus sprake van een bijkomend matig negatief effect;

•

inzake vermesting wordt de kritische last voor één element overschreden, en levert de
vermestende depositie van de inrichting een bijdrage van meer dan 50 % aan de kritische last
ter hoogte van twee elementen. Dit wordt aanzien als een negatief effect. Ter hoogte van de
overige elementen levert de inrichting relevante, beperkte en verwaarloosbare bijdragen aan
de kritische last vermesting. Globaal gezien kan men stellen dat er voor tien van de
aangeduide elementen een verslechtering optreedt (de bedrijfsspecifieke bijdrage verhoogt
met één of meerdere klassen) wanneer men de huidige en de gewenste situatie vergelijkt.
Voor de overige elementen blijft de toestand ongewijzigd;

•

de uitbreiding van het bedrijf zou een visuele impact kunnen hebben op de omgeving. Er werd
een beplantingsschema opgesteld door de Hooibeekhoeve, indien dit opgevolgd wordt is er in
de gewenste situatie sprake van geen effect;

•

naar geluidshinder toe is er na de uitbreiding ter hoogte van één woonhuis sprake van een
bijkomend gering negatief effect indien enkel het geluid van de ventilatoren in rekening
gebracht worden. Indien het geluid van de voedercompressor en de ventilatoren met elkaar
gecumuleerd worden, is er sprake van een gering negatief effect ter hoogte van één
bedrijfsvreemde woning zowel in de huidige als inde gewenste situatie;

•

nergens zal de jaargemiddelde norm voor PM10 of PM2,5 door de stofemissie van het bedrijf zelf
overschreden worden. De inrichting levert in de gewenste situatie wel een relevante
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respectievelijk beperkte bijdrage aan de PM10-stof norm ter hoogte van één respectievelijk 34
bedrijfsvreemde woningen. Er is sprake van een gering negatief effect ter hoogte van deze 34
woningen en van een matig negatief effect ter hoogte van één woning. Er zijn eveneens geen
aanwijzingen om te veronderstellen dat het bedrijf een relevante bijdrage zal leveren aan een
cumulatieve overschrijding van de jaargemiddelde en daggemiddelde PM10-concentratie ter
hoogte van omliggende woningen;
•

grondwater wordt enkel aangewend voor het drenken van de dieren; de stallen worden steeds
droog gereinigd. Op basis van de BBT-cijfers kan gesteld worden dat de aangevraagde
capaciteit van de grondwaterwinning (12.300 m³/jaar) 9 % hoger ligt dan de richtwaarden, dit
wordt aanzien als een gering negatief effect;

•

de gebetonneerde oppervlakte blijft en zal beperkt blijven tot de ruimten rond de stallen.
Zodoende zal het bedrijf geen problemen veroorzaken met betrekking tot de
infiltratiecapaciteit. Regenwater wordt opgevangen en kan infiltreren. Er wordt voldaan aan
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater;

•

wat betreft de verzurende invloed van de inrichting ter hoogte van het habitatrichtlijngebied
“Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor” kan gesteld worden
dat de inrichting een verwaarloosbare bijdrage levert aan de kritische last verzuring voor de
habitats 6430 (voedselrijke ruigte) en 91EO (alluviale bossen). Ter hoogte van habitattype 3130
(oligotrofe wateren) wijzigt de bijdrage van verwaarloosbaar naar beperkt. Wat betreft de
bijdrage aan de kritische lasten vermesting wordt eenzelfde trend waargenomen;

•

na de uitbreiding van het bedrijf gaat het aantal bedrijfsgerelateerde transporten per week
toenemen van 5 tot 8. Dit wordt ingedeeld als een verwaarloosbaar effect. Als voornaamste
transportroute wordt een weg gevolgd die doorheen woongebied (Geel Punt) loopt

•

met betrekking tot de opslag van fossiele brandstoffen worden de wettelijke veiligheidsnormen
en de periodieke controles gerespecteerd.

Door toepassing van een aantal milderende maatregelen worden de mogelijke effecten gekoppeld aan
de gewenste situatie te Geel zo goed als mogelijk volgens de best beschikbare technieken beperkt tot
de aanvaardbare hinder door zulke inrichtingen teweeg gebracht.
De belangrijkste maatregelen zijn:
•

alle stallen worden ammoniakemissiearm uitgerust en de mest regelmatig (twee maal per
week) uit de stallen verwijderd en onmiddellijk gedroogd in de mestdroger;

•

indien nodig zal er gebruik gemaakt worden van regenwater om de stallen te reinigen;

•

er wordt voorzien in een regenwateropvang van 10 m³ en een infiltratiebekken van 36 m³ om
regenwater dat op de bedrijfsterreinen valt vertraagd af te voeren.

Verdere mogelijkheden:
•

aangezien het aangevraagde debiet van de grondwaterwinning 9 % hoger ligt dan de BBTrichtwaarden, wordt voorgesteld om het aangevraagde debiet te verlagen tot 11.300 m³/jaar;

•

er wordt voorgesteld om nog een extra regenwateropvang van 20 m³ te voorzien, zodat toch de
minimum hoeveelheid benodigd reinigingswater (28 m³ berekend op basis van de BBT-cijfers)
beschikbaar is. Indien er in de toekomst overgeschakeld moet worden naar natte reiniging, kan
er dan op basis van het effectieve reinigingswaterverbruik, indien nodig extra
regenwateropvang voorzien worden.
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Met de volledige uitwerking van dit dossier werd getracht om voldoende en volledige informatie aan te
reiken om het aspect milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming.
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