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VOORWOORD 
 

 

Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om een aantal belangrijke 

doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren, met name 

het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. 

Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij, vóórdat 

een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en 

programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk 

verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. De 

achterliggende grondgedachte hierbij is dat het de voorkeur geniet om de voor het 

milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in 

de besluitvorming te ondervangen en indien nodig bij te sturen. 

 

Een milieueffectrapport (het MER) is een openbaar document. In een MER 

bestudeert men een voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te 

nemen alternatieven. Men beschrijft en berekent de te verwachten gevolgen voor 

het milieu in hun onderlinge samenhang op een systematische en zo objectief 

mogelijke wijze. Een MER is een informatief instrument en zal dus informatie 

geven aan de overheid, de omwonenden en andere belanghebbenden. Het MER is 

geen beslissingsinstrument. Of de voorgenomen activiteiten al dan niet een 

vergunning krijgen wordt later beslist, in de vergunningsprocedure. 

 

Dit MER werd opgemaakt om in een volgende fase een milieu- en 

bouwvergunning te bekomen. De inhoud van de aan te vragen vergunning wordt 

omschreven in hoofdstuk 1 van dit MER. 

 

Tenslotte verwijzen we naar Bijlage 1 waar een aantal stroomschema’s opgenomen 

zijn die het verloop van de procedure die gevolgd moet worden om een MER op te 

maken en een milieuvergunning te bekomen schetsen. 
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LIJST MET AFKORTNGEN EN SPECIFIEKE TERMEN 
 
ARAB : Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming 

art. : artikel 

BBT : Best Beschikbare Technieken 

BHET : Bis(HydroxyEthyl)-Tereftalaat 

BPF : Belgische Petroleum Federatie 

BREF : Best Available Technology REFerence Document 

BS : Belgisch Staatsblad 

BSN : BodemSaneringsNorm 

B.Vl. R. : Besluit van de Vlaamse Regering 

BZV : Biologisch ZuurstofVerbruik 

°C : graden Celsius 

CO : Koolstofmonoxide 

CO2 : Koolstofdioxide 

CP : Continue Polycondensatie 

CZV : Chemisch ZuurstofVerbruik 

d : Dag 

dB(A) : decibel (A-gewogen geluidsdrukniveau) 

DEG : DiEthyleenGlycol 

dl : detectielimiet 

DRR : Schijf Ring Reactor 

EAEB : Ernstige Aanwijzing Ernstige Bedreiging 

EG : EthyleenGlycol 

EPA : Environmental Protection Agency 

EU : Europese Unie 

g : gram 

GEN : Grote Eenheden Natuur 

GENO : Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 

GNOP : Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan 

GOM :  Gewestelijke OntwikkelingsMaatschappij 

h : uur 

ha : hectare 

HRSG : Heat Recovery Steam Generator (warmterecuperatie 
stoomboiler) 
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HTM : Heat Transfer Medium (thermische olie) 

i.e. : id est 

IFDM : Immissie Frequentie Distributie Model 

IPA : IsoPropylAlcohol 

IV : Intrinsieke Viscositeit 

IVON : Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 

j : jaar 

KB : Koninklijk Besluit 

KMI : Koninklijk Meteorologisch Instituut 

KWS, kws : Koolwaterstoffen 

l : liter 

LNE : Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

m : meter 

Nm³ : kubiek meter bij normaal voorwaarden (0°C en 1013,25 hPa) 

MAC : Maximale Aanvaardbare Concentratie 

MEG : MonoEthyleenGlycol 

MER : Milieueffectrapport 

MINA : Milieubeleidsplan en Natuurontwikkelingsplan voor 
Vlaanderen 

m-mv : meter onder het maaiveld 

MW : MegaWatt 

N : noord 

NEC, NEP : National Emission Ceiling, Nationaal EmissiePlafond 

NO : noordoost 

NOx : stikstofoxiden 

NPU : Nitrogen Purification Unit (stikstofpurificatie-eenheid) 

NW : noordwest 

N.V. : Naamloze Vennootschap 

O : oost 

OBO : Oriënterend Bodemonderzoek 

OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

P-50, P-95, P-98 : 50-, 95- en 98-percentiel, dit zijn de waarden waaronder 
respectievelijk 50, 95 en 98 % van de (meet)waarden gelegen 
zijn 

PAK’s : PolyAromatische Koolwaterstoffen 

PET : PolyEthyleenTereftalaat 
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pH : zuurgraad in eenheden Sörensen 

POY : Partial Oriented Yarn, gedeeltelijk uitgerekte garen 

PP : Pre Polycondensatie 

ppm : parts per million 

PTA : zuiver tereftaalzuur 

PX : ParaXyleen 

RAK : Ras-Al-Khaymah - Dubai 

RSV : Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

RW : RichtWaarde 

s : seconde 

SSP : Solid State Polycondensation (vaste fase polycondensatie) 

t : ton 

TLV : threshold limit value 

TNO : (Instituut voor) Toegepast Natuurkundig Onderzoek 
(Nederland) 

TOV : Thermische Olie Verwarmer 

ToVo : Toezicht Volksgezondheid 

USG : Onderwater Streng Granulator 

VEN : Vlaams Ecologisch Netwerk 

VITO : Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling 

VLAREA : Vlaamse Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer 

VLAREBO : Vlaams Reglement op de Bodemsanering 

VLAREM : Vlaams Reglement betreffende Milieuvergunning 

VMM : Vlaamse Milieumaatschappij 

VOS : Vluchtige Organische Stoffen 

W : west 

WGO : Wereldgezondheidsorganisatie, World Health Organisation 

WHO : World Health Organisation, Wereldgezondheidsorganisatie 

WZI : Waterzuiveringsinstallatie 
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ZO : Zuidoost 

ZW : Zuidwest 
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1. INLEIDING EN SITUERING VAN HET PROJECT 

1.1 AARD VAN HET PROJECT 

JBF Industries (verder steeds JBF genoemd) plant een nieuwe installatie voor de 

productie van PET (PolyEthyleenTereftalaat)-hars te bouwen en uit te baten. De 

procesinstallaties worden gepland op een terrein in Laakdal (Lot 1). Tevens is er 

een kleiner terrein (Lot 2) voorzien voor een klein tankpark (opslagcapaciteit 

ca. 15 000 m³ voor mono- en diethyleenglycol), gelegen in de gemeente Geel op 

ca. 550 m van de procesinstallaties. De geplande productiecapaciteit bedraagt 

1 500 ton per dag (ca. 475 000 ton/jaar).  

 

Aangezien dergelijke activiteiten MER-plichtig zijn (zie verder paragraaf 1.4.1), 

dient JBF een m.e.r.-procedure op te starten.  

 

In het MER wordt de milieu-impact als gevolg van alle activiteiten op de site 

besproken.  

 

1.2 INITIATIEFNEMER 

De initiatiefnemer is: 
 

JBF Industries NV 

 

JBF heeft momenteel nog geen activiteiten in België. 

 

De contactpersonen voor het MER zijn: 

 
Contactpersoon van JBF vanuit een site van JBF in de Verenigde Arabische 

 Emiraten: 
 

Mr. Rohit Maindwal, Chief Operating Officer 

e-mail: rohitmaindwal@jbfrak.ae  

 

Consultant voor JBF en contactpersoon in België: 
 
  Mr. Gérard Mommaerts 

  e-mail: gerard.mommaerts@acomointl.com  
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1.3 RUIMTELIJKE SITUERING VAN HET PROJECT 

1.3.1 Ligging projectgebied 

De geplande procesinstallaties van JBF zijn gelegen op het bedrijventerrein Geel-

Punt 2 Oost 2 langsheen het Albertkanaal op het deel van de gemeente Laakdal 

aan de Nijverheidsweg/Amocolaan. Het geplande tankpark ligt binnen hetzelfde 

bedrijventerrein, maar op het deel van de gemeente Geel aan de kant van het 

Albertkanaal.  

 

Figuur 1 toont de ligging van de toekomstige site op een topografische kaart.  

 

Figuur 2 toont de ligging op een wegenkaart. Figuur 3 toont een luchtfoto van de 

geplande site.  

 

Het terrein is ten noorden, oosten en westen grotendeels omringd door de 

bedrijven BP Chembel NV, IOK, K&N en Ineos. Ten zuiden ligt de Nijverheidsweg 

/Amocolaan, met aan de overzijde de dorpskern van Eindhout (Laakdal) en het 

natuurgebied Heikant.  

 

1.3.2 Gewestplan 

Figuur 4 toont de ligging van JBF op het gewestplan.  

 

Het toekomstige terrein van JBF is volledig gelegen in een industriezone (paars 

ingekleurd). De aangrenzende terreinen behoren eveneens tot deze industriezone, 

die zich grosso modo uitstrekt vanaf het Albertkanaal in het noorden, tot de 

Nijverheidsweg /Amocolaan in het zuiden, en vanaf het natuurgebied in het 

westen tot de bufferzone, het bosgebied en het gebied voor ambachtelijke 

bedrijven en KMO’s in het oosten.  

 

Ten noorden van de industriezone ligt het Albertkanaal, met aan de overkant 

zowel agrarisch gebied (geel ingekleurd) en industriegebied (paars ingekleurd), de 

woonzone van Winkelomheide (rood ingekleurd), met aangrenzend 

woonuitbreidingsgebied (rood geruit), verblijfsrecreatiegebied (okergeel 

ingekleurd) en natuurgebied (groen ingekleurd).  

 

Ten westen van de industriezone bevindt zich natuurgebied (groen ingekleurd) en 

verder agrarisch gebied (geel ingekleurd) en de woonzone van Stelen (rood 

ingekleurd) met aangrenzend woonuitbreidingsgebied (rood geruit). Tevens loopt 

de Grote Nete ten westen van het industriegebied. Ten zuidwesten ligt vooral 

agrarisch gebied (geel ingekleurd). 

 

Ten oosten van de industriezone ligt eerst bosgebied (donkergroen ingekleurd) en 

recreatiegebied (okergeel ingekleurd) en gebied voor ambachtelijke bedrijven en 

kmo’s (lichtpaars ingekleurd). Verder ligt agrarisch gebied (geel ingekleurd) en 

woonuitbreidingsgebied (rood geruit). Meer naar het zuidoosten liggen 
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natuurgebieden (groen ingekleurd), bosgebieden (donkergroen ingekleurd) en 

agrarische gebieden met ecologisch belang (geel met groene arcering).  

 

Vanaf het industrieterrein in zuidelijke richting bevindt zich voorbij de 

Nijverheidsweg /Amocolaan natuurgebied (groen ingekleurd), agrarisch gebied 

(geel ingekleurd), recreatiegebied (okergeel ingekleurd) en de woonzone van 

Eindhout (rood ingekleurd) met daartegen woonuitbreidingsgebied (rood geruit) 

en woongebied met landelijk karakter (wit en rood gestreept). Verder ten zuiden 

ligt natuurgebied (groen ingekleurd) en agrarisch gebied (geel ingekleurd). 

 

1.3.3 Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

In de nabije omgeving van de toekomstige site van JBF zijn geen RUP’s van kracht.  

 

1.3.4 Huidig bodemgebruik van het projectgebied 

Lot 1 heeft een oppervlakte van ca. 3,3 ha, waarvan momenteel ca. 0,15 ha verhard 

is. Lot 2 heeft een totale oppervlakte van ca. 0,3 ha en is momenteel volledig 

verhard.  

 

1.3.5 Omliggende bedrijven 

De industriële bedrijven nabij JBF zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

  

Tabel 1.1 Industriële installaties binnen een straal van 3 km van JBF 

Naam Type activiteit 
Grens-grens 

afstand (m) 
Richting 

BP Chembel NV Productie van Chemicaliën 0 N-O-W 

Katoen Natie Kempen Logistiek 200 O-N-O 

IOK Afvalbeheer  

(Mechanisch Biologische 

Scheidingsinstallatie) 

300 N 

K&N Logistiek 300 N 

Ineos  Productie van Chemicaliën 500 W-Z-W 
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1.3.6 Woonkernen in de omgeving 

Tabel 1.2 geeft een overzicht van de woonzones in de omgeving (zie ook Figuur 4). 

 

 Tabel 1.2 Bewoning rondom JBF  

Gemeente 
Deelgemeente/wijk 

(meest nabij gelegen huizen) 
Richting vanaf 

perceelsgrens JBF 
Afstand vanaf de 

bedrijfsgrens (km) 

Eindhout Z ca. 0,1 

Klein Vorst OZO ca. 3,8 
Vorst ZZO ca. 2,6 

Laakdal 

Veerle Z ca. 3,8 
Winkelomheide NNW ca. 0,5 

Zammel WZW ca. 1,8 
Stelen W ca. 1,7 
Punt WNW ca. 4,6 

Geel 

Stokt NNW ca. 4,1 
Zittaart NO ca. 3,1 

Meerhout 
Meerhout NO ca. 4,6 

Westerlo Westerlo WZW ca. 4,5 
Tessenderlo Biesdelle ZO ca. 6,3 

 

1.3.7 Landbouwgebieden 

Zoals reeds aangehaald in paragraaf 1.3.2 zijn in de omgeving van JBF enkele 

agrarische gebieden (geel ingekleurd) gelegen. Deze zones situeren zich reeds op 

minder dan 1 km van de terreingrenzen van JBF.  

 

1.3.8 Natuurgebieden 

Figuur 5 toont de ligging van JBF op de biologische waarderingskaart opgesteld 

door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Voor het opstellen van deze 

kaart zijn alle vegetaties in de groengebieden geëvalueerd. Vervolgens zijn de 

groengebieden ingedeeld in een schaal die gaat van minder waardevol tot zeer 

waardevol. 

 

Op ca. 1,5 km ten westen, zuidwesten en verder ten noorden van JBF bevindt zich 

een faunistisch belangrijk gebied. Dit strekt zich uit langsheen de oevers van de 

Grote Nete en omvat het habitatrichtlijngebied “Bovenloop van de Grote Nete met 

Zammelsbroek, Langdonken en Goor” zoals ook weergegeven op Figuur 6. Verder 

zijn geen habitat- of vogelrichtlijngebieden in de nabije omgeving (< 5 km) van JBF 

gelegen.  

 

Figuur 7 toont de ligging van de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk 

(VEN-gebieden) in het studiegebied. VEN-gebieden vormen samen een netwerk 

van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen. Voorbeelden van dergelijke 

netwerken zijn ondermeer bepaalde riviervalleien of bijzondere landschappen. De 

Gebroekten Grote Nete is als VEN-gebied (type Grote Eenheid Natuur) aangeduid. 

dit gebied overlapt gedeeltelijk met het habitatrichtlijngebied “Bovenloop van de 

Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor”.  
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1.4 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE RANDVOORWAARDEN 

1.4.1 Toetsing aan de MER-plicht 

De activiteiten waarvoor de MER-plicht geldt, zijn vastgelegd in: 

 

� Het decreet van 18/12/2002 tot aanvulling van het decreet van 05/04/1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel 

betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage; en 

� Het uitvoeringsbesluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 

10/12/2004 (B.S. 17/02/2005, van kracht sinds 27/02/2005). 

 

Dit uitvoeringsbesluit vermeldt een aantal MER-plichtige categorieën (o.m. 

industriële activiteiten). De productie van 475 000 ton/jaar PET is MER-plichtig 

volgens bijlage II categorie 6 (Chemische industrie): 

 

a) “Chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en 

vervaardiging van chemicaliën:  

 ° Chemische installaties, voor de productie van organische chemicaliën 

 met een productiecapaciteit van 100 000 ton per jaar of meer.”  

 

Vermits deze categorie in bijlage 2 van het uitvoeringsbesluit staat, kan de 

initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de MER-plicht 

indienen. JBF heeft beslist dit niet te doen.  

 

Zuiver tereftaalzuur (PTA, de voornaamste grondstof voor productie van PET) 

wordt via transportband aangevoerd vanaf silo’s van het naburig bedrijf BP naar 

silo’s van JBF. Het PTA wordt dus eerst opgeslagen alvorens het in het proces 

ingezet wordt. Er is bijgevolg geen sprake van een functionele verbinding tussen 

de procesinstallaties van JBF en deze van BP. De inrichting valt dan ook niet te 

beschouwen als een geïntegreerde chemische installatie.  

 

1.4.2 Overige juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

In onderstaand schema geven we een overzicht van alle juridische en 

beleidsmatige randvoorwaarden die met het project verband (kunnen) houden 

aan. We geven aan waar in dit MER elke juridische of beleidsmatige 

randvoorwaarde verder vermeld wordt. Op deze plaatsen wordt aangegeven hoe 

de randvoorwaarde in het verloop van de MER-studie van belang zal zijn.  
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Tabel 1.3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

MER/VR-decreet en 

uitvoeringsbesluiten  

Decr: 18 december 

2002 

Besl: 10 december 

2004  

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van ingrepen waarvoor een 

milieueffectrapport moet worden opgemaakt. 

Ja De initiatiefnemer is m.e.r.-plichtig.  1.4.1 

Grensoverschrijdende 

effecten 

13 februari 2006 (BS 

10 maart 2006) 

Wet betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s 

in verband met het milieu. 

Nee Het projectgebied bevindt zich op meer 

dan 5 km afstand van de landsgrens met 

Nederland. Grensoverschrijdende 

effecten kunnen dan ook uitgesloten 

worden.  

- 

Gewestoverschrijdende 

effecten 

4 juli 1994 Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitwisseling van informatie over projecten met 

gewestgrens-overschrijdende milieueffecten. 

Nee Het projectgebied bevindt zich op ruime 

afstand van de gewestgrenzen en zal 

bijgevolg geen effecten veroorzaken in 

de andere gewesten.  

- 

 

Ruimtelijke planning 

 

Codex ruimtelijke ordening 

 

1 september 2009 Regelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.  Nee Geen specifieke aandachtspunten voor 

JBF. Dit decreet is vooral van toepassing 

op de organen die belast zijn met het 

uitwerken van de ruimtelijke ordening 

(gewest, provincie, gemeente). Concreet 

is het gewestplan van toepassing op het 

projectgebied.  

- 

Gewestplan 28 december 1972 

en later 

Geeft de bestemming van de gronden in Vlaanderen weer. Ja De site van JBF ligt in een gebied dat 

bestemd is als industriegebied.  

1.3.2 

Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (RSV) 

23 september 1997 
(BS 21 maart 1998) 

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan 
om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen (planhorizon loopt tot 2007); basis 
voor verdere verfijning in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 

Ja JBF ligt in de Gemeenten Geel en 

Laakdal welke de ruimtelijk-

economische potenties van het 

Albertkanaal en de E 313 kunnen 

ondersteunen. Deze werden 

geselecteerd als economisch knooppunt 

in het netwerk van het Albertkanaal, een 

economisch netwerk op Vlaams niveau. 

In Geel doet zich momenteel een 

overaanbod aan ruimte voor op de 

bedrijventerreinen.  

- 
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Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan Antwerpen 

Vastgesteld door de 

provincieraad op 

25/01/2001 en 

goedgekeurd door 

de Vlaamse 

Regering op 

10/07/2001 

Verfijning van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op provinciaal vlak. De gewestelijke 

ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie worden toegelicht. 

Ja Idem Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen. JBF is gelegen in de 

deelruimte “Netwerk Albertkanaal”. Dit 

is een lineair economisch gebied, 

onderbroken door een verwevings-

gebied ter hoogte van de doorgang van 

de Kleine Nete. Het netwerk van het 

Albertkanaal heeft een economische 

hoofdfunctie, gericht op productie en 

distributie, in een smalle band rond het 

Albertkanaal en de autosnelweg E313. 

Het Netegebied wordt hierin 

beschouwd als een kwetsbare 

onderlegger. Alle gemeenten in het 

netwerk (waaronder Geel en Laakdal) 

zijn daarbij economische knooppunten. 

Geel Punt werd in het RSPA 

geselecteerd als economische poort van 

provinciaal belang omwille van haar 

scharnier-positie tussen Albertkanaal en 

Kempische As. 

- 

Gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan gemeente 

Laakdal 

Goedgekeurd maart 

2005 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor 

de gewenste ruimtelijke structuur in de gemeente. Het geeft een langetermijnvisie op de 

ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen 

in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke 

ordening aanbelangen. 

Nee JBF bevindt zich in de hoofdruimte 
“Grote Netegebied”. De verdere 
ontwikkeling van de regionale 
bedrijvigheid ter hoogte van het 
Albertkanaal en de E313/A13 wordt op 
Vlaams niveau verder bekeken. 

- 
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Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan gemeente Geel 

11 mei 2006 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor 

de gewenste ruimtelijke structuur in de gemeente. Het geeft een langetermijnvisie op de 

ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen 

in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke 

ordening aanbelangen. 

Nee JBF bevindt zich in de hoofdruimte 
“Grote Netegebied”. De verdere 
ontwikkeling van de regionale 
bedrijvigheid ter hoogte van het 
Albertkanaal en de E313/A13 wordt op 
Vlaams niveau verder bekeken. Vanuit 
het GRS Geel worden de volgende 
voorwaarden voorgesteld (suggestief): 

- Er moet een buffering d.m.v. 
landschapsopbouw gerealiseerd 
worden tussen de bedrijvigheid en de 
aanleunende dorpen van deze 
hoofdruimte. 
- Binnen de kwetsbare zones en de 
afgebakende gemeentelijke gevoelige 
zone mogen er geen bijkomende 
bedrijven worden voorzien. 
- Ter hoogte van Stelen moet er een 
open ruimte verbinding worden 
voorzien tussen noordelijk en 
zuidelijke deel (t.o.v. Albertkanaal – 
autosnelweg) van de gemeente Geel. 
- De doorgang van Grote Nete door 
de kanaalzone wordt bestendigd in 
de vorm van een open-
ruimtecorridor.  

De terreinen van JBF liggen binnen het 
bestaand industriegebied Geel – Punt 2. 
Bovenstaande voorwaarden vormen als 
dusdanig geen knelpunt voor dit 
project.  

- 

Algemene en bijzondere 

plannen van aanleg, 

gemeentelijke plannen van 

aanleg 

- Een APA en een BPA (Algemeen en Bijzonder Plan van Aanleg) zijn beleidsdocumenten waarin 

de visie van de overheid wordt uitgedrukt over de toekomstige ruimtelijke ordening van een 

specifiek gebied. 

Nee Niet van toepassing voor JBF.  - 

Stedenbouwkundige 

vergunning  

Decreet van 18 mei 

1999, Hfst III, 

afdeling 1, artikel 

99 

Concrete toepassing van de normen van het Decreet Ruimtelijke ordening, met name moeten 

voor bepaalde werken die gespecificeerd zijn in ‘decreet op de ruimtelijke ordening’ een 

vergunning worden aangevraagd bij de overheid. 

Ja JBF plant nieuwe PET-productiefabriek 

te bouwen en dient hiervoor een 

bouwvergunning aan te vragen.  

- 

Vlaamse bouwmeester 1 december 1998 De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse overheid in haar streven naar een goede en 

kwaliteitsvolle openbare architectuur. Openbare projecten moeten dan ook rekening houden 

met kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door de Vlaamse Bouwmeester. 

Nee JBF behoort niet tot de Vlaamse 

overheid. 

- 
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Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Mobiliteitsplan Vlaanderen Oktober 2003 Het mobiliteitsplan vloeit voort uit het regeerakkoord (juni 1999) en heeft als doel de mobiliteit 

beheersen, de milieuvervuiling en milieuhinder terugdringen en de bereikbaarheid en de 

leefbaarheid van steden en dorpen garanderen. 

Nee Omvat vooral globale doelstellingen op 

Vlaams niveau. 

- 

Gemeentelijk mobiliteitsplan 

Laakdal 

Februari 2002 In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende verkeersmaatregelen en ruimtelijke en ondersteunende 

maatregelen voorgesteld, die nadien in concrete acties worden omgezet. Momenteel is de 

gemeente bezig met het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. Op 17 maart 2011 werd 

de verkenningsnota goedgekeurd op het PAC. 

Ja Vanuit het mobiliteitsplan wordt gesteld 
dat zonevreemde bedrijven worden 
geweerd in woongebieden en 
gelokaliseerd in de daarvoor bestemde 
bedrijventerreinen, en dat ruimtelijk 
sterke punten van locaties benut moeten 
worden om positieve effecten inzake 
mobiliteit te bereiken. Zo zullen zones 
langs waterwegen in principe worden 
voorbehouden voor bedrijven die 
primair gebruik maken van vervoer per 
schip. 

11.1 

Gemeentelijk mobiliteitsplan 

Geel 

Juni 2001 In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende verkeersmaatregelen en ruimtelijke en ondersteunende 

maatregelen voorgesteld, die nadien in concrete acties worden omgezet. Sinds juni 2001 

beschikt de stad Geel over een goedgekeurd mobiliteitsplan. Dit plan legt de krijtlijnen vast 

voor het mobiliteitsbeleid dat de stad wil voeren. Centraal staat het bevorderen van duurzame 

mobiliteit. De maatregelen die moeten genomen worden, zijn opgenomen in een 

actieprogramma en zijn gerangschikt volgens prioriteit en tijdsspanne.  

Enkele belangrijke streefdoelen zijn: 

� Reduceren van het aantal ongevallen.  

� Verhogen van de verkeersleefbaarheid.  

� Invoeren van een coherent parkeerbeleid.  

� Bevorderen van de circulatie.  

� Opbouwen van een samenhangend fietsroutenetwerk. 

In 2007 werd het mobiliteitsplan geëvalueerd en bijgestuurd door middel van de 'Sneltoets'. 

Ja Vanuit het mobiliteitsplan wordt gesteld 
dat door verdichting van de bestaande 
bedrijventerreinen bijkomende ruimte 
gecreëerd kan worden. Inzake 
bedrijfsvervoersplannen en sturing van 
transport door middel van exploitatie-
vergunningen, biedt een concentratie 
van bedrijven betere perspectieven. Bij 
de lokalisatie van de nieuwe industrie 
moet erover gewaakt worden dat de 
bedrijventerreinen langs de kanalen 
enkel gebruikt worden door bedrijven 
die hun transport via het water 
organiseren.  

11.1 

 

Milieuhygiëne 

 

Decreet houdende algemene 

bepalingen in verband met 

milieubeleid (DABM)  

(5 april 1995) Creëert een algemeen juridisch kader voor het milieubeleid ter overkoepeling van de bestaande 

sectorale regelingen en omvat dus de doelstellingen en de beginselen voor het milieubeleid in 

Vlaanderen. Het DABM bepaalt tevens dat er om de vijf jaar een milieubeleidplan (MBP) moet 

worden opgesteld. Op dit ogenblik is dat het MINA4 (2011-2015). 

(http://www.lne.be/themas/beleid/beleidsplanning/opvolging_milieubeleid/figuren-test-

website/mina4/?searchterm=mina4) 

Ja De Vlaamse regering keurde op 27 mei 

2011 het Vlaamse Milieubeleidsplan 

2011-2015 goed. In dit plan is een 

evenwaardige plaats toebedeeld aan de 

langetermijndoelstellingen, de 

overheidsinterne engagementen, de 

plandoelstellingen, de milieuthemas en 

tenslotte de maatregelenpakketten.  

6, 7 
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Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Provinciaal milieubeleidsplan 

Antwerpen 

Goedgekeurd door 

de provincieraad op 

18/12/2008 

Verfijning van het gewestelijk milieubeleidsplan op provinciaal vlak.  

(meer info: 

http://www.provant.be/publicaties/leefomgeving/milieu/publicatie_provinciaal_milieub.jsp) 

 

 

Ja Aandachtspunten in het 

milieubeleidsplan van de provincie 

Antwerpen zijn: ruimte voor water, 

biodiversiteit, duurzame grondstoffen 

en producten, klimaatsverandering.  

6, 7 

Gemeentelijk 

milieubeleidsplan Laakdal 

2005 -2009 

Goedgekeurd door 

de gemeenteraad in 

2005 

Het Milieubeleidsplan 2005-2009 beschrijft het beleid dat de gemeente Laakdal de komende 

jaren gaat voeren rond milieu en duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd is dit plan een aanzet 

voor de sturing van het gemeentelijk milieubeleid op lange termijn (20 jaar). De 

milieujaarprogramma’s geven concrete uitvoering aan het Milieubeleidsplan.  

(http://www.laakdal.be/zoeken/milieubeleidsplan-2005-2009.html) 

Ja Bepaalde acties hebben betrekking op de 

bedrijven in de gemeente Laakdal. 

6, 7, 8, 9 

Gemeentelijk 

milieubeleidsplan Geel  

2005 -2012 

Goedgekeurd door 

de gemeenteraad in 

2005 

Het Milieubeleidsplan 2005-2012 beschrijft het beleid dat de gemeente Geel de komende jaren 

gaat voeren rond milieu en duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd is dit plan een aanzet voor de 

sturing van het gemeentelijk milieubeleid op lange termijn (20 jaar). De milieujaarprogramma’s 

geven concrete uitvoering aan het Milieubeleidsplan.  

(http://www.geel.be/product.aspx?id=529) 

Ja Bepaalde acties hebben betrekking op de 

bedrijven in de gemeente Geel. 

6, 7, 8, 9 

Vlarem I en II, 

milieuvergunningsdecreet en 

milieukwaliteitsnormen 

1 september 1991, 1 

augustus 1995 en 

later 

Omvat het Vlaams reglement op de milieuvergunningen; bevat ondermeer de te respecteren 

immissienormen voor lucht, bodem, water, geluid. 

Ja De milieuvergunning die JBF zal 

aanvragen, kadert binnen deze 

regelgeving. Bevat daarnaast de te 

respecteren emissienormen en 

immissienormen voor lucht, bodem, 

water en geluid.  

6, 7, 8, 9 

Omgevingslawaai Besluit van de 

Vlaamse Regering 

van 22 juli 2005 

Besluit inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai. Nee  JBF dient niet aan de omgevingsnormen, 

maar aan de emissienormen van Vlarem 

te voldoen 

- 

Grondwaterbescherming 

(grondwaterdecreet)  

(decreet van 24 

januari 1984, 

gewijzigd bij 

decreten van 12 

december 1990 en 

20 december 1996 

(BS 31 december 

1996) 

Regelt de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging. Het omvat ondermeer de 

reglementering betreffende de grondwaterwinning, alsook bepaalt het de afbakening van 

waterwingebieden en beschermingszones rond drinkwaterwinningen. 

Ja Het betreft een nieuw project. Er is dus 

kans dat bemaling nodig is voor aanleg 

van gebouwen of installaties.  

- 

Delfstoffendecreet en 

uitvoeringsbesluit 

4 april 2003 Streeft naar een beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil minstens de effectieve 

ontginning mogelijk maken. De nodige instrumenten worden in het decreet voorzien. 

Nee Project betreft geen ontginning.  - 

Bodemsaneringdecreet 

en VLAREBO 

27 oktober 2006;  

14 december 2007 

Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat beslissingen inzake bodemsanering op 

systematische wijze te nemen. 

Ja Bepaalde activiteiten op de site van JBF 

zullen vallen onder de verplichting om 

periodieke bodemonderzoeken te laten 

uitvoeren conform Vlarebo. 

8 
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Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Afvalstoffendecreet  

en VLAREA 

2 juli 1981, 

gewijzigd op 20 

april 1994 

17 december 2004 

(BS 20 januari 2005) 

Regelgeving met betrekking tot het achterlaten, opslaan, verwijderen en beheren van afval.  

Ook het aanwenden van afvalstoffen als secundaire grondstof wordt hierin gereglementeerd. 

Ja JBF moet de afvalstoffen die bij haar 

activiteiten ontstaan, volgens deze 

regelgeving afvoeren. 

11.4 

Europese Richtlijn Industriële 

Emissies 

In werking 

getreden op 6 

januari 2011 

Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-Richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, 

de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de 

titaandioxide-industrie:  

- De IPPC-richtlijn schrijft voor dat bedrijven werken volgens de beste beschikbare technieken.  

- De Richtlijn grote stookinstallaties mikt op een reductie van emissies van verzurende 

polluenten, stofdeeltjes, en ozonprecursoren. Controle van emissies van stookinstallaties met 

een thermisch vermogen groter dan 50 MW speelt hierbij een grote rol.  

- Het doel van de Afvalverbrandingsrichtlijn is de preventie of reductie van negatieve 

milieueffecten veroorzaakt door de verbranding of meeverbranding van afval.  

- De Oplosmiddelenrichtlijn vereist dat installaties welke oplosmiddelen gebruiken voldoen 

aan ofwel de emissiegrenswaarden uit de richtlijn of aan de voorwaarden van het 

reductieprogramma. 

- De 3 Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie bepalen de bescherming van het aquatisch 

milieu, afvalpreventie en recyclage en hergebruik van afval binnen de titaniumindustrie.  

 

 

 

Ja 

 

Nee 

 

Nee 

 

Nee 

 

 

Nee 

De Beste Beschikbare Technieken zijn 

voor JBF beschreven in: 

- Reference Document on Best 

Available Techniques in the 

Production of Polymers, August 

2007;  

- Draft Reference Document on Best 

Available Techniques in Common 

Waste Water and Waste Gas 

Treatment/ Management Systems in 

the Chemical Sector, October 2009.  

 

JBF zal geen grote stookinstallaties, 

afvalverbrandingsinstallties, installaties 

die gebruik maken van oplosmiddelen 

of titaniumproductie-installates uitbaten 

op haar site te Geel/Laakdal.  

4.4 

Nationaal Klimaatplan 2002-

2012 

2002 In samenwerking met de Gewesten werd een Nationaal Klimaatplan opgesteld. Dit plan kadert 

in een algemene strategie voor duurzame ontwikkeling en wil de bestaande en geplande 

beleidsplannen en programma’s op federaal (Federaal Mobiliteitsplan, Federaal Plan Duurzame 

Ontwikkeling en Federaal Richtplan Producten) en gewestelijk niveau integreren zodat België 

haar verplichtingen i.v.m. de beperking van broeikasgasemissies nakomt. 

(meer info: http://mineco.fgov.be/energy/climate_change/nationaal_klimaatplan_060302.doc) 

Ja  De aanwezige verbrandingsinstallaties 

zorgen voor emissies van 

broeikasgassen. 

6, 11.5 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 

2013-2020 

conceptnota 

goedgekeurd door 

de Vlaamse 

regering op 

01/07/2011 

Bevat maatregelen en projecten die de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen moet doen 

dalen. Zowel de industrie, de overheid als de gezinnen moeten hun energie efficiënter gaan 

gebruiken. 

(meer info: http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/vlaams-klimaatbeleidsplan-2013-

2020) 

Ja  De aanwezige verbrandingsinstallaties 

zorgen voor emissies van 

broeikasgassen. 

6, 11.5 

Benchmarking Convenant 

over energie-efficiëntie in de 

Vlaamse industrie 

Goedgekeurd door 

de Vlaamse 

Regering op 

29/11/2002 

Door toe te treden tot het convenant gaan de bedrijven de verplichting aan om de energie-

efficiëntie van hun procesinstallaties op wereldtopniveau te brengen en/of te behouden tegen 

2012, er mee rekening houdend dat het wereldtopniveau ook zal verbeteren in de 

tussenliggende periode. (meer info: www.benchmarking.be) 

Nee JBF heeft geen convenant ondertekend - 
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Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Waterkwaliteitsdoelstellingen 24 mei 1983 en 

aanvullingen; 

8 december 1998 

(BS 29 januari 1999) 

oppervlaktewateren 

aangeduid in zones. 

Met dit besluit werden door de Vlaamse regering de oppervlaktewateren aangeduid die 

bestemd zijn voor de productie van drinkwater, zwemwater, schelpdierwater en viswater. Voor 

deze oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige milieudoelstellingen zoals bepaald in 

hoofdstuk 2.3 van titel II van VLAREM. 

Ja JBF zal haar afvalwater afvoeren naar de 

zuiveringsinstallatie van BP, welke haar 

lozingspunt heeft op de Grote Nete.  

 

7 

NEC-richtlijn en vertalingen 

in Vlaanderen  

Europese Richtlijn 

2001/81 van 

23/10/2001 

 

Vlaamse bijdrage 

aan NEC-

reductieprogramma 

van 9 maart 2007 

Richtlijn inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen. 

 

 

Ja De bijdrage die JBF kan leveren aan het 

behalen van de nationale 

emissieplafonds bespreken we in de 

discipline lucht.  

 

Documenten die hier ook mee te maken 

hebben, zijn: 

- Emissiereductieprogramma van het 

Vlaamse Gewest voor de polluenten 

SO2, NOx, VOS en NH3 in het kader 

van de richtlijn 2001/81/EG, Aminal 

– Cel Lucht 

- Evaluatie van het reductiepotentieel 

voor VOS-emissies naar het 

compartiment lucht: Diverse sectoren 

6 

Saneringsplan fijn stof voor 

de zones met overschrijding 

in 2003 en aanpak fijn 

stofproblematiek in 

Vlaanderen. Plan in 

uitvoering van de richtlijnen 

96/62/EG en 1999/30/EG 

23 december 2005 Het Vlaams Stofplan is een intern plan dat is opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen 

van de Europese dochterrichtlijn 99/30 van 22/04/1999 en de Vlarem II-reglementering. Met de 

uitwerking van dit plan wordt een substantiële bijdrage aan een verlaging van de fijn 

stofconcentraties in de Vlaamse omgevingslucht en dus een verbetering van de 

levensomstandigheden van elke Vlaamse burger beoogd.  

 

Ja De mogelijke emissie van fijn stof door 

JBF wordt geëvalueerd in het MER. 

6 

Mestdecreet en MAP 1 januari 1996 en 

wijzigingen 

Hebben tot doel om het leefmilieu te beschermen tegen verontreinigingen van meststoffen. Nee Het betreft hier geen landbouwgronden 

maar een industriële site. 

- 

Beheerovereenkomsten 10 november 2000 

(BS 22 november 

2000) 

Ministerieel besluit dat beheersovereenkomsten op een landbouwbedrijf regelt.  Nee Het betreft hier geen 

landbouwuitbating. 

- 

Aanduiding kwetsbare zones 

water 

14 juni 2002 Met dit besluit neemt de Vlaamse regering maatregelen tegen verontreiniging van meststoffen 

door VHA zones aan te duiden waarbinnen beperkingen gelden voor de landbouwer die deze 

gronden gebruikt.  

Nee Het betreft hier geen landbouwgebied. - 
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Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Energiedecreet  

 

 

en  

 

Energiebesluit 

8 mei 2009 (BS 7 juli 

2009) 

11 maart 2005 (BS 

17 juni 2005)  

 

goedgekeurd door 

de Vlaamse 

regering op 19 

november 2010 

Het Energiedecreet bundelt (coördinatie) en vervangt alle bestaande energiegerelateerde 

decreten, waarvan de belangrijkste het Elektriciteits- en het Aardgasdecreet zijn. Het geeft o.a. 

aan welke isolatie- en energieprestatie-eisen een nieuwe of te verbouwen woning of gebouw 

moet voldoen. De energieprestatie drukt de mate uit waarin gebouwen energie verbruiken. 

Behalve aandacht voor het beperken van het energieverbruik, worden in de 

energieprestatieregelgeving ook ventilatievereisten opgelegd. Voldoende ventilatie is immers 

van groot belang voor een woning of gebouw met een gezonde binnenlucht. Ook de regeling 

betreffende het energiecertificaat is hierin opgenomen. Hiermee wordt de energieprestatie van 

een gebouw vastgelegd.  

Ja Er worden nieuwe kantoorgebouwen 

gebouwd. 

- 

 

Legionellabesluit (Besluit van 

de Vl.R. betreffende het 

voorkomen van de 

veteranenziekte of 

Legionellose op voor het 

publiek toegankelijke 

plaatsen) 

9 februari 2007 (B.S. 

4 mei 2007)  

(Herziening van 

Legionellabesluit 

van 11 juni 2004) 

Dit besluit regelt de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen. Dit 

besluit legt een beheersplan op voor: -Hoog risico-inrichting/ - matig risico inrichtingen / -

koeltorens / - klimaatregelingssystemen met luchtvochtigheidsbehandeling en andere 

maatregelen voor tandheelkundige units en exposities. 

Ja JBF plant koelcellen te installeren.  11.2.4.2.3 

 

Milieubeheerrecht 

 

Decreet betreffende het 

natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu 

21 oktober 1997 (BS 

10 januari 1998), 23 

juli 1998 (BS 10 

september 1998) en 

aanvullingen 

Heeft tot doel een verregaande bescherming, ontwikkeling en herstel van het natuurlijke milieu 

te verwezenlijken. Belangrijk hierbij is het stand-stillprincipe. Tevens voorziet het in een 

afbakening van een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het integraal verwevings- en 

ondersteunend netwerk (IVON) tussen bestaande grote eenheden natuur (GEN) of te vormen 

grote eenheden natuur (GENO). 

Het natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN en de Speciale Beschermingszones 

vast. Tevens regelt dit decreet het soortgericht natuurbeleid (soortenbescherming). 

Ja Stand still principe moet overal worden 

toegepast. In de omgeving van het 

projectgebied bevindt zich het 

habitatrichtlijn-gebied “Bovenloop van 

de Grote Nete met Zammelsbroek, 

Langdonken en Goor” en het VEN-

gebied “De Gebroekten Grote Nete”. 

1.3.8, 10 

Vlaamse en/of erkende 

natuur- of bosreservaten 

Art 32 en 33 van 

natuurdecreet 

Natuurgebieden die van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of het 

natuurlijk milieu kunnen door de Vlaamse regering worden aangewezen of erkend als 

natuurreservaat. Bossen die worden aangewezen worden vanaf de aanwijzing bosreservaat 

genoemd. 

Ja Op ca. 1,5 km van JBF is het erkend 

natuurreservaat ‘Zammels Broek’ 

gelegen.  

1.3.8, 10 

Ramsar gebieden 1971 De Conventie van Ramsar heeft tot doel de bescherming van waterrijke gebieden van 

internationaal belang. Deze gebieden werden in Vlaanderen omgezet tot speciale 

beschermingszones voor vogels. Meer info: http://www.wetlands.org/rsis/  

Nee In de buurt van het projectgebied zijn 

geen Ramsar gebieden gelegen.  

- 

Bosdecreet 13 juni 1990 (BS 28 

september 1990) 

Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen in Vlaanderen; omvat naast 

bostechnische gegevens ook specifieke verwijzingen naar ecologische en recreatieve functies 

van een bos. 

Nee Terrein is geen bos volgens de definitie 

van het bosdecreet. 

- 

Gemeentelijke 

kapvergunning 

 Specifieke gemeentelijke verordening betreffende het verwijderen van bomen aanvullend op 

deze zoals voorzien in Bosdecreet, Stedenbouwkundige regelgeving en Decreet op het 

natuurbehoud. 

Nee Het betreft een bestaand industrieterrein 

waarop slechts een beperkt aantal 

bomen gekapt zullen worden. 

- 
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Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Jachtdecreet 24 juli 1991 (BS 7 

september 1991) en 

aanvullingen 

Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten behoeve van de jacht. Nee Het betreft een bestaand industrieterrein 

waarop geen jachtactiviteiten 

plaatsvinden.  

- 

Beschermde dieren en 

planten 

KB van 16 februari 

1976 

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en planten en beperkingen inhoudt naar 

vervoer, plukken of vangen,… 

Nee Het gaat hier om industriegebied.  - 

Overeenkomst voor de 

bescherming van 

vleermuizen als uitvloeisel 

van de Conventie van Bonn  

Conventie werd 

door België 

ondertekend op 1 

oktober 1990 en op 

3 mei 2002 (BS 24 

juli) door 

Vlaanderen 

bekrachtigd; trad in 

werking op 2 juni 

2003  

Deze conventie handelt over de bescherming van migrerende wilde diersoorten, dus 

bescherming over de grenzen heen. Bepaalt dat het opzettelijk vangen, houden of doden van 

vleermuizen verboden is. Tevens dienen sites te worden aangeduid en beschermd die belangrijk 

zijn voor instandhouding van deze dieren (zoals ook voorzien in de Europese habitatrichtlijn 

92/43/EEG(21 mei 1992). 

Nee In Geel worden wel vleermuizen 

waargenomen. Evenwel niet op de site 

of in de zeer nabije omgeving van JBF. 

http://www.vleermuizeninfo.be/Tabel

SoortenGM.htm  

- 

Bermdecreet 27 juni 1984 Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de bescherming van fauna en flora. Nee Project omvat geen openbare wegen. - 

Gemeentelijk 

natuurontwikkelingsplan 

(GNOP) Laakdal 

1996 Kaderde in het milieuconvenant (overeenkomst tussen de Vlaamse en lokale overheden) en 

heeft als bedoeling om op gemeentelijk vlak het natuurbestand in kaart te brengen en het beleid 

te schetsen dat ervoor moet zorgen dat de natuur maximale overlevings- en ontplooiingskansen 

krijgt. Deze werden meestal vertaald in specifieke acties. 

 

Ja In 1996 verscheen het GNOP voor 

Laakdal, kortweg GNOP. Dit plan 

brengt het huidige natuurbestand in 

kaart en schetst het beleid dat ervoor 

moet zorgen dat de natuur maximale 

overlevings- en ontplooiingskansen 

krijgt.  

10 

Gemeentelijk 

natuurontwikkelingsplan 

(GNOP) Geel 

1996 Kaderde in het milieuconvenant (overeenkomst tussen de Vlaamse en lokale overheden) en 

heeft als bedoeling om op gemeentelijk vlak het natuurbestand in kaart te brengen en het beleid 

te schetsen dat ervoor moet zorgen dat de natuur maximale overlevings- en ontplooiingskansen 

krijgt. Deze werden meestal vertaald in specifieke acties. 

Het huidige Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) dateert van 1996. Het GNOP somt 

de bestaande initiatieven voor natuurbehoud in Geel op. Het beschrijft de fysisch-geografische 

toestand, de cultuurhistorie, het actuele landgebruik, de landschapsecologie, de verschillende 

landschapseenheden. Het omschrijft de voor Geel specifieke knelpunten en problemen die het 

natuurbehoud ondervindt. Het GNOP bevat ook beleidsvoorstellen om die knelpunten op te 

lossen. 

Ja In 1996 verscheen het GNOP voor Geel, 

kortweg GNOP. Dit plan brengt het 

huidige natuurbestand in kaart en 

schetst het beleid dat ervoor moet 

zorgen dat de natuur maximale 

overlevings- en ontplooiingskansen 

krijgt.  

10 

Bescherming landschappen, 

stads- en dorpsgezichten, 

monumenten 

7 augustus 1931 en 

Maart 1976 en 

aanvullingen van 

recentere datum. 

Met het landschapsdecreet is het mogelijk landschappen te beschermen omwille van hun 

historische, socio-culturele, natuurwetenschappelijke of esthetische waarde. Via de 

uitvoeringsbesluiten (4 april 2003) wordt het beheer van de beschermde landschappen geregeld. 

Ja In het MER geven we aan welke 

beschermingen in het studiegebied 

gelegen zijn en of er effecten te 

verwachten zijn.  

11.3 
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Regionaal landschap Art 54 van decreet 

op natuurbehoud 

Betreft een gebied met landschappelijke waarde en waarrond op initiatief van de provincie een 

samenwerkingsverband tussen gemeenten wordt opgezet. 

Ja JBF is gelegen in de Gemeenten Geel en 

Laakdal, welke onderdeel uitmaken van 

het regionaal landschap “Kleine en 

Grote Nete”.  

11.3 

Decreet erfgoedlandschappen 

/ landschapsatlas 

 13 februari 2004 

(BS 18 maart 2004)  

voorgesteld op 15 

juni 2001 

Regelt het behoud van de erfgoedlandschappen. Via dit decreet wordt het behoud van de 

kenmerken en de waarden van die landschappen via de opmaak van ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opgelegd. De Landschapsatlas (voorgesteld op 15 juni 2001) geeft een 

inventaris van de landschappelijke relictgebieden van Vlaanderen en dient als basislijst van 

erfgoedlandschappen.  

Nee De toekomstige site van JBF maakt geen 

deel uit van een opgenomen 

aandachtszone. 

- 

Decreet op het archeologisch 

patrimonium 

30 juni 1993 en 28 

februari 2003 (BS 24 

maart 2003) 

Regelt de bescherming van het archeologisch patrimonium. Vanaf 1 januari 2004 wordt het 

beheer en beleid van het onroerend erfgoed in Vlaanderen (zowel monumenten, landschappen 

als archeologie) waargenomen door de Afdeling Monumenten en Landschappen. 

Nee  De dichtstbijzijnde beschermingen 

liggen op ca. 2,5 km van de site. Daarom 

is deze regelgeving hier niet van 

toepassing. 

- 

Europese Conventie van 

Malta 

(La Valetta 1992) De vertaling naar Vlaamse regelgeving is nog niet gebeurd. Vanuit de Vlaamse 

Overheid wordt er wel naar gestreefd te handelen ‘in de geest van Malta’. Er wordt 

hierbij in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van de sites in situ, wat een 

inschakeling van archeologie in de vroegste fasen van de ruimtelijke planning vereist. 

Nee De dichtstbijzijnde beschermingen 

liggen op ca. 2,5 km van de site. Daarom 

is deze regelgeving hier niet van 

toepassing. 

- 

Beheer open ruimte, 

ruilverkaveling, 

landinrichting en 

natuurinrichting 

27 juni 1984 Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten dat alle facetten die in het gebied aanwezig 

zijn zich volwaardig kunnen ontwikkelen. VLM werd opgericht om deze taak tot landinrichting 

uit te voeren. Bij een ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de landbouw, bij een 

natuurinrichting op het behoud van fauna en flora, steeds rekening houdend met het 

multifunctioneel buitengebied. 

Nee Er zijn geen projecten opgestart voor dit 

gebied. 

- 

Decreet integraal waterbeleid 

 

 

 

 

18 juli 2003 (BS 14 

november 2003) en 

aanvullingen 

 

 

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor een duurzaam waterbeleid conform de 

bindende bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden een aantal 

nieuwe instrumenten ingevoerd – zoals de watertoets – die de overheid in staat moeten stellen 

een effectief beleid inzake integraal waterbeheer te voeren. Het waterbeheer wordt voortaan 

beschouwd per deelbekken. Vlaanderen werd ingedeeld in 11 rivierbekkens. 

Ja Voor JBF zal worden geëvalueerd of 

waterbesparende maatregelen mogelijk 

zijn.  

4.4, 7, 12 

Besluit mbt watertoets 3 november 2006 Dit besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten 

afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.  

Ja Het MER zal de ‘elementen en 

informatie tot uitvoering van de 

watertoets’ bevatten.  

12 

Krachtlijnen voor een 

geïntegreerd rioleringsbeleid 

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen waarin het Gewest bijdraagt bij de bouw 

en verbetering van openbare riolen. Tevens werden een aantal codes van goede praktijk 

(herwaardering van grachtenstelsels en hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen) 

toegevoegd aan de bestaande codes. 

Het is tevens de basis voor de waterzuiveringsinfrastructuur per zuiveringsgebied. 

Nee JBF zal haar afvalwater afvoeren naar de 

zuiveringsinstallatie van BP, welke haar 

lozingspunt heeft op de Grote Nete.  

 

- 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT - ERM N.V.  JBF PET – 0135830 

16 

 

Randvoorwaarde Data Inhoud Relevant Bespreking relevantie 

Paragraaf 

in dit 

document 

Wet op de onbevaarbare 

waterlopen 

KB 28 december 

1967 

Voorziet de indeling van de waterlopen in verschillende categorieën, geeft aan wie er bevoegd 

is voor het beheer alsook bepalingen naar beheer en onderhoud toe. 

Ja JBF zal haar afvalwater afvoeren naar de 

zuiveringsinstallatie van BP, welke haar 

lozingspunt heeft op de Grote Nete, op 

een plaats waar deze nog onbevaarbaar 

is (categorie 1).  

- 

Wet op de bevaarbare 

waterlopen 

KB 5 oktober 1992 

(BS 6 november 

1992) 

Duidt ondermeer aan welke waterlopen als bevaarbare waterlopen worden beschouwd. Nee JBF zal haar afvalwater afvoeren naar de 

zuiveringsinstallatie van BP, welke haar 

lozingspunt heeft op de Grote Nete, op 

een plaats waar deze nog onbevaarbaar 

is (categorie 1).  

- 

Regelgeving betreffende vrije 

vismigratie 

26 april 1996 en 18 

juli 2003 (BS 14 

november 2003) 

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie (26 april 1996) en in het Decreet Integraal 

Waterbeleid wordt vooropgesteld dat in alle waterlopen van de hydrografische stroomgebieden 

van de Benelux vrije migratie van alle vissoorten mogelijk gemaakt wordt tegen begin 2010 

Nee Geen waterlopen op het terrein 

aanwezig. JBF veroorzaakt geen 

knelpunten voor vismigratie in de Grote 

Nete. 

- 

Regelgeving inzake polders KB 3 juni 1957 en 23 

januari 1958 

Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel om het binnendijkse land te behoeden voor 

overstromingen door de zee, en het instellen van een optimaal peil in functie van het 

multifunctioneel gebruik van de gronden (eerst gericht op landbouw, nu sedert het decreet 

integraal waterbeleid meer multifunctioneel). 

Nee Gebied valt niet binnen werkingsgebied 

van een polder of watering. 

- 

Subsidiebesluit 18 januari 2002 Dit besluit voorziet in de opmaak van een waterhuishoudingsplan per VHA-zone of groep van 

VHA-zones; de opmaak van dergelijk plan is vereist willen polderbesturen in de toekomst nog 

subsidies kunnen aanvragen voor bepaalde infrastructurele ingrepen  

Nee Gebied valt niet binnen werkingsgebied 

van een polder of watering. 

- 
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1.5 ADMINISTRATIEVE VOORGESCHIEDENIS 

JBF startte in 1982 als een privaat bedrijf met beperkte aansprakelijkheid voor de 

productie van POY (Partial Oriented Yarn, gedeeltelijk uitgerekte garen) in India. 

In 1986 ging het bedrijf publiek. Sinds 2000 wordt ook “fleskwaliteit” PET-hars 

geproduceerd.  

 

Vandaag is JBF een industriële leider op het gebied van PET-productie en behoort 

tot de top 5 POY-producenten in India. Sinds 2006 is JBF ook op wereldvlak een 

speler met de oprichting van een PET-productie-plant (JBF RAK LLC) in de 

Verenigde Arabische Emiraten (Ras-Al-Khaymah - Dubai). In 2007 werd deze in 

gebruik genomen, en in 2008 werden daarbovenop nog 2 productielijnen voor 

polyester film opgestart. In mei 2009 kwam daar een derde polyester film lijn bij en 

werd de PET-productie verhoogd tot 1 200 ton per dag. Hiermee werd JBF één van 

de top exporterende polyesterbedrijven van het Midden-Oosten.  

 

JBF plant in het kader van haar toekomstige uitbreidingsstrategie om een nieuwe 

PET-productie installatie te bouwen in Europa. Zuiver tereftaalzuur (PTA) is één 

van de basisgrondstoffen voor productie van PET. JBF ziet een opportuniteit om 

en PET-productieinstallatie uit te baten naast een bestaande PTA-productie-

installatie uitgebaat door en eigendom van BP in Geel.  

 

De PTA/PET-productie in co-locatie zal één van de meest competitieve 

productiebedrijven worden van de EU. JBF en BP hebben in onderlinge 

overeenkomst besloten als partners op te treden voor dit co-locatie project.  

 

1.5.1 Aan te vragen vergunningen 

Het MER en de beslissing door de Dienst MER moeten worden toegevoegd aan de 

aanvraag van de milieuvergunning. Tevens plant JBF een stedenbouwkundige 

vergunning aan te vragen. 

 

1.5.2 MER-procedure 

Volgende stappen werden reeds gezet in de MER-procedure: 

 

• 08/07/2011: Indiening van de kennisgeving bij de Dienst MER 

• 04/08/2011: Volledigverklaring van de kennisgeving door de   

   Dienst MER 

• 26/08/2011 – 26/09/2011:  

Terinzagelegging van de kennisgeving in gemeente  Geel 

Terinzagelegging van de kennisgeving in gemeente 

 Laakdal 

• 29/11/2011: Richtlijnen van de Dienst MER 
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1.5.3 MER-deskundigen 

1.5.3.1 Externe deskundigen en coördinatie 

ERM is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat de opmaak van het MER 

uitvoert. De deskundigen van ERM zijn als volgt te bereiken: 

 

ERM - Environmental Resources Management NV 

Posthoflei 5 bus 6 

B-2600 Berchem-Antwerpen 

Tel: 03/287.36.50 - Fax: 03/287.36.79 

 

Voor dit MER ligt de coördinatie in handen van: 

 
Frank Van Daele, ERM. 

E-mail: frank.vandaele@erm.com 

Website: http://www.erm.com/belgium 

 
Voor de milieudisciplines waarop een belangrijke invloed verwacht wordt, moeten 

erkende MER-deskundigen worden aangesteld. Deze deskundigen zijn 

onafhankelijk en behoren dus niet tot de initiatiefnemer (externe deskundigen): 

 
� Frank van Daele, discipline ‘Lucht’, ERM, erkend tot 16/12/2011 

(MB/MER/EDA/435/V2); 

� Yves Verlinden, discipline ‘Lucht’, ERM, erkend tot 27/06/2012 

(MB/MER/EDA/646); 

� Nanda Hermes, discipline ‘Bodem’ en ‘Grondwater’, ERM, erkend tot 

28/11/2015 (MB/MER/EDA/734); 

� Nadjejda Espinel Velasco, discipline ‘Oppervlaktewater’, ERM, erkend tot 

03/11/2015 (MB/MER/EDA/732); 

� Yves Verlinden, discipline ‘Oppervlaktewater’, ERM, erkend voor 

onbepaalde duur (MB/MER/EDA/646-V1); 

� Guy Putzeys, discipline ‘Geluid en trillingen’, dBA-plan, erkend tot 

28/07/2013 (MB/MER/EDA/393/V3); en 

� Dirk Van Damme, discipline ‘Fauna & Flora’, erkend tot 07/01/2015 

(MB/MER/EDA/152/V4). 

 

De disciplines (bv. ‘Mens – Gezondheid en Sociaal-Organisatorische aspecten’, 

‘Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’, ‘Licht, warmte en stralingen’, 

‘Klimaat’) waarvoor geen erkend deskundige voorzien is, worden door de 

coördinator van het MER beknopt behandeld. 
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De deskundigen kunnen zich laten bijstaan door medewerkers. De taakverdeling 

tussen de deskundigen en medewerkers is als volgt: 

 

Taakverdeling van de MER-deskundigen 
 

Discipline  Lucht  
Bodem en 

Grond-
water 

 
Opper-
vlakte-
water 

 
Geluid 
en tril-
lingen 

 

Fauna  

& 

Flora 

 

Andere 

 

              

Coör-
dinator 

 Frank Van Daele 
 

              

Erkend 
deskun-

dige 
 

Frank 

Van 

Daele en 

Yves 

Verlinden 

 
Nanda 

Hermes 
 

Nadjejda 

Espinel 

Velasco 

en Yves 

Verlinden 

 
Guy 

Putzeys 
 

Dirk Van 

Damme 

 

 

 

              

Mede-
werker 

 -  
Yves 

Verlinden  
 -  

Sven 

Loridan 
 

Nadjejda 

Espinel 

Velasco 

 Frank 

Van 

Daele, 

Yves 

Verlinden 

 

              

 

1.5.3.2 Interne deskundigen 

Alle bedrijfsgebonden informatie die nodig is voor het opmaken van het MER, 

wordt aangeleverd door de interne deskundigen (= initiatiefnemer en/of zijn 

medewerkers): 

 

� Mr Rohit Maindwal, Chief Operating Officer 

e-mail: rohitmaindwal@jbfrak.ae  
 

Deze deskundige is ook betrokken bij het overleg met de overheid i.v.m. de 

opmaak van het MER. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 INLEIDING EN VERANTWOORDING 

2.1.1 Verantwoording en aanleiding tot het MER 

JBF plant in het kader van haar toekomstige uitbreidingsstrategie om een nieuwe 

PET-productie installatie te bouwen in Europa. Zuiver tereftaalzuur (PTA) is één 

van de basisgrondstoffen voor productie van PET. JBF ziet een opportuniteit om 

en PET-productieinstallatie uit te baten naast een bestaande PTA-productie-

installatie uitgebaat door en eigendom van BP in Geel.  

 

De PTA/PET-productie in co-locatie zal één van de meest competitieve 

productiebedrijven worden van de EU. JBF en BP hebben in onderlinge 

overeenkomst besloten als partners op te treden voor dit co-locatie project.  

 

2.1.2 Timing van het project 

JBF voorziet volgende timing voor het project:  

• Aanleg PET-productie start vierde kwartaal 2012;  

• Indienstname PET-productie tweede helft 2014.  

 

2.1.3 Reikwijdte van het MER 

In het op te stellen MER zullen de milieueffecten als gevolg van de exploitatie van 

de PET-productie op de site van JBF te Geel besproken worden. 

  

Volgende situaties zullen besproken worden: 

• referentiesituatie = huidige situatie (referentiejaar 2010); 

• aanlegfase = bouw van de installaties; 

• toekomstige situatie = situatie na bouw en met exploitatie van de 

installaties. 

 

2.1.4 Ontwikkelingsscenario’s 

Er werden bij de opmaak van dit MER geen relevante ontwikkelingsscenario’s 

geïdentificeerd, die bij het evalueren van de milieu-effecten van belang kunnen 

zijn.  
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2.2 REFERENTIESITUATIE 

Op de terreinen waarop de installaties van JBF gebouwd en uitgebaat zullen 

worden, worden momenteel geen als hinderlijk ingedeelde activiteiten uitgevoerd. 

Er zijn dus ook geen emissies en residuen.  

 

Deze terreinen zijn momenteel gedeeltelijk verhard.  

 

2.3 AANLEGFASE  

De aanleg van de installaties zal ca. 18 maanden in beslag nemen.  

 

De hoofdingreep tijdens de aanlegfase is het bouwen van productie-installaties. 

Onder deelingrepen dient verstaan te worden: de voorbereiding van het terrein 

met funderingen, oprichting van de basisconstructie, leggen van leidingen en 

communicatielijnen, aanleg van wegen, testen van de installatie, enz. 

 

De installaties worden opgericht op Lot 1 en Lot 2 (zie grondplan in Figuur 8). 

Aangrenzend aan Lot 2 bevindt zich Lot 9 welk enkel tijdens de aanlegfase 

gebruikt zal worden (als aannemersdorp).  

 

De emissies en residuen die tijdens de aanlegfase verwacht mogen worden, zijn 

deze van een bouwwerf.  

 

Nabij Lot 1 ligt een aardgasleiding. Daar deze niet over het lot passeert, brengt  

deze geen beperking mee voor JBF.  

2.4 GEPLANDE SITUATIE 

2.4.1 Algemeen 

De ligging van de infrastructuur op de site van JBF is aangeduid op het grondplan 

in Figuur 8.  

 

De procesinstallaties komen op Lot 1. Op Lot 2 wordt een tankpark voorzien voor 

de opslag van MEG en DEG.  

 

Op haar site te Laakdal/Geel zal JBF installaties uitbaten voor productie van PET. 

De productie van “fleskwaliteit” PET-hars bestaat in wezen uit 2 secties: 

 

• Continue polycondensatie (CP); en  

• Vaste fase polycondensatie (SSP).  

 

We lichten de werking van deze secties toe in onderstaande paragrafen. 
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2.4.2 Continue Polycondensatie (CP)  

Het proces van continue polycondensatie wordt schematisch weergegeven in 

Figuur 9. 

 

De grondstoffen PTA, MEG en DEG worden vanuit de silo’s op Lot 1 resp. de 

tanks op Lot 2 aangevoerd naar de procesinstallaties. PTA wordt aangevoerd via 

transportband. MEG en DEG worden aangevoerd via pijpleiding.  

 

De aanmaak van PET-chips is een 2-staps chemische reactie via esterificatie en 

polycondensatie. De 2 basisgrondstoffen zijn PTA en monoethyleenglycol (MEG).  

 

2.4.2.1 PTA-esterificatie 

Deze grondstoffen worden in stoechiometrische verhouding in de PTA Pasta-

Voorbereidingstank (PTA Paste) gevoed. De koude pasta wordt continu in de 

eerste PTA-esterificatiereactor (EST-1) gepompt, waarbij de inhoud van de reactor 

wordt opgewarmd met behulp van hete olie (HTM) die door de mantel van de 

reactor stroomt.  

 

Bij deze verhoogde temperatuur begint de omzetting van PTA en MEG in het PET-

monomeer met vrijmaking van water als bijproduct. Het MEG en het water 

worden afgescheiden in een destillatiekolom waarbij water als destillaat vrijkomt 

aan de top. Dit water wordt afgevoerd via de stoomstripper naar de 

waterzuivering van het naburig bedrijf.  

 

Het aldus gevormde product vloeit gravitair in de tweede esterificatiereactor (EST-

2) waar bijna 95 % van het PTA wordt omgevormd tot bis(hydroxyethyl)-

tereftalaat (BHET). Het BHET (een monomeer) wordt dan verdeeld over 2 

stromen:  

- één deel wordt gravitair gevoed in de PrePolycondensatiereactor (PP1) van 

Lijn 1;  

- het ander deel gaat naar de PrePolycondensatiereactor (PP2) van Lijn 2.  

 

2.4.2.2 IPA-esterificatie 

Parallel met de PTA-esterificatie worden IPA, PTA en MEG samengevoegd en 

gemengd in de IPA Pasta-Voorbereidingstank (IPA Paste). Deze pasta wordt 

continu gevoed aan de IPA-esterificatiereactor (IPA EST) waar deze wordt 

opgewarmd tot 265 °C. Dezelfde omzetting in monomeer en dezelfde afscheiding 

van water en MEG vindt plaats als in de PTA-esterificatie. Het water van de PTA- 

en IPA-esterificatie worden samengevoegd en afgevoerd via de stoomstripper naar 

de waterzuivering van het naburig bedrijf. 

 

Het eindproduct van de IPA EST wordt naar de PP1 gevoerd 
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2.4.2.3 Pre Polycondensatie 

Er worden 2 PP-lijnen voorzien. In de pre polycondensatie wordt de temperatuur 

verder opgedreven om de polycondensatiereactie te initialiseren.  

 

De reactanten worden vanaf nu blootgesteld aan een vacuüm om het overtollige 

ethyleenglycol (EG) te verwijderen. Onder deze condities en in de aanwezigheid 

van een katalysator begint de Intrinsieke Viscositeit (IV) van het monomeer toe te 

nemen. Het pre-polymeer wordt dan in de Schijf Ring Reactor (DRR) gepompt. 

 

Hier, onder fijnere vacuümniveaus en bij hogere temperaturen dan in de 

prepolycondensatiereactor, zal de IV verder toenemen. Het bijproduct van deze 

reactie is MEG wat hergebruikt wordt in het proces.  

 

Het aldus gevormde polymeerhars aan de uitlaat van de DRR wordt gegranuleerd 

tot cilindrische chips door de snij-installaties in de Onderwater Streng Granulator 

(USG). Deze chips worden dan pneumatisch getransporteerd naar opslagsilo’s.  

 

Het eindproduct van PP1 is “fleskwaliteit” co-polymeer met IPA als co-monomeer 

(390 000 ton/jaar).  

Het eindproduct van PP2 is homo-polymeer of co-polymeer met of zonder IPA 

(85 000 ton/jaar).  

Het IPA in Lijn 1 helpt het smeltpunt van het polymeer te verlagen (248 – 252 °C) 

en bevordert de glans van het polymeer. Het smeltpunt van het homo-polymeer 

(zonder IPA) ligt boven 255 °C.  

 

Tabel 2.1 Milieurelevante aspecten bij CP 

 

2.4.3 Vaste Fase Polycondensatie (SSP)  

Het proces van vaste fase polycondensatie wordt schematisch weergegeven in 

Figuur 10. 

 

De vormeloze PET-chips geproduceerd in de CP worden in de SSP verder 

verwerkt om de IV op te drijven.  

 

De chips worden eerst gevoed aan de pre-kristallisator welke bestaat uit een 

gefluïdiseerd bed met heet N2-gas (opgewarmd door thermische olie (HTM)) als 

circulatiemedium. De temperatuur van de chips stijgt hier door warmte-

CP 

Stofafzuiging pneumatisch transport en silo’s 
Lucht 

Mogelijke polluenten: stof 

Water 
De installatie produceert CZV-rijk afvalwater. Dit wordt 
voorbehandeld in de stoomstripper 

Bodem en Grondwater 
Risico op bodemverontreiniging enkel bij incidenten tijdens 
verlading 

Geluid en trillingen Diverse geluidsbronnen 
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overdracht van het hete stikstofgas waardoor vervolgens de kristalliniteit van de 

hars stijgt.  

 

Het hars wordt dan gravitair aan de finale kristallisator gevoed waar de 

producttemperatuur verder toeneemt met een verdere toename van de 

kristalliniteit tot gevolg. Het hars verlaat de kristallisator en komt in de SSP-

reactor (een lang cilindrisch vat).  

 

De verblijftijd van de chips in de SSP-reactor wordt bepaald door de vereiste 

toename van de IV. Heet stikstofgas doet dienst als dragergas en vloeit in 

tegenstroom over de chips. Alle koolwaterstoffen worden uitgedreven met behulp 

van stikstof. Het product van de SSP-reactor is heet en bevat enig ongewenst stof. 

Het wordt daarom gevoed naar een PET-koeler, een gefluïdiseerd bed (medium is 

lucht) waar de chips worden gekoeld en het stof verwijderd. Het eindproduct 

wordt dan pneumatisch overgebracht naar de verpakkingssilo’s en finaal verpakt 

in jumbo/bigbags.  

 

Het circulerend N2 aan het einde van de SSP-reactor bevat een danige hoeveelheid 

koolwaterstoffen (EG, aldehydes, e.d.). Dit N2-gas passeert een oxidatiereactor 

(rendement > 99 %) waar deze koolwaterstoffen worden geoxideerd in 

aanwezigheid van een platina gebaseerde katalysator. Het N2 wordt vervolgens 

gedroogd in de drogers van de stikstofpurificatie-eenheid (NPU) en ontdaan van 

CO2 in moleculaire zeven. Hierbij ontstaat een kleine afvalwaterstroom 

(ca. 0,12 m³/h). Vervolgens wordt het stikstofgas opnieuw gerecirculeerd naar de 

SSP-reactor. Deze installatie heeft geen atmosferisch emissiepunt. De afgescheiden 

CO2 wordt afgevoerd in de afvalwaterstroom.  

 

Tabel 2.2 Milieurelevante aspecten bij SSP 

 

2.4.4 Energie- en nutsvoorzieningen 

2.4.4.1 Warmte  

De totale maximale warmtevraag (o.a. de verschillende reactoren en het N2-gas) 

voor de PET-productie te Geel bedraagt 42 MWth verdeeld over 2 CP-lijnen en 3 

SSP-lijnen. Indien één van deze lijnen niet in dienst is, zal de warmtevraag kleiner 

zijn. Hete thermische olie dient hierbij als warmtetransfermedium (HTM).  

 

 JBF verkiest deze warmtevraag in te vullen met: 

� Warmte-recuperatie (ca. 12 MWth) op de gasturbine;  

SSP 

Stofafzuiging PET-koeler en pneumatisch transport 
Lucht 

Mogelijke polluenten: stof 

Water De installatie produceert een beperkte hoeveelheid afvalwater 

Bodem en Grondwater 
risico op bodemverontreiniging enkel bij incidenten tijdens 
verlading 

Geluid en trillingen diverse geluidsbronnen 
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� 4 thermische olie verwarmers van 14 MWth elk, gestookt op aardgas en 

restgassen van de stoomstripper. De samenstelling van deze restgassen 

wordt hieronder gegeven:  

o CH4: 50 – 70 %;  

o CO2: 29 – 49 %;  

o Sporen vocht;  

o Geen toxische of carcinogene stoffen;  

o Geen metalen of andere koolwaterstoffen. 

 

De gasturbine zal meestal in dienst zijn. In dit geval wordt ca. 12 MWth aan 

warmte voor de PET-productie geleverd door deze installatie. Als alle 

productielijnen in dienst zijn (warmtevraag 42 MWth) moet dan nog ca. 30 MWth 

geleverd worden door de TOV’s, wat kan gebeuren door 3 van de 4 installaties. 

 

Zelfs als de gasturbine buiten dienst is, zullen max. 3 TOVs tegelijk in dienst zijn 

om aan de maximale warmtevraag van 42 MWth te voldoen. Eén van de 4 TOVs 

doet steeds dienst als back-up voor noodsituaties. Een overzicht van de 

verschillende emissiesituaties die zich kunnen voordoen wordt gegeven in 

paragraaf 6.4.1.4. 

 

De thermische olieverwarmers dienen op basis van hun vermogen en gezien het 

feit dat er max. 3 tegelijk in dienst zullen zijn, beschouwd te worden als 

middelgrote stookinstallaties.  

 

Vanuit milieu en ecologisch standpunt is het weinig zinnig om de maximale 

warmtevraag van 42 MWth in te vullen met één verwarmer van 42 MWth, en wel 

om volgende redenen:  

 

� een back-up verwarmer van 42 MWth is economisch veel minder 

interessant – zowel om op te starten als om te installeren – dan een 

kleinere verwarmer van 14 MWth;  

� wanneer een productielijn niet operationeel is, is het vanuit economisch en 

ecologisch standpunt interessanter om een kleine verwarmer te laten 

draaien aan toprendement, dan een grote op halve kracht en bijgevolg 

lager rendement.  

 

2.4.4.2 Elektriciteit  

JBF zal voor de uitbating van de site 12 MWel nodig hebben aan elektriciteit. 

Hiervoor wordt een cogeneratie gasturbine (42 MWth) op het eigen terrein 

voorzien. Door een warmterecuperatie stoomketel (HRSG) gekoppeld aan de 

gasturbine zal deze installatie ook stoom (10 ton/h aan 7 bar; ca. 6,6 MWth) 

leveren, en een heet water generator (4 MWth) zal warm water produceren voor 

verwarming van kantoren en volgleidingen (stoomnetwerk) produceren. Verder 

wordt nog ca. 12 MWth gerecupereerd naar de verwarming van de thermische 

olie. Dit maakt dat de gecombineerde efficiëntie van de turbine ca. 85 % bedraagt.  

 

Daarnaast wordt als back-up voorzien dat elektriciteit doorgeleverd kan worden 

vanaf BP voor het geval de gasturbine in onderhoud is.  
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2.4.4.3 Stoom  

Stoom (10 ton/h aan 7 bar) zal geproduceerd worden door een warmterecuperatie 

stoomboiler (HRSG) gekoppeld aan de gasturbine. Daarnaast wordt als back-up 

een gasgestookte stoomboiler (10 ton/h aan 7 bar) voorzien voor het geval de 

gasturbine in onderhoud is.  

 

2.4.4.4 Koeling  

JBF zal gebruik maken van een koeltoren met kunstmatige trek in open circuit. Er 

zal ca. 4 000 m³/h koelwater circuleren in de koelkring, met een gemiddelde spui 

van 5 m³/h.  

 

2.4.4.5 Andere  

Tabel 2.3 geeft een overzicht van de overige nutsvoorzieningen gerelateerd aan het 

project.  

 

Tabel 2.3 Andere nutsvoorzieningen 

Naam Hoeveelheid Opmerking 

GEPRODUCEERD OP DE SITE 

koelwater 4 000 m³/h Circuleert in koelkring 

perslucht 16 500 Nm³/h  

pneumatische lucht 900 Nm³/h  

gedemineraliseerd water 10 m³/h  

DOOR BP DOORGELEVERD 

aardgas 160 GJ/h Voor thermische olie verwarmers 

elektriciteit 12 MWel Back-up 

water voor procesdoeleinden 55 m³/h Voor stoom en koelwater 

bluswater 350 m³/h Enkel bij brand(oefeningen) 

drinkwater (leidingwater) 1 m³/h Sanitair en keuken 

AFKOMSTIG VAN DERDEN 

stikstof 1 000 m³/h  

aardgas (hoge druk) 140 GJ/h Voor gasturbine 

NAAR BP DOORGELEVERD 

Afvalwater (incl. 
koelwaterspui en spui demin) 

ca. 25 m³/h Naar WZI van BP 

 

Tabel 2.4 Milieurelevante aspecten bij energie- en nutsvoorzieningen 

 

SSP 

Gasturbine en thermische olieverwarmers 
Lucht 

Mogelijke polluenten: NOx en CO 

Water Spui van koelwatercircuit en deminwaterproductie 

Bodem en Grondwater - 

Geluid en trillingen Gasturbine en thermische olieverwarmers 
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2.4.5 Materiaalstromen  

In Tabel 2.5 worden de verwachte materiaalstromen weergegeven.  

 

Tabel 2.5  Materiaalstromen  

product 
hoeveelheid 

(ton/jaar) 
Type transport 

grondstoffen 

PTA (tereftaalzuur) ca. 320 000 
Direct van BP – silo naar silo transfer 

via gesloten transportband 

MEG (monoethyleenglycol) ca. 161 000 
Vanaf schepen rechtstreeks naar 

opslagtanks 

DEG (diethyleenglycol) ca. 2 400 Tankwagen, via de weg 

IPA (isopropylalcohol) ca. 8 000 Tankwagen, via de weg 

Kleur toners ca. 1 Nog niet bekend 

Sb acetaat (katalysator 
polycondensatieproces) 

ca. 320 In emmers op paletten, via de weg 

Eindproducten 

PET “fleskwaliteit” co-polymeer ca. 390 000 

PET homo-polymeer of co-polymeer ca. 85 000 

20 % in bulk containers per schip en  
80 % in bigbags via de weg 

 

Als back-up (indien externe aanvoer noodzakelijk zou zijn) plant JBF ook nog een 

verlaadstation voor PTA-bulkcontainers te voorzien, doch dit zal onder normale 

omstandigheden niet gebruikt worden.  

 

2.4.6 Opslagvoorzieningen  

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de geplande opslagvoorzieningen.  

 

Tabel 2.6  Opslagvoorzieningen  

AANTAL EN LOKATIE PRODUCT VOLUME (m³) TYPE 

VLOEISTOFFEN (tanks) 

4 tanks, Lot 2 MEG 3 500/tank Vast dak 

2 tanks, Lot 2 DEG 200/tank Vast dak 

VASTE STOFFEN 

3 Silos, Lot 1 PTA 7 000/silo silo 

3 Silos, Lot 1 PET 5 000/silo silo 

3 Silos, Lot 1 off spec PET 1 000/silo silo 

4 Silos, Lot 1 amorfe PET-chips 1 200/silo silo 

2 Silos, Lot 1 off spec en amorfe PET-chips 800/silo silo 
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3. HISTORIEK 

3.1 HISTORIEK VAN HET STUDIEGEBIED 

Op de terreinen waarop de installaties van JBF gebouwd en uitgebaat zullen 

worden, worden momenteel geen als hinderlijk ingedeelde activiteiten uitgevoerd. 

 

Tot het eind van de jaren zestig was het gebied in gebruik voor landbouw-

activiteiten. In 1967 is men begonnen met de ophogingswerken voor de inrichting 

van het industrieterrein en de aanleg van de eerste bedrijfsinstallaties. Het 

ophoogzand werd gewonnen uit een ontginningsput die gelegen was op het 

huidige BP-terrein (ter hoogte van de huidige PTA3 en PX installaties - perceel 

93F). Deze ontzandingsput werd tussen 1970 en 1983 opgevuld met externe 

gronden. 

 

3.1.1 Historiek Lot 1 

Lot 1 heeft een oppervlakte van 3,3 ha (ca. 32 600 m²). Hierop worden de 

productie-installaties van JBF gepland. 

 

Lot 1 bevindt zich: 

� Voor het grootste deel (ca. 30 000 m²) op perceel 93F. Dit perceel wordt 

grotendeels ingenomen door de aangrenzende productie-installaties van 

BP;  

� Voor een klein deel (ca. 2 500 m²) op perceel 821S. Dit perceel wordt 

grotendeels ingenomen door de aangrenzende productie-installaties van 

BP. 

 

3.1.2 Historiek Lot 2 

Lot 2 heeft een oppervlakte van 0,3 ha (ca. 3 000 m²). Hierop wordt een tankpark 

van JBF gepland. Lot 2 bevindt zich op perceel 821S. Dit perceel wordt grotendeels 

ingenomen door de aangrenzende productie-installaties van BP.  
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3.2 HISTORIEK VAN HET BEDRIJF 

JBF startte in 1982 als een privaat bedrijf met beperkte aansprakelijkheid voor de 

productie van POY (Partial Oriented Yarn, gedeeltelijk uitgerekte garen) in India. 

In 1986 ging het bedrijf publiek. Sinds 2000 wordt ook “fleskwaliteit” PET-hars 

geproduceerd.  

 

Vandaag is JBF een industriële leider op het gebied van PET-productie en behoort 

tot de top 5 POY-producenten in India.  

 

Sinds 2006 is JBF ook op wereldvlak een speler met de oprichting van een PET-

productie-plant (JBF RAK LLC) in de Verenigde Arabische Emiraten (Ras-Al-

Khaymah - Dubai). In 2007 werd deze in gebruik genomen, en in 2008 werden 

daarbovenop nog 2 productielijnen voor polyester film opgestart. In mei 2009 

kwam daar een derde polyester film lijn bij en werd de PET-productie verhoogd 

tot 1 200 ton per dag. Hiermee werd JBF één van de top exporterende 

polyesterbedrijven van het Midden-Oosten.  

 

Het nieuwe project in Geel/Laakdal is het eerste project van JBF in Europa. 
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4. ALTERNATIEVENONDERZOEK 

4.1 NULALTERNATIEF 

Het nulalternatief houdt in dat de overheid JBF geen vergunning aflevert voor de 

productie van PET van fleskwaliteit op de site te Geel/Laakdal.  

 

De vraag naar dit product zal echter blijven bestaan. Het produceren op een 

andere locatie zal gelijkaardige milieueffecten met zich meebrengen.  

 

Door het niet vergunnen van de productieactiviteiten van JBF worden niet enkel 

de milieueffecten verplaatst, ook andere aspecten die met het bedrijf samen-

hangen zoals de tewerkstelling zullen eventueel verplaatst worden naar andere 

bedrijven.  

 

4.2 LOCATIE-ALTERNATIEF 

De gekozen locatie naast BP is aangeduid als industrieterrein en ligt gedeeltelijk 

aan de kaaien van het Albertkanaal vanwaar aan- en afvoer per schip mogelijk is. 

Daarnaast biedt deze locatie een aantal bijkomende niet te verwaarlozen 

voordelen:  

 

� PTA kan via transportband worden aangevoerd vanaf de site van BP welke 

het PTA produceert. Dit reduceert niet enkel transporten met de bijhorende 

emissies/hinder/veiligheidsrisico’s, maar ook logistieke en 

behandelingskosten voor zowel leverancier als gebruiker;  

� Water en aardgas kunnen doorgeleverd worden door BP;  

� BP heeft voldoende beschikbare capaciteit op haar waterzuivering om het 

door JBF geproduceerde afvalwater te verwerken;  

� MEG wordt aangevoerd over het water;  

� Het eindproduct kan afgevoerd worden over het water of via de weg.  

 

De PTA/PET-productie in co-locatie zal één van de meest competitieve 

productiebedrijven worden van de EU. JBF en BP hebben in onderlinge 

overeenkomst besloten als partners op te treden voor dit co-locatie project.  

 

Gezien bovenstaande aspecten, is deze locatie de meest geschikte. 

 

Uit het onderzoek naar de milieu-impact (zie hoofdstukken 6 t.e.m. 11) blijkt dat er 

geen noodzaak bestaat om verder locatie-alternatieven te evalueren.  
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4.3 DOELSTELLINGSALTERNATIEF 

JBF wens PET aan te maken van fleskwaliteit. Dit PET wordt gebruikt voor de 

productie van PET-flessen.  

 

PET-flessen zijn recycleerbaar en worden meer en meer gebruikt als verpakking 

van water en frisdranken, maar ook voor o.a. zeep en shampoo. De stijgende vraag 

naar PET-flessen betekent uiteraard ook een stijgende vraag naar PET van 

fleskwaliteit.  

 

4.4 UITVOERINGSALTERNATIEVEN 

In deze paragraaf zal ingegaan worden op uitvoeringsalternatieven voor de 

productiewijze en de installaties die de milieueffecten beperken (gaszuiveringen, 

bodembescherming, geluidsbeperking, ...). De deskundigen zullen deze aan de 

BBT toetsen. Hiervoor vergelijken we de gegevens van JBF met de gegevens uit 

o.a. de volgende Europese BREF-rapporten en Vlaamse BBT-studies:  

 

� Reference Document on Best Available Techniques in the Production of 

Polymers, August 2007;  

� Draft Reference Document on Best Available Techniques in Common 

Waste Water and Waste Gas Treatment/ Management Systems in the 

Chemical Sector, July 2011; 

� BBT-studie ‘Beperking & behandeling van afvalwater van de sector 

organische bulkchemie', Januari 2009.  

 

4.4.1 Productie van PET 

4.4.1.1 Algemeen  

De BREF Production of Polymers vermeld voor de productie van zuiver PET drie 

procedés:  

� Continue Polycondensatie gebaseerd op dimethyltereftaalzuur (DMT);  

� Continue Polycondensatie gebaseerd op tereftaalzuur (PTA);  

� Batch Polycondensatie gebaseerd op DMT.  

 

Tabel 4.1 toont een overzicht van de gemiddelde verbruiks- en emissie-

karakteristieken voor de verschillende polycondensatietechnieken. Hierbij dient 

vermeld dat: 

� Energieverbruik afhangt van de productiecapaciteit van de installatie, het 

design van de reactor en de concentratie van de katalysator. Hoger 

katalysatorverbruik vermindert het energieverbruik;  

� Hoge emissiewaarden voor methanol, acetaldehyde en VOC zijn afkomstig 

van installaties zonder reductiemaatregelen;  
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� VOC-emissies zijn afhankelijk van de viscositeit van het eindproduct;  

� de COD-waarden verwijzen naar concentraties vóór zuivering.  

 

Tabel 4.1 Verbruiks- en emissiekarakteristieken voor de verschillende polycondensatie 
technieken 

 DMT procedé PTA procedé DMT batchprocedé 

Verbruiksgegevens    

Energie (MJ/t) 2 513 – 7 410 2 087 – 4 500 (18 5001) 5 100 – 11 942 

Water (m³/t) 0,1 – 2,15 0,4 – 10 7,5 – 122 

DMT/PTA (t/t) 1,02 0,825 – 0,87 1,01 – 1,04 

EG (t/t) 0,35 – 0,38 0,32 – 0,355 0,338 – 0,380 

Katalysator (g/t 589 – 1 150 270 – 615 332 – 1 323 

P-stabilisator (g/t) 70 - 140 0 - 100 40 - 150 

Emissies naar lucht    

Methanol (g/t) tot 73  50,7 – 300 

Acetaldehyde (g/t) tot 60 tot 60 28,5 – 1 750 

EG (g/t) tot 10 tot 10 8,8 – 73 

HTM (g/t) 50 – 90  80 - 110 

VOS (g/t) 

70 – 800 

70 – 120 met 

thermische oxidatie 

tot 1 200 

5 met katalytische 

oxidatie (enkel 

puntbronnen) 

32,5 – 2 160 

Afvalproductie     

Polymeerafval (g/t) 400 – 5 556 140 – 18 000 tot 6 000 

Gevaarlijk afval (g/t) tot 0,45 tot 0,45 tot 800 

Ander afval (g/t) 10 700 – 16 000 2 000 – 5 000 12 400 – 25 000 

Afvalwaterproductie     

CZV (g/t) 8 000 – 16 000 2 000 – 16 000 3 000 – 5 210 

Geluid aan 

terreingrens (dB) 
tot 66 tot 68 tot 66 

1 hoge viscositeit PET voor voedselverpakking 

Opm: De relevante gegevens voor de site van JBF in Geel/Laakdal worden hernomen en vertaald in 

Tabel 4.4. 

 

Om de moleculaire massa verder op te drijven worden volgens de BREF veelal 

volgende technieken toegepast:  

� Continue Vaste Fase Polycondensatie (CSSP); en 

� Batch Vaste Fase Polycondensatie (BSSP).  

 

Tabel 4.2 toont een overzicht van de gemiddelde verbruiks- en emissie-

karakteristieken voor de verschillende vaste fase polycondensatie-technieken. 

Hierbij dient vermeld dat: 

� VOC de som-waarde betreft voor acetaldehyde en HTM;  

� de COD-waarden verwijzen naar concentraties vóór zuivering.  

 

Het PET wordt verder opgewerkt tot één van volgende vormen:  

� Chips/pellets;  

� Korte Vezels;  

� Draad (garen).  
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Tabel 4.3 toont een overzicht van de gemiddelde verbruiks- en emissie-

karakteristieken voor de verschillende eindvormen. Hierbij dient vermeld dat: 

� VOC de som-waarde betreft voor acetaldehyde en HTM;  

� de COD-waarden verwijzen naar concentraties vóór zuivering. 

 

Tabel 4.2 Verbruiks- en emissiekarakteristieken voor de verschillende vaste fase 
polycondensatie technieken 

 Continue Postcondensatie Batch Postcondensatie 

Verbruiksgegevens   

Energie (MJ/t) 903 – 949 2 130 – 2 379 

Water (m³/t) 0,2 – 15 0,9 – 1 

Emissies naar lucht   

Acetaldehyde (g/t)  tot 64 

HTM (g/t)  tot 56 

VOS (g/t)  tot 120 

Afvalproductie    

Polymeerafval (g/t) tot 667 0 – 1 430 

Gevaarlijk afval (g/t) 0 tot 120 

Ander afval (g/t) 0 0 

Afvalwaterproductie    

CZV (g/t) tot 663 tot 1 300 

Opm: De relevante gegevens voor de site van JBF in Geel/Laakdal worden hernomen en vertaald in 

Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.3 Verbruiks- en emissiekarakteristieken voor de verschillende eindvormen 

 chips vezels garen 

Verbruiksgegevens    

Energie (MJ/t) 154 -843 4 400 – 8 600 tot 27 400 

Water (m³/t) 0,1 – 8,5 1,14 – 15 0,5 – 35,2 

Finish (kt/t)  3 - 18 tot 18 

Emissies naar lucht    

Methanol (g/t) tot 50 tot 3  

Acetaldehyde (g/t) tot 30 tot 49 tot 75 

EG (g/t) tot 8   

HTM (g/t)  tot 7 tot 45,3 

VOS (g/t)  tot 59 tot 10 300 

Afvalproductie     

Polymeerafval (g/t) 5 – 50 tot 7 700 tot 100 000 

Gevaarlijk afval (g/t)  tot 4 795  

Ander afval (g/t) 2 - 5 tot 15 711 940 – 17 074 

Afvalwaterproductie     

CZV (g/t)  tot 14 841 tot 4 157 

Geluid aan 

terreingrens (dB) 
 tot 60 tot 60 

Opm: De relevante gegevens voor de site van JBF in Geel/Laakdal worden hernomen en vertaald in 

Tabel 4.4. 
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4.4.1.2 JBF 

JBF past het procedé van Continue Polycondensatie gebaseerd op tereftaalzuur 

toe, gevolgd door Continue Vaste Fase Polycondensatie met katalytische oxidatie 

(als reinigingsstap van het circulerend N2-dragergas) voor de productie van 

“fleskwaliteit” PET-chips. Dit procedé wordt in de BREF Production of Polymers 

beschouwd als BBT.  

 

Tabel 4.4 geeft een vergelijking van de verwachte verbruiks- en emissie-

karakteristieken voor de nieuwe site te Geel/Laakdal en de cijfers uit de BREF. 

Hieruit blijkt dat JBF voor nagenoeg alle parameters zal voldoen aan de BREF-

waarden.  

 

Tabel 4.4 Vergelijking verbruiks- en emissiekarakteristieken JBF vs BBT 

 BBT JBF 

Continue Polycondensatie obv PTA 

Verbruiksgegevens   

Energie (MJ/t) 18 500 

2 628 000 GJ/475 000 ton =  

5 532 MJ/t  

(incl. Continue Vaste Fase 

Polycondensatie en eindafwerking) 

Water (m³/t) 0,4 – 10 

486 500 m³/475 000 ton =  

1 m³/ton 

(incl. Continue Vaste Fase 

Polycondensatie en eindafwerking) 

DMT/PTA (t/t) 0,825 – 0,87 
320 000 ton/475 000 ton =  

0,67 t/t 

EG (t/t) 0,32 – 0,355 
163 400 ton/475 000 ton = 

0,344 t/t 

Katalysator (g/t 270 – 615 230 ton/475 000 ton = 674 g/t 

P-stabilisator (g/t) 0 – 100 Nog niet bekend 

Emissies naar lucht   

Acetaldehyde (g/t) Tot 60 0 

EG (g/t) Tot 10 < 2 

VOS (g/t) 
Tot 1 200 

5 (met katalytische oxidatie) 
< 5 

Afvalproductie    

Polymeerafval (g/t) 140 – 18 000 

Gevaarlijk afval (g/t) Tot 0,45 

Ander afval (g/t) 2 000 – 5 000 

Nog niet bekend, PET-afval wordt 

doorverkocht en niet als afval 

verwijderd, de katalysator in deze 

processtap is inherent onderdeel 

van het eindproduct (zie paragraaf 

11.4) 

Afvalwaterproductie    

CZV (g/t) 2 000 – 16 000 

< (4 500 g/h x 8760 h/j) / 

475 000 t/j = 83 g/t 

(incl. Continue Vaste Fase 

Polycondensatie en eindafwerking) 

Geluid aan terreingrens 

(dB) 
Tot 68 

Tot 60 (met inbegrip van pakket 

milderende maatregelen (zie 

paragraaf 9.7) 
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Continue Vaste Fase Polycondensatie 

Verbruiksgegevens   

Energie (MJ/t) 903 – 949 

2 628 000 GJ/475 000 ton =  

5 532 MJ/t  

(incl. Continue Vaste Fase 

Polycondensatie en eindafwerking) 

Water (m³/t) 0,2 – 15 

486 500 m³/475 000 ton =  

1 m³/ton 

(incl. Continue Vaste Fase 

Polycondensatie en eindafwerking) 

Afvalproductie    

Polymeerafval (g/t) Tot 667 

Gevaarlijk afval (g/t) 0 

Ander afval (g/t) 0 

Nog niet bekend, PET-afval wordt 

doorverkocht en niet als afval 

verwijderd, de katalysator in deze 

processtap heeft een levens-

verwachting van meer dan 48 

maanden volgens de huidige 

technologie. Wanneer deze 

katalysator vervangen wordt, 

wordt de oude katalysator terug-

gestuurd naar de leverancier. 

 (zie paragraaf 11.4) 

Afvalwaterproductie    

CZV (g/t) Tot 663 
< (4 500 g/h x 8760 h/j) / 

475 000 t/j = 83 g/t 

Eindafwerking  

Verbruiksgegevens   

Energie (MJ/t) 154 – 843 

2 628 000 GJ/475 000 ton =  

5 532 MJ/t  

(incl. Continue Vaste Fase 

Polycondensatie en eindafwerking) 

Water (m³/t) 0,1 – 8,5 

486 500 m³/475 000 ton =  

1 m³/ton 

(incl. Continue Vaste Fase 

Polycondensatie en eindafwerking) 

Emissies naar lucht   

Methanol (g/t) Tot 50 0 

Acetaldehyde (g/t) Tot 30 < 2 

EG (g/t) Tot 8 < 5 

Afvalproductie    

Polymeerafval (g/t) 5 – 50 

Ander afval (g/t) 2 – 5 

Nog niet bekend, PET-afval wordt 

doorverkocht en niet als afval 

verwijderd, de katalysator in deze 

processtap heeft een levens-

verwachting van meer dan 48 

maanden volgens de huidige 

technologie. Wanneer deze 

katalysator vervangen wordt, 

wordt de oude katalysator terug-

gestuurd naar de leverancier.  

(zie paragraaf 11.4) 
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4.4.2 Emissies naar lucht 

De BREF Production of Polymers vermeldt katalytische oxidatie (of equivalent) 

als BBT voor de beperking van atmosferische emissies bij de productie van PET.  

JBF past katalytische oxidatie toe bij de SSP-reactor (zie paragraaf 2.4.3). Heet N2- 

gas doet hierbij dienst als dragergas. Aan het einde van de SSP-reactor bevat het 

stikstofgas een danige hoeveelheid koolwaterstoffen (EG, aldehydes, e.d.). Dit N2-

gas passeert een oxidatiereactor waar deze koolwaterstoffen worden geoxideerd in 

aanwezigheid van een katalysator. Het N2 wordt daarna gedroogd in de drogers 

van de stikstofpurificatie-eenheid (NPU) en ontdaan van CO2 in moleculaire 

zeven. Hierbij ontstaat een kleine afvalwaterstroom (ca. 0,12 m³/h). Vervolgens 

wordt het stikstofgas opnieuw gerecirculeerd naar de SSP-reactor. Deze installatie 

heeft geen atmosferische emissies, en voldoet op dit vlak volledig aan BBT.  

 

Het Draft Reference Document on Best Available Techniques in Common 

Waste Water and Waste Gas Treatment/ Management Systems in the Chemical 

Sector vermeldt volgende maatregelen/technieken als BBT voor de beperking van 

atmosferische emissies:  

� Recycleren of hergebruiken in het eigen of een alternatief productieproces 

van volgende polluenten in afgasstromen van chemische productie-

processen:  

o VOS (van solventdampen of producten met laag kookpunt);  

JBF:  

- In de PTA/IPA-esterificatie (zie paragraaf 2.4.2) worden MEG en 

water afgescheiden in een destillatiekolom waarbij water als 

destillaat vrijkomt aan de top. Het MEG wordt hergebruikt in het 

proces;  

- Het MEG dat als bijproduct ontstaat in de prepolycondensatie 

(zie paragraaf 2.4.2.3) wordt hergebruikt in het proces;  

- MEG/DEG-dampen afkomstig van de procestanks worden 

opgevangen en naar de Pasta-tank geleid, waar ze in het 

productieproces terechtkomen; 

- MEG/DEG-dampen van opslagtanks zullen verwaarloosbaar 

zijn. 

o VOS gebruikt als energiedrager in verbranders/oxidators of ketels;  

JBF: de thermische olieverwarmers zullen gestookt kunnen 

worden met aardgas en restgassen afkomstig van de 

stoomstripping (voorbehandeling van afvalwater). 

o Waterstofchloride voor de productie van zoutzuur (n.v.t. bij JBF);  

o Ammoniak voor hergebruik in de productie (n.v.t. bij JBF);  

o Stof welke grote hoeveelheden grondstof of eindproduct kan 

bevatten. 

JBF:  

- Het product van de SSP-reactor bevat ongewenst stof. Dit wordt 

verzameld in de PET-cycloon en periodiek in big bags verkocht;  

- Ventilatiezakken aan transportbanden en silo’s vangen 

stofemissies op en worden periodiek vervangen (om de 6 

maanden). Het verzamelde PET-stof wordt verkocht. 
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� Reduceren van emissies van stof, zware metalen en hun verbindingen, 

aërosolen, mist en roet in afgasstromen van chemische productieprocessen 

door één of een combinatie van onderstaande technieken:  

o Bezinkkamers/gravitaire scheiding;  

o Cyclonen;  

o Elektrostatische precipitators;  

o Natte stofscrubbers;  

o Doekenfilter;  

o Keramische/metalen filter;  

o Katalytische filter;  

o 2-staps stoffilter;  

o Absoluut filter;  

o Hoge efficiëntie luchtfilter (HEAF);  

o Mist filter.  

JBF: Stof wordt verzameld in de PET-cycloon en ventilatiezakken aan 

transportbanden en silo’s. Het verzamelde PET-stof wordt verkocht.  

� Recuperen van VOS en anorganische componenten in afgasstromen van 

chemische productieprocessen en hun emissies reduceren door toepassing 

van één van onderstaande technieken:  

o Membraanscheiding;  

o (cryogene) condensatie;  

o Adsorptie;  

o Natte gas scrubber;  

o Biofiltratie;  

o Bioscrubber;  

o Biotricklingfilter;  

o Bewegend bed tricklingfilter;  

o Thermische oxidatie;  

o Katalytische oxidatie;  

o Ionisatie;  

o Foto/UV oxidatie.  

JBF:  

- In de PTA/IPA-esterificatie (zie paragraaf 2.4.2) worden MEG en water 

afgescheiden in een destillatiekolom waarbij water als destillaat 

vrijkomt aan de top. Het MEG wordt hergebruikt in het proces;  

- Het MEG dat als bijproduct ontstaat in de prepolycondensatie (zie 

paragraaf 2.4.2.3) wordt hergebruikt in het proces;  

- MEG/DEG-dampen afkomstig van de procestanks worden opgevangen 

en naar de Pasta-tank geleid, waar ze in het productieproces komen; 

- MEG/DEG-dampen van opslagtanks zullen verwaarloosbaar zijn  

- De restgassen afkomstig van de stoomstripping worden in de 

thermische olieverwarmers verbrand (samen met aardgas).  

� Stikstofoxiden in afgasstromen van chemische productieprocessen 

reduceren door toepassing van één van volgende primaire technieken: 

o Substitutie van grondstof/brandstof;  

o Low-NOx burners;  

o Herverbranding;  

gevolgd door één van volgende secundaire technieken: 

o Selectieve Katalytische Reductie (SCR);  

o Selectieve Niet-Katalytische Reductie (SNCR).  
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JBF:  

- De grondstoffen en afgassen van het proces bij JBF bevatten geen 

stikstof. Het ontstaan van stikstofoxiden vermijden of beperken is hier 

dus niet van toepassing.  

- Het ontwerp van de thermische olie verwarmers ligt nog niet vast, doch 

deze zullen uitgerust worden met LowNOx-branders of reburning;  

- Het ontwerp van de gasturbine ligt nog niet vast, doch deze zal wel 

uitgerust worden met LowNOx burners, DLA-technologie of injectie van 

stoom of water om de NOx-emissies te beperken tot onder de 

emissienormen. 

� Het minimaliseren van de noodzaak tot affakkelen door correct ontwerp 

van de procesinstallaties en goed procesbeheer. 

JBF voorziet geen fakkels.  

 

4.4.3 Emissies naar water 

Het Draft Reference Document on Best Available Techniques in Common 

Waste Water and Waste Gas Treatment/ Management Systems in the Chemical 

Sector en de BBT-studie ‘Beperking & behandeling van afvalwater van de sector 

organische bulkchemie' vermeld volgende maatregelen/technieken als BBT voor 

de beperking van emissies naar water:  

� Reductie van het te behandelen volume afvalwater en toename van 

mogelijke recyclage en hergebruik door afvalwatercollectie en 

-segregatiesystemen te installeren ontworpen op basis van de resultaten 

van een stroominventarisatie.  

JBF zal niet-verontreinigd hemelwater zoveel mogelijk inzetten als 

koelwater. Potentieel verontreinigd hemelwater dat niet geschikt is voor 

hergebruik wordt verzameld in een put verbonden (door open grachten) 

met de regenwaterafvoer van BP. Het is economisch niet haalbaar om 

deze stroom te hergebruiken daar dit een filtratie en purificatie zou 

vereisen waarvan de operationele kost vrij hoog ligt. Deze stroom wordt 

via de regenwaterafvoergracht van BP afgevoerd. 

� Contaminatie van hemelwater door contact met procesinstallaties 

vermijden door één van volgende technieken:  

o Daken voorzien boven productielocaties;  

o Daken voorzien boven opslaglocaties;  

o Lozingen door overdruk/veiligheidsventielen naar overdekte 

locaties vermijden en het lozingspunt van ventielen afschermen van 

hemelwater.  

Procesinstallaties bij JBF zullen binnen gebouwen staan. De opslag bij 

JBF gebeurt in silo’s en in ingekuipte opslagtanks. 

� Ongecontroleerde lozingen van potentieel verontreinigd hemelwater 

vermijden door dit op te vangen voor verdere controle, behandeling en/of 

verwijdering. Indien controle uitwijst dat het hemelwater niet 

gecontamineerd is, is het BBT om één van volgende technieken toe te 

passen:  

o Hergebruik van het hemelwater als proceswater;  

o Directe lozing op oppervlaktewater;  

o Lozing naar openbare riolering.  
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JBF zal niet-verontreinigd hemelwater zoveel mogelijk inzetten als 

koelwater. Potentieel verontreinigd hemelwater dat niet geschikt is voor 

hergebruik wordt verzameld in een put verbonden (door open grachten) 

met de regenwaterafvoer van BP. 

� Verontreinigd hemelwater zuiveren door een combinatie van fysische, 

chemische en/of biologische behandeling. Hemelwater afkomstig van 

wegen en andere verharde zones dat potentieel verontreinigd is met stof 

van wegen en niet geschikt is voor hergebruik wordt verzameld in een 

put verbonden (door open grachten) met de regenwaterafvoer van BP.  

� Reductie van het gebruik van zuiver water, het volume en/of de vracht 

van afvalwaterstromen en het bevorderen van afvalwaterhergebruik 

binnen de productieprocessen en/of het recupereren van materiaal door 

één of meerdere van volgende procesgeïntegreerde technieken toe te 

passen:  

o Tegenstroom extractie;  

o Reactieve extractie;  

o Meermaals gebruik en recirculatie van afvalwatereffluenten;  

o Indirecte koeling met dampfases;  

o Watervrije vacuümgeneratie;  

o Vloeistofring vacuümpompen met solventen als ringmedium;  

o Vloeistofring vacuümpompen met gesloten cyclus;  

o Watervrije processen voor afvalgasbehandeling;  

o Productrecuperatie uit moederloog en productretentie door 

procesoptimalisatie;  

o Gebruik van zuivere grondstoffen en hulpstoffen;  

o Tegenstroom productzuivering.  

JBF gebruikt zo weinig mogelijk leidingwater en zal niet-verontreinigd 

hemelwater zoveel mogelijk inzetten als koelwater. JBF gebruikt vnl. 

ruw water van BP voor procesdoeleinden (koelwater en aanmaak 

gedemineraliseerd water). Het procesafvalwater van JBF wordt na 

voorbehandeling (stoomstripper) als afvalwater naar de WZI van BP 

afgevoerd.  

� Reductie van het aantal polluenten in deelstromen alvorens deze te lozen 

naar een biologische waterzuiveringsinstallatie.  

Het procesafvalwater van JBF wordt na voorbehandeling (stoomstripper) 

als afvalwater naar de WZI van BP afgevoerd.  
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5. INGREEP-EFFECTENSCHEMA 

5.1 MOGELIJKE EFFECTEN 

Na de beschrijving van de verschillende aspecten die van belang kunnen zijn voor 

de milieueffecten, bepalen we in dit hoofdstuk de mogelijke milieueffecten die 

bestudeerd zullen worden. 

 
Daarvoor maken we een opsomming van de verschillende ‘ingrepen ‘. Daarmee 

bedoelen we alle relevante aspecten die aanleiding kunnen geven tot 

milieueffecten. We beschouwen de volgende disciplines als relevant. 

 
Tabel 5.1 Identificatie van disciplines met relevante effecten 

Discipline Sleuteldiscipline Nevendiscipline 

Lucht X  

Water X  

Bodem X  

Geluid X  

Mens  X 

Fauna en flora X  

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie  X 

Licht, warmte en stralingen  X 

Klimaat  X 

 

De vier disciplines (‘Mens’, Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, 

‘Licht, warmte en stralingen’ en ‘Klimaat’) die als nevendisciplines geclassificeerd 

werden, beschouwen we als minder relevant omdat verwacht wordt dat JBF op 

vlak van deze disciplines geen significante effecten zal veroorzaken in de geplande 

situatie.  

 
Op de eerste rij van Tabel 5.2 zijn de milieudisciplines opgenomen die we zullen 

bestuderen in het MER. 

 
In deze tabel is in elke cel aangegeven hoe de verschillende ingrepen een effect 

kunnen veroorzaken voor de verschillende disciplines. Telkens is ook aangegeven 

op een schaal van 0 tot 2 in hoeverre de ingreep niet, beknopt of grondig 

bestudeerd dient te worden. 

 
De effecten die vooral onderzocht zullen worden, zijn: 

• De invloed van de atmosferische emissies op de luchtkwaliteit, mogelijke 

gezondheidseffecten bij de omwonenden en ecotoxicologische effecten; 

• De invloed van de afvalwaterstroom op de werking van de WZI van BP;  

• De invloed van geluidsemissies en de hinder ervan voor omwonenden; 

• De bestaande bodemsituatie en de kans op het ontstaan van nieuwe 

bodemverontreiniging;  

• Diverse sociaal-organisatorische aspecten: voornamelijk de invloed van het 

wegverkeer van en naar de site op de verkeerssituatie in de omgeving 

(verkeersveiligheid, belasting wegennet, enz.) en de invloed van het project 

op de algemene levenskwaliteit van de omwonenden.  
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5.2 REFERENTIESITUATIE VERSUS GEPLANDE SITUATIE 

In het MER zullen de milieueffecten als gevolg van de PET-productie op de site 

van JBF te Geel/Laakdal besproken worden. 

  

Volgende situaties worden beschreven: 

 

- referentiesituatie = huidige situatie (referentiejaar 2010); 

- aanlegfase = bouw van de installaties; 

- toekomstige situatie = situatie na bouw en met exploitatie van de 

installaties. 
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Tabel 5.2 Ingreep-effectenschema 

 

Ingrepen 

 

Lucht 

Oppervlaktewater 

(behalve 

grondwater)  

Bodem- en grondwater Geluid Fauna & Flora * Mobiliteit / Mens * 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Andere disciplines 

* 

REFERENTIESITUATIE 

Geen ingrepen 0 0 0 0 0 0 0 0 

AANLEGFASE 

Aan- en afvoer van 

bouwmaterialen 

Luchtverontreiniging 

door stofemissies en 

emissies van 

uitlaatgassen 

(1) 

 0  0 
Geluidshinder 

(1) 
Ecotoxicologie (1) 

Gezondheidseffecten 

(1)  
0 0 

Werfactiviteiten 

Luchtverontreiniging 

door stofemissies en 

emissies van 

uitlaatgassen 

(1) 

Mogelijk 

waterverontreiniging 

door lozing van 

sanitair afvalwater 

(1)  

 0 
Geluidshinder 

(1) 
Ecotoxicologie (1) 

Belevings- en 

gezondheidseffecten 

(1) 

0 0 

Aanwezigheid 

gebouwen, installaties 

op werfterrein 

0  0  Grondgebruik (1) 0 0 0 0 0 

GEPLANDE SITUATIE 

Geleide emissies naar de 

atmosfeer 

Kwaliteitswijziging 

(2) 
0 0 0 Ecotoxicologie (1) 

Gezondheidseffecten 

(1) 
0 0 

Niet-geleide emissies 

naar de atmosfeer 

Kwaliteitswijziging 

(1) 
0 0 0 Ecotoxicologie (1) 

Belevings- en 

gezondheidseffecten 

(1) 

0 0 

Afvalwaterlozing 0 
Kwaliteitswijziging 

(2) 
0 0 Ecotoxicologie (1) 

Belevings- en 

gezondheidseffecten 

(1) 

0 0 

Incidentele lekken 

(vloeistoffen) 
0 

Kwaliteitswijziging 

(1) 
Kwaliteitswijziging (2) 0 Ecotoxicologie (1) 

Gezondheidseffect 

(1) 
0 0 

Geluidsemissies van 

installaties 
0 0 0 

Geluidshinder 

(2) 
Verstoring (1) 

Belevings- en 

gezondheidseffect 

(1)  

0 0 

Aan- en afvoer van 

afvalstoffen 

Kwaliteitswijziging 

(1) 
0 0 

Geluidshinder 

(1) 

Verstoring fauna en 

flora (1) 

Mobiliteitseffecten 

(1) / Beleving- en 

gezondheidseffecten 

(1) 

0 0 
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Ingrepen 

 

Lucht 

Oppervlaktewater 

(behalve 

grondwater)  

Bodem- en grondwater Geluid Fauna & Flora * Mobiliteit / Mens * 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Andere disciplines 

* 

Aanwezigheid gebou-

wen, infrastructuur en 

verkeersvoorzieningen 

0 
Kwantiteitswijziging 

(1) 

Invloed op 

infiltratiemogelijkheden 

regenwater (1) 

0  0 Visuele hinder (1) Visuele impact (1) 0 

Stilleggen, onderhouden 

en terug opstarten van 

diverse activiteiten of 

eenheden 

Kwaliteitswijziging 

(1) 

Kwaliteitswijziging 

(1) 
0 

Geluidshinder 

(1) 

Ecotoxicologie, 

verstoring fauna en 

flora (1) 

Belevings- en 

gezondheidseffect 

(1) 

0 0 

0:  niet te bestuderen (geen effect verwacht) 

1: beknopt te bestuderen  

2: grondig te bestuderen 

*:  diepgang mede te bepalen op basis van resultaten van andere disciplines 
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6. DISCIPLINE LUCHT 

De studie van de discipline ‘Lucht’ bestaat uit volgende onderdelen: 

 

� De atmosferische emissies vanuit de geleide emissiepunten op de site van 

JBF: 

o Per installatie bespreken we de ingeschatte emissies. We toetsen de 

concentraties aan de algemene en sectorale emissienormen en 

beoordelen of er al dan niet normoverschrijdingen kunnen 

voorvallen;  

o We kwantificeren de uurlijkse en jaarlijkse emissievrachten op basis 

van leveranciersgegevens; 

o We geven een overzicht van de maatregelen die reeds getroffen zijn 

om de emissies te beperken; en 

o We beoordelen of bijkomende maatregelen nodig zijn om de 

kwantificering te verbeteren of de emissies te beperken. 

� Niet-geleide emissiepunten werden vooralsnog niet geïdentificeerd. Indien 

dergelijke emissies toch nog aanwezig blijken, evalueren we deze als volgt:  

o We kwantificeren de jaarlijkse emissievrachten als gevolg van de 

verschillende types niet-geleide emissies; 

o We beoordelen de opvolging van de niet-geleide atmosferische 

emissies door JBF ; 

o We geven een overzicht van de maatregelen die reeds getroffen zijn 

om de emissies te beperken; en 

o We beoordelen of bijkomende maatregelen nodig zijn om de 

kwantificering te verbeteren of de emissies te beperken. 

� Beschrijving van de effecten op de luchtkwaliteit als gevolg van de 

atmosferische emissies van JBF 

o Beschrijving van de huidige luchtkwaliteit 

� Samenvatting van de metingen van de luchtkwaliteit, 

uitgevoerd door de overheid. 

� Toetsing van de luchtkwaliteit aan de geldende 

luchtkwaliteitsdoelstellingen. 

o Beschrijving van de effecten van JBF op de luchtkwaliteit in de 

geplande situatie 

� Berekening van de impact van de emissies op de omgeving: 

voor de geselecteerde parameters zal d.m.v. het 

mathematisch verspreidingsmodel IFDM de immissiecon-

centratie op percentielbasis berekend worden. Naargelang 

de normen zullen voor bepaalde parameters ook maximale 

en gemiddelde concentraties worden berekend. 

� Vergelijking met de globale luchtkwaliteit en de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen. 

� Besluit in verband met de milieueffecten.  

� Milderende maatregelen: Waar tekortkomingen ten opzichte van Beste 

Beschikbare Technieken en/of onaanvaardbare milieueffecten vastgesteld 

worden, stelt ERM milderende maatregelen voor. Deze maatregelen zijn 

afgestemd op de specifieke situatie van JBF. 
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6.1 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

De omvang van het studiegebied wordt vooral bepaald door de afstand waarop de 

invloed van de emissies van JBF het belangrijkst is. Deze afstand hangt vooral af 

van de hoogte waarop de emissies plaatsvinden. JBF heeft 2 geleide emissie-

punten, waarvan het hoogste 40 m hoog reikt (schouw van de thermische olie 

verwarmers). Uit ervaring blijkt dat het pluimmaximum (= locatie waar de 

emissies na verspreiding in de omgevingslucht het grootste effect hebben) in 

dergelijk geval binnen 2 km van de bedrijfsgrens ligt.  

  

Om de impact op de omliggende woonzones te kunnen bepalen, voorzien we in 

dit MER de impact op de luchtkwaliteit te berekenen en te bespreken tot op 5 km 

van de site van JBF te Geel/Laakdal of dus in een gebied van 10 x 10 km. Deze 

zone omvat alle omliggende woonzones alsook een aantal belangrijke natuur-

gebieden. Hierdoor kan de invloed op alle relevante receptoren in de omgeving 

beoordeeld worden.  

 
Figuur 11 toont het studiegebied voor de discipline ‘Lucht’. 

 

6.2 EMISSIES IN DE REFERENTIESITUATIE 

In de referentiesituatie zijn er geen emissies. 

 

6.3 AANLEGFASE  

In de aanlegfase kunnen voor de discipline lucht volgende emissies verwacht 

worden:  

• stofemissies bij graafwerken en aan- en afvoer met vrachtwagens;  

• emissies van uitlaatgassen van werfmachines en vrachtwagens;  

• emissies ten gevolge van het proefdraaien van de nieuwe installaties. 
 

De stofemissies kunnen op dit ogenblik onmogelijk gekwantificeerd worden, 

gezien ze afhankelijk zijn van een ganse reeks factoren die momenteel niet 

ingeschat kunnen worden (bv. werkinstructies tijdens de bouw, grootte van het 

werfterrein, etc). We gaan daarom in dit MER niet verder in op de impact van deze 

emissies. 
 

De emissies van uitlaatgassen van werfmachines en vrachtwagens zijn in principe 

kwantificeerbaar, doch in deze fase van het project is nog niet gekend hoeveel 

vrachtwagens en werfmachines ingezet zullen worden. De emissies naar lucht 

vanwege de bouwwerken worden verder niet besproken in dit MER. 

 
De emissies ten gevolge van het proefdraaien van de nieuwe installaties zijn 

moeilijk in te schatten (nodige proefdraaitijd en emissievrachten zijn zeer 

variabel).  

 
De invloed van deze emissies op de luchtkwaliteit zal tijdelijk zijn. Voor geen van 
de verwachte emissies in de aanlegfase wordt vermoed dat ze groot genoeg zijn 
om de luchtkwaliteit buiten het industrieterrein in relevante mate te beïnvloeden. 
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6.4 ATMOSFERISCHE EMISSIES VAN JBF IN DE GEPLANDE SITUATIE 

De geplande situatie onderscheidt zich van de referentiesituatie door de 

exploitatie van de PET-productie.  

 

6.4.1 Geleide emissiepunten 

In totaal kunnen 2 geleide emissiepunten onderscheiden worden. Deze 

emissiepunten kunnen als volgt onderverdeeld worden: 

 

� TOV Schoorsteen:  

o thermische olie verwarmers (TOV; 4 x 14 MWth) +  

o back-up gasgestookte stoomketel (6,6 MWth);  

� GT Schoorsteen:  

o gasturbine met HRSG, heet water productie en recuperatie naar 

thermische olie (42 MWth).  

 

In onderstaande paragrafen worden de hierboven opgelijste emissiebronnen 

besproken.  

 

6.4.1.1 Thermische Olie Verwarmers 

De totale maximale warmtevraag (o.a. de verschillende reactoren en het N2-gas) 

voor de PET-productie te Geel bedraagt 42 MWth verdeeld over 2 CP-lijnen en 3 

SSP-lijnen. Indien één van deze lijnen niet in dienst is, zal de warmtevraag kleiner 

zijn. Hete thermische olie dient hierbij als warmtetransfermedium (HTM).  

 

 JBF verkiest deze warmtevraag in te vullen met: 

 

� Warmte-recuperatie (ca. 12 MWth) op de gasturbine;  

� 4 thermische olie verwarmers van 14 MWth elk, gestookt op aardgas en 

restgassen van de stoomstripper (voor samenstelling van deze gassen 

wordt verwezen naar paragraaf 2.4.4.1).  

 

De rookgassen die hierbij ontstaan bevatten vnl. NOx en CO. 

 

De gasturbine zal meestal in dienst zijn. In dit geval wordt ca. 12 MWth aan 

warmte voor de PET-productie geleverd door deze installatie. Als alle 

productielijnen in dienst zijn (warmtevraag 42 MWth) moet dan nog ca. 30 MWth 

geleverd worden door de TOV’s, wat kan gebeuren door 3 van de 4 installaties. 

 

Zelfs als de gasturbine buiten dienst is, zullen max. 3 TOVs tegelijk in dienst zijn 

om aan de maximale warmtevraag van 42 MWth te voldoen. Eén van de 4 TOVs 

doet steeds dienst als back-up voor noodsituaties. Een overzicht van de 

verschillende emissiesituaties die zich kunnen voordoen wordt gegeven in 

paragraaf 6.4.1.4. 

 

De thermische olieverwarmers dienen op basis van hun vermogen en gezien het 

feit dat er max. 3 tegelijk in dienst zullen zijn, beschouwd te worden als 

middelgrote stookinstallaties.  
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Vanuit milieu en ecologisch standpunt is het weinig zinnig om de maximale 

warmtevraag van 42 MWth in te vullen met één verwarmer van 42 MWth, en wel 

om volgende redenen:  

 

� een back-up verwarmer van 42 MWth is economisch veel minder 

interessant – zowel om op te starten als om te installeren – dan een 

kleinere verwarmer van 14 MWth;  

� wanneer een productielijn niet operationeel is, is het vanuit economisch en 

ecologisch standpunt interessanter om een kleine verwarmer te laten 

draaien aan toprendement, dan een grote op halve kracht en bijgevolg 

lager rendement.  

 

In Tabel 6.1 worden de emissiegegevens van de thermische olie verwarmers 

weergegeven en getoetst aan de emissiegrenswaarden voor middelgrote 

stookinstallaties gevoed met gasvormige brandstof (art. 5.43.2.2.1 3°, Vlarem II). 

Zoals uit Tabel 6.1 blijkt zullen de emissies van deze installaties voldoen aan de 

emissiegrenswaarden.  

 

Het ontwerp van de TOVs ligt nog niet vast, doch deze zullen wel uitgerust 

worden met LowNOx burners of met reburning.  

 

Tabel 6.1 Emissiekarakteristieken thermische olie verwarmers 

 TOV’s 

Aantal ketels 4 x 14 MWth (max. 3 samen in werking) 

Brandstof aardgas + restgassen 

Schoorsteen  

Identificatie TOV Schoorsteen 

Ligging (x: m; y: m) Benaderend: 194 760; 200 400 

Hoogte (m) 40 

Diameter (m) 2,9 

Rookgasdebiet (Nm³/h) max. 3 x 25 000 

Rookgastemperatuur (°C) 200 – 230 

Werkingsregime (h/j) Max. 3 x 8 760 

 conc. emissienorm Vracht 

 mg/Nm³ bij 3 % O2 kg/h t/j 

NOx (als NO2) 150 150 – 200* max. 3 x 5 max. 3 x 43,8 

CO 100 100* max. 3 x 2,5 max. 3 x 21,9 

*aangezien deze installatie gevoed wordt door 2 verschillende brandstoffen (restgassen + aardgas) is de 
mengregel hier van toepassing: voor CO blijft de norm 100 mg/Nm³ daar zowel voor aardgas als voor andere 
gassen dit de norm is; voor NOx ligt de norm tussen 150 en 200 mg/Nm³ afhankelijk van de verhouding van de 
warmte-inhoud van de restgassen, welke van uur tot uur kan variëren. 

 

6.4.1.2 Gasturbine 

JBF zal voor de uitbating van de site 12 MWel nodig hebben aan elektriciteit. 

Hiervoor wordt een cogeneratie gasturbine (42 MWth) op het eigen terrein 

voorzien. Door een warmterecuperatie stoomketel (HRSG) gekoppeld aan de 

gasturbine zal deze installatie ook stoom (10 ton/h aan 7 bar; ca. 6,6 MWth) 

leveren, en een heet water generator (4 MWth) zal warm water produceren voor 

verwarming van kantoren en volgleidingen (stoomnetwerk) produceren. Verder 

wordt nog ca. 12 MWth gerecupereerd naar de verwarming van de thermische 

olie. Dit maakt dat de gecombineerde efficiëntie van de turbine ca. 85 % bedraagt.  

 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT - ERM N.V. JBF PET – 0135830 

48 

De emissies die hierbij ontstaan zijn verontreinigd door vnl. NOx en CO. 

 
In Tabel 6.2 worden de emissiegegevens van de gasturbine weergegeven en 

getoetst aan de emissiegrenswaarden voor gasturbines tot 50 MWth (art. 5.43.3.1, 

Vlarem II). Zoals uit Tabel 6.2 blijkt zullen de emissies van deze installaties 

voldoen aan de emissiegrenswaarden.  

 
Het ontwerp van de gasturbine ligt nog niet vast, doch deze zal wel uitgerust 

worden met LowNOx burners, DLA-technologie of injectie van stoom of water om 

de NOx-emissies te beperken tot onder de emissienormen. 

 
Tabel 6.2 Emissiekarakteristieken van de gasturbine 

 Gasturbine 

Vermogen 42 MWth 

Schoorsteen  

Identificatie GT Schoorsteen 

Ligging (x: m; y: m) Benaderend: 194 700; 200 500 

Hoogte (m) 30 

Diameter (m) 2,3 

Rookgasdebiet (Nm³/h) max. 130 000 

Rookgastemperatuur 
(°C) 

170 - 180 

Werkingsregime (h/j) 8 760  

 concentratie emissienorm Vracht 

 mg/Nm³ bij 15 % O2 kg/h t/j 

NOx (als NO2) 75 75 9,75 85,4 

CO 100 100 13 114 

 

6.4.1.3 Back-up stoomketel 

Stoom (10 ton/h aan 7 bar) zal geproduceerd worden door een warmterecuperatie 

stoomboiler (HRSG) gekoppeld aan de gasturbine (zie hoger). Daarnaast wordt als 

back-up een gasgestookte stoomboiler (10 ton/h aan 7 bar; 6,6 MWth) voorzien 

voor het geval de gasturbine in onderhoud is.  

 
In Tabel 6.3 worden de emissiegegevens van de back-up stoomketel weergegeven 

en getoetst aan de emissiegrenswaarden voor middelgrote stookinstallaties gevoed 

met gasvormige brandstof (art. 5.43.2.2.1 3°, Vlarem II). Zoals uit Tabel 6.3 blijkt 

zullen de emissies van deze installatie voldoen aan de emissiegrenswaarden.  

 
Tabel 6.3 Emissiekarakteristieken back-up stoomketel 

 back-up stoomketel 

Aantal ketels 6,6 MWth 

Schoorsteen  

Identificatie TOV Schoorsteen 

Ligging (x: m; y: m) Benaderend: 194 760; 200 400 

Hoogte (m) 40 

Diameter (m) 2,9 

Rookgasdebiet (Nm³/h) ca. 10 000 

Rookgastemperatuur (°C) n.b. 

Werkingsregime (h/j) sporadisch 

 concentratie emissienorm vracht 

 mg/Nm³ bij 3 % O2 kg/h 

NOx (als NO2) 150 150 1,5 

CO 100 100 1 
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6.4.1.4 Mogelijke emissiesituaties 

Zoals reeds in paragraaf 6.4.1.1 vermeld kunnen zich verschillende emissie-

situaties voordoen, vooral betreffende het aantal TOVs die in dienst zijn. Dit is vnl. 

afhankelijk van de werking van de gasturbine.  

 

6.4.1.4.1 Normale situatie 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de worst-case emissiesituatie tijdens 

normale exploitatie en de daarmee gepaard gaande geleide emissies. Deze situatie 

dient als normale situatie beschouwd te worden welke in principe gedurende het 

ganse jaar van toepassing is.  

 

De totale maximale warmtevraag voor de site te Geel (42 MWth voor verwarming 

thermische olie + 6,6 MWth voor stoomproductie + 4 MWth voor heet water 

productie = 52,6 MWth) wordt hierbij ingevuld door:  

1) De gasturbine (9,75 kg NO2/h; 13 kg CO/h):  

� 12 MWth voor verwarming thermische olie (nog 30 MWth nodig 

voor PET-productie);  

� 6,6 MWth voor stoomproductie (hiermee is de stoomvraag volledig 

gedekt);  

� 12 MWel elektriciteit (hiermee is de elektriciteitsvraag volledig 

gedekt); 

� 4 MWth voor heet water productie (hiermee is de vraag naar heet 

water volledig gedekt);  

2) 3 TOVs op 71 % capaciteit (0,71 x 3 x 5 = 10,65 kg NO2/h; 0,71 x 3 x 2,5 = 

5,33 kg CO/h): 

� 30 MWth voor PET-productie (samen met GT is de warmtevraag 

voor PET-productie volledig gedekt).  

 

De totale emissievracht bedraagt dan 20,4 kg NO2/h en 18,33 kg CO/h (of 

179 ton NOx/j en 161 ton CO/j).  

 

Hierbij dient bemerkt dat de CO-emissies in werkelijkheid significant lager zullen 

liggen. 

 

6.4.1.4.2 Situatie zonder gasturbine 

Bij panne of onderhoud van de gasturbine ontstaat een emissiesituatie die als volgt 

verschilt van de normale situatie:  

1) De gasturbine valt weg (-9,75 kg NO2/h; -13 kg CO/h): 

� -12 MWth voor verwarming thermische olie: wordt opgevangen 

door capaciteit TOVs te verhogen (zie 2)); 

� -6,6 MWth voor stoomproductie: wordt opgevangen door back-up 

stoomketel (zie 3)); 

� -12 MWel elektriciteit: wordt opgevangen door externe aanlevering 

en zal elders voor emissies zorgen;  

� - 4 MWth voor heet water: wordt opgevangen door warmte-

recuperatie op uitlaat TOVs;  
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2) 3 TOVs op 100 % capaciteit (3 x 5 = 15 kg NO2/h; 3 x 2,5 = 7,5 kg CO/h) 

i.p.v. 3 TOV op 71 % capaciteit (15 – 10,65 = +4,35 kg NO2/h; 7,5 – 5,33 = 

+2,17 kg CO/h): 

� 42 MWth voor verwarming thermische olie (hiermee is de 

warmtevraag voor verwarming thermische olie volledig gedekt);  

3) De back-up stoomketel (+1,5 kg NO2/h; +1 kg CO/h): 

� 6,6 MWth voor stoomproductie (hiermee is de stoomvraag volledig 

gedekt).  

 

De totale emissievracht bedraagt dan 16,5 kg NO2/h en 8,5 kg CO/h. Dit is 

3,9 kg/h minder NO2 en 9,83 kg/h minder CO dan in de normale situatie. 

 

Hierbij dienen volgende bemerkingen gemaakt te worden:  

 

� De CO-emissies zullen in werkelijkheid significant lager liggen;  

� Het grote verschil in emissievracht (vooral voor CO) tussen beide situaties 

dient toegeschreven aan het wegvallen van elektriciteitsproductie op de 

site (12 MWel) in de situatie zonder gasturbine. Deze elektriciteit wordt in 

deze situatie extern aangeleverd en zal elders voor emissies zorgen;  

� De heet water generator kan zowel warmte van de gasturbine als warmte 

van de TOVs gebruiken voor de warm water productie. Het uitvallen van 

de GT heeft dus geen impact op emissies gerelateerd aan de productie van 

warm water. 

 

6.4.2 Andere emissiepunten 

6.4.2.1 Stofemissies van de PET-koeler 

Het product van de SSP-reactor bevat enig ongewenst stof (een fijn poeder) dat 

ontstaan is door afbrokkelen van de geproduceerde PET-chips. Het wordt daarom 

gevoed naar een PET-koeler, een gefluïdiseerd bed (medium is lucht) waar de 

chips worden gekoeld en het stof verwijderd. De atmosferische lucht wordt, na 

adequate filtering, in de PET-koeler geblazen voor koeling en ontstoffing van de 

PET-chips. Het aldus verwijderde stof wordt verzameld in 2 PET-cyclonen (zie ook 

Figuur 10) en periodiek in big bags verkocht. Het PET-stof wordt veel gebruikt in 

de recyclage industrie waar het beschouwd wordt als een alternatieve grondstof 

om productiekosten te drukken.  

 

De stofemissies aan de cycloon bedragen minder dan 1 mg per geproduceerde kg 

PET. Dit betekent voor een geplande productiecapaciteit van 1 500 ton per dag 

(ca. 475 000 ton/jaar) een stofemissie van < 475 kg per jaar. Ervaringen op de 

gelijkaardige site in de Verenigde Arabische Emiraten tonen evenwel nog lagere 

(geen) stofemissies.  

 

6.4.2.2 Stofemissies van pneumatisch transport en silo’s 

Het PET-stof is een fijn poeder. Ventilatiezakken vangen dit op en worden 

periodiek vervangen (om de 6 maanden). Het verzamelde PET-stof (1 à 2 kg per 6 

maanden) wordt verkocht.  
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De stofemissies van pneumatisch transport en silo’s bedragen minder dan 1 mg 

per geproduceerde kg PET. Dit betekent voor een geplande productiecapaciteit 

van 1 500 ton per dag (ca. 475 000 ton/jaar) een stofemissie van < 475 kg per jaar. 

 

6.4.2.3 Tankemissies  

Het tankpark op LOT 2 bevat glycolen bij omgevingstemperatuur. De vluchtigheid 

van de glycolen is dan zeer laag (dampspanning bij 20 °C = 7 Pa voor MEG en 

1,3 Pa voor DEG) waardoor emissies verwaarloosbaar zullen zijn (< 500 kg/jaar).  

 

De dampen die ontstaan aan de procestanks op LOT 1 (o.m. tanks voor tijdelijke 

opslag als buffer tussen de tanks op LOT 2 en de proces-installaties) worden in het 

proces gebracht en komen dus niet in de atmosfeer terecht.  

 

6.4.2.4 Fugitieve emissies 

Relevante fugitieve emissies kunnen worden verwacht bij chemische installaties 

die met vluchtige of gasvormige stoffen werken. De stoffen aanwezig in de 

installaties van JBF zijn ofwel vast (PTA en PET) ofwel een vloeistof met een lage 

vluchtigheid zoals MEG en DEG (dampspanning bij 20 °C < 0,3 kPa). De andere 

gebruikte chemicaliën worden slechts in beperkte hoeveelheden ingezet 

(< 10 000 ton/jaar). Om deze redenen verwachten we geen relevante fugitieve 

emissies vanuit de installaties van JBF. 

 

6.4.2.5 Verkeersemissies 

In het hoofdstuk over mobiliteit/verkeer (zie paragraaf 11.1) wordt de impact van 

het project op het transport geëvalueerd. Hierin wordt besloten dat er geen 

belangrijke toename van het vrachttransport moet worden verwacht. Dit is 

enerzijds omdat de afvoer van PTA bij buurbedrijf BP zal wegvallen en min of 

meer vervangen wordt door de nieuwe afvoer van PET. Anderzijds zal de 

grondstof MEG per schip worden aangevoerd. Daar het wegtransport slechts in 

beperkte mate wijzigt, verwachten we geen relevante toename van de 

verkeersemissies als gevolg van het project. 

 

6.4.2.6 Geuremissies  

Geuremissies zijn enkel te verwachten vanwege de tanks. In vorige paragraaf 

werd reeds aangetoond dat emissies vanwege de tanks en dus ook geuremissies 

verwaarloosbaar zullen zijn.  
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6.4.3 Overzicht van de jaarlijkse emissievrachten 

Tabel 6.4 toont een overzicht van de jaarlijkse emissievrachten, zoals berekend in 

voorgaande paragrafen. 

 

Tabel 6.4 Overzicht van de jaarlijkse emissievrachten  

Polluent 

Totale emissie voor JBF  

 

in ton/jaar 

Industrie Vlaanderen  

2009 

in ton/jaar 

Bijdrage van JBF t.o.v. 

Industrie Vlaanderen  

in % 

CO 161 182 4661 0,09 

NOx (als NO2) 179 21 0842 0,85 

Totaal Stof < 0,5 
1 6743 (enkel 

procesemissies) 
< 0,2 

PM10 < 0,5 
1 3784 (enkel 

procesemissies) 
< 0,2 

 

Uit de tabel blijkt dat JBF:  

 

� 0,09 % zal bijdragen aan de CO-vracht van de Vlaamse industrie. Hierbij 

dient opgemerkt dat de CO-vracht van JBF in werkelijkheid significant 

lager zullen liggen;  

� 0,85 % zal bijdragen aan de NOx-vracht van de Vlaamse industrie;  

� Minder dan 0,03 % zal bijdragen aan de totale stofvracht van de Vlaamse 

industrie;  

� Minder dan 0,04% zal bijdragen aan de PM10-vracht van de Vlaamse 

industrie.  

 

 

 

1 Lozingen in de lucht 1990-2009. p. 179 ; VMM 

2 Lozingen in de lucht 1990-2009. p. 219 ; VMM 

3 Lozingen in de lucht 1990-2009. p. 188 ; VMM  

4 Lozingen in de lucht 1990-2009. p. 191 ; VMM 
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6.5 LUCHTKWALITEIT EN EFFECTEN VAN JBF 

6.5.1 Selectie van relevante polluenten 

We voeren dergelijke berekeningen uit voor alle potentieel belangrijke polluenten 

die door JBF uitgestoten worden. De selectie van potentieel belangrijke polluenten 

gebeurt op basis van de criteria, beschreven in het geactualiseerde richtlijnenboek 

lucht. Deze criteria zijn: 

 
� Totale atmosferische emissievracht van de polluent en manier van uitstoot; 

� Gemeten concentraties in de omgeving van de polluent; 

� Potentieel humaan-toxicologisch risico van de polluent; en 

� Aanwezigheid van bevolkingsgroepen en natuurgebieden in de omgeving. 

 
Uit paragraaf 6.4.3 kan besloten worden dat enkel voor NOx een relevante 

atmosferische emissievracht wordt verwacht. De emissievrachten van CO en stof 

zijn verwaarloosbaar (< 0,1 % t.o.v. procesemissies Vlaanderen).  

 

6.5.2 Dispersieberekeningen  

Dispersieberekeningen worden uitgevoerd voor die emissieparameters waarvoor 

er door de emissies gekoppeld aan de activiteiten van JBF eventueel een relevant 

milieueffect mogelijk is. Hiertoe worden de emissiegegevens van het normaal 

scenario gebruikt (dit is het meest voorkomende en ook het minst gunstige 

emissiescenario).  

 

De bijdrage van JBF in de immissieconcentratie wordt berekend ter hoogte van het 

pluimmaximum en de dichtstbijzijnde woon- en natuurgebieden. Het 

pluimmaximum wordt in dit MER gedefinieerd als het gebied met een 

oppervlakte van 1 km² buiten het bedrijfsterrein waarvoor de impact van JBF het 

grootst is. 

 

De impact op de verzurende deposities voor de verschillende situaties zal 

beoordeeld worden ter hoogte van de geïdentificeerde natuurgebieden. 

 

Voor het uitvoeren van dispersieberekeningen wordt gebruik gemaakt van het bi-

Gaussiaans multi-source IFDM-model. Voor de relevante parameters wordt met 

uurgemiddelden gerekend, aangezien dit de kleinste tijdsbasis is die in het model 

kan worden ingesteld.  

 

De resultaten van IFDM-PC omvatten immissieconcentraties op de snijpunten van 

een rechthoekig raster dat door de gebruiker van het programma ingevoerd moet 

worden. De berekeningen werden uitgevoerd met een raster dat een oppervlakte 

van 10 x 10 km bestrijkt (Lambertcoördinaten: X van 190 000 m tot 200 000 m en Y 

van 195 500 m tot 205 500 m). De afstand tussen de rasterlijnen werd op 100 m 

ingesteld. Daardoor werden er op 10 201 punten immissieberekeningen uitgevoerd 

in een gebied dat zich vanaf JBF in de 4 windrichtingen over ca. 5 km uitstrekt. 
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In het computermodel IFDM-PC zijn 3 sets meteogegevens van 3 verschillende 

meteorologische jaren beschikbaar. In het kader van deze studie werd de set van 

meteogegevens gebruikt waarvan uit ervaring bekend is dat zij het best de 

gemiddelde omstandigheden weergeeft. Het betreft de meteogegevens van het 

meteorologisch jaar ‘78-79. 

 

De belangrijkste woonkernen in de omgeving van de site zijn (zie ook Figuur 11): 

 

Tabel 6.5 Woonkernen op minder dan 5 km van de terreingrenzen van JBF  

Gemeente 
Deelgemeente/wijk 

(meest nabij gelegen huizen) 
Richting vanaf 

perceelsgrens JBF 
Afstand vanaf de 

bedrijfsgrens (km) 

Eindhout Z ca. 0,1 

Klein Vorst OZO ca. 3,8 
Vorst ZZO ca. 2,6 

Laakdal 

Veerle Z ca. 3,8 

Winkelomheide NNW ca. 0,5 
Zammel WZW ca. 1,8 

Stelen W ca. 1,7 
Punt WNW ca. 4,6 

Geel 

Stokt NNW ca. 4,1 

Zittaart NO ca. 3,1 
Meerhout 

Meerhout NO ca. 4,6 

Westerlo Westerlo WZW ca. 4,5 

 

Het belangrijkste natuurgebied in de omgeving van de site is het habitat-

richtlijngebied “Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en 

Goor” op ca. 1,5 km ten westen, zuidwesten en verder ten noorden van JBF.  

 

De resultaten van de dispersieberekeningen worden per polluent in tabelvorm 

weergegeven in de onderstaande paragrafen. Daarnaast geven we een grafische 

voorstelling in de bijgevoegde figurenbundel.  

 

6.5.3 Toetsingskader  

6.5.3.1 Stikstofoxiden (NOx) 

Voor stikstofoxiden gelden de volgende luchtkwaliteitsgrenswaarden volgens 

Vlarem II, hoofdstuk 2.5 en bijlage 2.5.1 (sinds 01/01/2005) en 2.5.5 (vanaf 

01/01/2010). Deze grenswaarden hebben als doel dat effecten op de gezondheid 

van de mens vermeden worden. De immissiegrenswaarden hebben steeds 

betrekking op de meetwaarden over een geheel jaar:  

 

� Milieukwaliteitsnormen voor NO2 uit bijlage 2.5.1 van Vlarem II (geldig tot 

01/01/2010): 

o Grenswaarde 200 µg NO2/m³ (98-percentiel van de gedurende het 

hele jaar gemeten gemiddelde uurwaarden). 

o Richtwaarde 135 µg NO2/m³ (98-percentiel van de gedurende het 

hele jaar gemeten gemiddelde uurwaarden). 
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� Milieukwaliteitsnormen voor NO2 en NOX uit bijlage 2.5.5 van Vlarem II 

waaraan moet worden voldaan vanaf 01/01/2010: 

o 200 µg NO2/m³ (uurgrenswaarde voor de bescherming van de 

gezondheid van de mens. Deze waarde mag niet meer dan 18 keer 

per kalenderjaar overschreden worden. Dit is gelijk aan de 99,8-

percentielwaarde). Rekening houdend met de opgelegde 

stapsgewijze reductie van de toegelaten overschrijdingsmarge van 

50% ligt de P99,8 uurgrenswaarde + overschrijdingsmarge op 

210 µg NO2/m³ in 2009. 

o 40 µg NO2/m³ (jaargrenswaarde voor de bescherming van de 

gezondheid van de mens). Rekening houdend met de opgelegde 

stapsgewijze reductie van de toegelaten overschrijdingsmarge van 

50% ligt de jaargrenswaarde + overschrijdingsmarge op 

42 µg NO2/m³ in 2009. 

 

6.5.3.2 Verzurende deposities 

De term verzuring duidt op de gezamenlijke effecten en gevolgen van vooral 

zwavel- en stikstofverbindingen die via de atmosfeer in het milieu worden 

gebracht. SO2 wordt in de atmosfeer immers na enkele uren of dagen grotendeels 

omgezet in zwavelzuur (H2SO4), terwijl NO, na oxidatie tot NO2, omgezet wordt 

tot salpeterzuur (HNO3). Het vooral door de landbouwactiviteiten geloosde 

ammoniak (NH3) is een basisch gas dat in eerste instantie zorgt voor een beperkte 

neutralisatie van de atmosfeer. Bij deze reactie wordt het echter omgezet in het 

zure ammonium (NH4+). Wanneer ammonium de bodem bereikt, wordt het door 

nitrificerende bacteriën omgezet in salpeterzuur. 

 

De ontstane zuren kunnen na enige tijd in vloeibare of vaste vorm uit de atmosfeer 

verdwijnen door uitregenen of uitwassen (=natte depositie). Tevens wordt een 

deel van de zuren afgezet door droge depositie. De verdwijning van verzurende 

componenten uit de lucht leidt tot verzuring van de bodem en oppervlaktewater 

en tot aantasting van de vegetaties. Daarom is het beter te spreken van 

‘verzurende neerslag via droge en natte depositie’ dan van ‘zure regen’. 

 

De verzurende neerslag wordt in potentiële zuurequivalenten (Zeq) uitgedrukt. 

Aangezien 1 mol of 64 g SO2 aanleiding kan geven tot vorming van 1 mol H2SO4, 

waarin 2 mol H+-ionen beschikbaar zijn, komt 64 g SO2 overeen met een potentieel 

verzurend effect van 2 zuurequivalenten. Volgens een analoge redenering bekomt 

men voor 46 g NO2, alsook voor 17 g NH3, een potentieel verzurend effect van 1 

zuurequivalent. De term ‘potentieel zuurequivalent’ is gekozen vanwege het feit 

dat de verzurende componenten SO2, NOx en NH3 niet noodzakelijk verzuring van 

de bodem of van het oppervlaktewater tot gevolg hebben. De verzuring hangt af 

van allerlei eigenschappen van de omgeving waarin de potentieel verzurende 

stoffen afgezet worden. Men kan de verzurende neerslag ook eenvoudig 

omrekenen naar de hoeveelheden zwavel (S) en stikstof (N) die uit de atmosfeer 

verwijderd worden. 

 

De depositie wordt berekend per oppervlakte- en per tijdseenheid. Zo komt men 

tot eenheden als Zeq/ha.j, Zeq/m².d, kg S/ha.j, kg N/ha.j. 
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Voor Vlaanderen werden er in de opeenvolgende MINA-plannen en in VLAREM 

berekende depositienormen vooropgesteld inzake verzurende depositie die 

steunen op overeengekomen beleidsdoelstellingen en emissieplafonds zoals 

opgenomen in de NEC –richtlijn. Het betreft hier normen voor totale depositie. De 

middellange termijndoelstelling (MLTD) wordt jaarlijks herrekend in kader van 

het MIRA-rapport. In 2009 leverde dit een aanpassing op van de MLTD voor totale 

verzurende depositie van 2 660 naar 2 050 Zeq/ha.j voor 2010.  

 

6.5.4 Luchtkwaliteit in de omgeving van JBF 

6.5.4.1 Stikstofoxiden (NOx) 

In de omgeving van JBF zijn volgende VMM-meetposten aanwezig die de 

hoeveelheid stikstofoxiden in de atmosfeer opmeten: 

 

Tabel 6.6 Meetresultaten (uurwaarden) NOx in de ruime omgeving van JBF (2009) 

Meetpost Benaming 

Afstand 

tot JBF 

(km) 

Richting 
NO  

(µg NO/m³)  

NO2 

(µg NO2/m³) 

NOx 

(µg NO2/m³) 

40LD01 
Laakdal - Geel 

Heikantstraat 
0,4 ZW 

Gem: 8 

P98: 73 

P99: 97 

Max: 310 

Gem: 26 

P98: 71 

P99: 76 

Max: 123 

Gem: 38 

P98: 183 

P99: 225 

Max: 598 

40LD02 
Laakdal - Geel 

Hezemeerheide 
1 NO 

Gem: 6 

P98: 57 

P99: 92 

Max: 283 

Gem: 23 

P98: 61 

P99: 70 

Max: 108 

Gem: 32 

P98: 148 

P99: 211 

Max: 542 

Gem= Rekenkundig gemiddelde van de gedurende het hele jaar gemeten gemiddelde 

uurwaarden. 

P9i = 9i-percentiel van de gedurende het hele jaar gemeten gemiddelde uurwaarden. 

 

Uit de metingen blijkt dat: 

  

� de bestaande grenswaarde voor NO2, (i.e. 200 µg/m³, 98-percentiel van de 

over een kalenderjaar gemeten uurwaarden) in geen enkele meetpost 

overschreden wordt; 

� de toekomstige jaargrenswaarde voor NO2 voor de bescherming van de 

gezondheid van de mens (40 µg/m³) in geen enkele meetpost overschreden 

wordt;  

� de toekomstige uurgrenswaarde voor NO2 voor de bescherming van de 

gezondheid van de mens (200 µg/m³, als 99,8-percentiel) overal 

gerespecteerd wordt (zie VMM Jaarrapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse 

Gewest 2009); 

 

6.5.4.2 Verzurende deposities 

In het depositiemeetnet verzuring van VMM, wordt op 10 locaties (weliswaar 

zonder directe beïnvloeding van lokale bronnen) de potentieel verzurende 

depositie (nat + droog, excl. aërosolen) gemeten. Vergelijken we de totale depositie 

met het doel voor 2010 dan zijn er in 2009 acht significant zekere overschrijdingen 

van de MLTD. Als enkel de vegetatietypes in aanmerking genomen worden die 
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ook werkelijk voorkomen in de onmiddellijke omgeving van de meetplaats, waren 

er 5 statistisch zekere overschrijdingen. Enkel voor gras in Bonheiden en gras, 

heide en loofbos in Tielt-Winge was de verzurende depositie significant lager dan 

de MLTD. 

 

In de buurt van de site van JBF zijn geen meetposten van verzurende depositie 

aanwezig.  

 

6.5.5 Significantiekader  

Om de milieueffecten ten gevolge van de JBF’s emissies naar de atmosfeer te 

beoordelen hanteren we volgend significantiekader, gebaseerd op het richt-

lijnenboek ’lucht’. We toetsen daartoe de berekende jaargemiddelde immissie-

waarde X ter hoogte van het pluimmaximum en ter hoogte van relevante 

receptoren in de omgeving (woonkernen, natuurgebieden, ...). Het pluim-

maximum wordt in dit MER gedefinieerd als het gebied met een oppervlakte van 

1 km² buiten het bedrijfsterrein waarvoor de impact van JBF het grootst is.  

 

• immissiewaarde X < 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: 

verwaarloosbare bijdrage (0);  

• immissiewaarde X ≥ 1% en X < 3% van de milieukwaliteitsnorm of 

richtwaarde: beperkte bijdrage (-1);  

• immissiewaarde X ≥ 3% en X < 5% van de milieukwaliteitsnorm of 

richtwaarde: relevante bijdrage (-2);  

• immissiewaarde X ≥ 5% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: 

belangrijke bijdrage (-3).  

 

Het bovenstaande significantiekader moet bij de beoordeling van de piekbijdragen 

met de nodige omzichtigheid gebeuren, omwille van volgende redenen: 

 

• Voor het jaargemiddelde zullen zowel de gemiddelde bijdrage van de 

bestudeerde site als de gemiddelde bijdrage van (eventuele) omliggende 

industriële sites, omliggende woonzones, omliggende verkeerswegen, … 

en de achtergrondconcentraties de totale luchtverontreiniging bepalen. De 

bijdrage van de bestudeerde site kan daarom bij relatief beperkte 

percentages (1 %, 3 % en 5 %) al als beperkt, relevant of belangrijk aanzien 

worden, zoals het richtlijnenboek ‘lucht’ voorstelt. 

• Voor de piekimmissiewaarden is de kans zeer klein dat én de piekbijdrage 

van de bestudeerde site én de piekbijdrage van (eventuele) omliggende 

industriële sites, omliggende woonzones, omliggende verkeerswegen, … 

samen met de achtergrondconcentraties de totale luchtverontreiniging 

bepalen. De piekbijdrage van elk van de emissiebronnen zullen eerder op 

verschillende tijstippen voorkomen. Daarom is evaluatie van de piek-

bijdragen van de bestudeerde site volgens bovenstaand significantiekader 

een zeer strenge interpretatie. 

 

In de evaluatie per polluent zullen we daarom de jaargemiddelde bijdragen 

beoordelen.  
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6.5.6 Impactberekening voor JBF  

6.5.6.1 Stikstofoxiden (NOx) 

In Tabel 6.7 en Tabel 6.8 toetsen we de immissieconcentraties van NOx ten gevolge 

van de emissies van JBF aan de geldende luchtkwaliteitsdoelstellingen ter hoogte 

van het pluimmaximum en ter hoogte van de meest nabij gelegen woonzones en 

natuurgebieden. De resultaten van de dispersieberekeningen worden visueel 

weergegeven in Figuur 12 en Figuur 13. 

 

Uit de grafische voorstelling en de tabel blijkt het volgende: 

 

� Het pluimmaximum voor het jaargemiddelde bevindt zich ten noordoosten 

van het terrein van JBF, ter hoogte van Winkelomheide;  

� De jaargemiddelde bijdrage van JBF op de omgeving is beperkt ter hoogte 

van het pluimmaximum (en dus ook Winkelomheide) en verwaarloosbaar 

ter hoogte van de overige woonzones en het habitatrichtlijngebied;  

� Het berekende 99,8-percentiel van JBF ter hoogte van het pluimmaximum 

bedraagt 4,2% van de toetsingswaarde. Ter hoogte van de woonzones 

Winkelomheide, Eindhout en Stelen bedraagt het 99,8-percentiel meer dan 

3 % van de toetsingswaarde. Ter hoogte van het habitatrichtlijngebied 

bedraagt het 99,8-percentiel tot 3,5 % van de toetsingswaarde;  

� Ter hoogte van de overige receptoren bedraagt het 99,8-percentiel minder 

dan 3 %.  

 

JBF levert voor de jaargemiddelde bijdragen een verwaarloosbare tot beperkte 

bijdrage tot de milieukwaliteitsnorm. De bijdrage van de berekende 

immissieconcentraties tot de gemeten omgevingsconcentraties (Tabel 6.6) is klein, 

wat erop wijst dat JBF slechts een beperkte bijdrage levert tot de algemene 

luchtkwaliteit van de omgeving. 

 

Algemeen evalueren we dit effect als volgt: 

 

Lucht: impact op NOX-immissieconcentratie     Beperkt (-1) 
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Tabel 6.7 Berekende jaargemiddelde immissiebijdrage voor NOx  

NO2-bijdrage 
JBF 

MKN 
NO2-bijdrage 

JBF 
 

µg NO2/m³ µg NO2/m³ % 

Significantie 

Pluimmaximum  0,42 1,1 Beperkt 

Eindhout 0,2 0,5 Verwaarloosbaar 

Klein Vorst < 0,1 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Vorst < 0,1 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Veerle < 0,1 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Winkelomheide 0,42 1,1 Beperkt 

Zammel < 0,2 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Stelen < 0,1 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Punt < 0,1 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Stokt < 0,1 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Zittaart < 0,2 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Meerhout < 0,1 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Westerlo < 0,1 < 0,5 Verwaarloosbaar 

SBZ-H 0,2 

40 

0,5 Verwaarloosbaar 

 

Tabel 6.8 Berekende 99,8-percentiel bijdrage voor NOx  

NO2-bijdrage 
JBF 

MKN 
NO2-bijdrage 

JBF 
 

µg NO2/m³ µg NO2/m³ % 

Pluimmaximum  8,4 4,2 

Eindhout 7 3,5 

Klein Vorst 4 2 

Vorst < 6 < 3 

Veerle 4 2 

Winkelomheide 8,4 4,2 

Zammel < 6 < 3 

Stelen < 7 < 3,5 

Punt < 4 < 2 

Stokt 4 2 

Zittaart < 6 < 3 

Meerhout 4 2 

Westerlo 4 2 

SBZ-H 4 - 7 

200 

2 – 3,5 
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6.5.6.2 Verzurende deposities 

In Tabel 6.9 toetsen we de berekende verzurende deposities ter hoogte van het 

pluimmaximum en ter hoogte van de meest nabij gelegen woonzones en 

natuurgebieden aan de gekozen toetsingswaarde. De resultaten van de 

dispersieberekeningen worden visueel weergegeven in Figuur 14.  

 

Uit de grafische voorstelling en uit de tabel blijkt het volgende: 

 

� Het pluimmaximum bevindt zich ten noordoosten van het terrein van JBF, 

ter hoogte van Winkelomheide;  

� De jaargemiddelde bijdrage van JBF op de omgeving is beperkt ter hoogte 

van het pluimmaximum, Winkelomheide en het habitatrichtlijngebied en 

verwaarloosbaar ter hoogte van de overige woongebieden.  

 

Algemeen evalueren we dit effect als volgt: 

 

Lucht: impact op verzurende deposities    Beperkt (-1) 

 

Tabel 6.9 Berekende bijdrage van JBF tot de verzurende deposities in de omgeving  
bijdrage JBF MLTD bijdrage JBF  

Zeq/ha.j Zeq/ha.j % 
significantie 

Pluimmaximum  49 2,4 Beperkt 

Eindhout 10 – 20 0,5 - 1 Beperkt 

Klein Vorst < 10 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Vorst < 10 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Veerle < 5 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Winkelomheide 49 2,4 Beperkt 

Zammel < 20 < 1 Verwaarloosbaar 

Stelen 10 0,5 Verwaarloosbaar 

Punt < 5 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Stokt 5 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Zittaart < 20 < 1 Verwaarloosbaar 

Meerhout < 10 < 0,5 Verwaarloosbaar 

Westerlo < 10 < 0,5 Verwaarloosbaar 

SBZ-H 5 - 20 

2 050 

< 0,5 – 1 Beperkt 

 

 

 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT - ERM N.V. JBF PET – 0135830 

61 

6.6 BESLUIT 

De activiteiten van JBF zullen aanleiding geven tot atmosferische emissies van 

verschillende polluenten. Het betreft voornamelijk geleide emissies, maar ook niet-

geleide emissies (van tanks). De voornaamste polluenten die verwacht worden zijn 

NOx en CO (schoorstenen van de gasturbine en de thermische olie verwarmers) en 

stof (afzuiging van cyclonen, silo’s en pneumatisch transport). De niet-geleide 

emissies van tanks zullen verwaarloosbaar zijn.  

 

In het MER werden geen overschrijdingen van de geldende Vlarem II-

emissiegrenswaarden vastgesteld ter hoogte van de geleide emissiepunten.  

 

De emissies van JBF zullen slechts een beperkt aandeel vertegenwoordigen van de 

totale procesgerelateerde emissies vanwege de industrie in Vlaanderen.  

 

De (stof)emissies vanwege de afzuiging van cyclonen, silo’s en pneumatisch 

transport blijken niet relevant te zijn.  

 

De uitstoot van polluenten door JBF leidt tot een bijdrage aan de immissie-

concentraties van deze stoffen in de omgeving. Voor de parameters NOX en 

verzurende deposities werden dispersieberekeningen uitgevoerd. Voor de 

parameter NOX werd de jaargemiddelde impact ter hoogte van de meest 

nabijgelegen woongebieden als verwaarloosbaar tot beperkt beoordeeld. De 

piekbijdragen voor NOx kunnen als relevant beschouwd worden binnen een straal 

van 1 500 m rond de site.  

 

De verzurende deposities in de omgeving werden als verwaarloosbaar tot 

belangrijk beoordeeld.  

 

6.7 MILDERENDE MAATREGELEN 

JBF heeft reeds een aantal maatregelen gepland ter beperking van zijn emissies van 

polluenten naar de lucht. Zo zal de gasturbine uitgerust worden met LowNOx 

burners, DLA-technologie of injectie van stoom of water en de thermische 

olieverwarmers met LowNOx branders of met reburning om de NOx-emissies te 

beperken. 

 

De (stof)emissies zullen gereduceerd worden tot minder dan 2 mg per 

geproduceerde kg PET door gebruik van cyclonen en ventilatiezakken.  

 

Er worden geen bijkomende milderende maatregelen nodig geacht.  
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7. DISCIPLINE OPPERVLAKTEWATER 

7.1 METHODOLOGIE 

In de discipline ‘Water’ verzamelen we alle relevante gegevens met betrekking tot 

oppervlaktewater, afvalwater en hemelwater. Het aspect grondwater wordt verder 

in de discipline ‘Bodem en grondwater’ behandeld.  

 

We bestuderen vooreerst het watergebruik bij JBF. We geven de waterbalans van 

JBF weer. We geven tevens aan voor welke toepassingen het inkomende water bij 

JBF ingezet wordt. JBF plant zoveel mogelijk hemelwater in te zetten als koelwater. 

Hiervoor zal het hemelwater dat geschikt kan zijn voor deze toepassingen 

verzameld worden in hemelwaterputten. 

 

Vervolgens bestuderen we de lozingssituatie van JBF. Het bedrijfsafvalwater van 

JBF wordt gezuiverd op de WZI van het buurbedrijf BP, welke het gezuiverd 

afvalwater loost op de Grote Nete. We gaan na wat de impact van de lozing van 

JBF is op de waterkwaliteit van de Grote Nete.  

 

7.2 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied omvat alle oppervlaktewateren behorende tot het openbaar 

hydrografisch net, waarvan de kwaliteit, de kwantiteit en/of het profiel als gevolg 

van de lozingen zou kunnen worden beïnvloed.  

 
Het bedrijfsafvalwater van JBF wordt gezuiverd op de WZI van het buurbedrijf, 

welke het gezuiverd afvalwater loost op de Grote Nete (zie Figuur 15).  

 
Onder de discipline water zullen de gegevens worden verzameld met betrekking 

tot het sanitair en het bedrijfsafvalwater, het koelwater en het neerslagwater. Het 

aspect grondwater wordt samen met de discipline bodem behandeld (zie verder). 
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7.3 EMISSIES IN DE REFERENTIESITUATIE 

Op de terreinen waarop de installaties van JBF gebouwd en uitgebaat zullen 

worden, worden momenteel geen als hinderlijk ingedeelde activiteiten uitgevoerd. 

De waterbalans op deze terreinen wordt dus volledig bepaald door de aan- en 

afvoer van hemelwater. Dit wordt hieronder kort besproken.  

 

Lot 1 heeft een oppervlakte van ca. 3,3 ha, waarvan momenteel ca. 0,15 ha verhard 

is. Dit betekent dat er in totaal 3,15 ha (95,5 %) onverhard is en dat hemelwater dat 

op dit terrein terechtkomt bijgevolg ongehinderd kan infiltreren.  

 

Lot 2 heeft een totale oppervlakte van ca. 0,3 ha en is momenteel volledig verhard. 

Infiltratie van hemelwater kan hier dus niet plaatsvinden en moet afgevoerd 

worden.  

 

Rekening houdend met een afvloeiingsfactor van 0,9 en een jaarlijkse neerslag van 

788 mm/m² (gemiddelde Kleine Brogel en Antwerpen) betekent dit: 

� Voor Lot 1: gemiddeld 26 000 m³ neerslag, die gedeeltelijk infiltreert en 

verdampt;  

� Voor Lot 2: gemiddeld 2 370 m³ neerslag, waarvan 2 130 m³ hemelwater per 

jaar afgevoerd. 

 

 

7.4 AANLEGFASE  

Het watergebruik en de aquatische emissies tijdens de aanlegfase zijn deze van een 

werf. Er zal hoofdzakelijk water voor sanitaire doeleinden gebruikt worden.  

 

Tijdens de aanlegfase zullen maximaal ca. 600 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. 

per dag betekent dit ca. 60 m³/dag (aan ca. 100 l/shift per persoon) sanitair 

afvalwater. Dit wordt afgevoerd via een tijdelijke leiding naar de riolering van BP.  

 

Tijdens de aanlegfase (bouwen van nieuwe installaties) wordt een beperkte afvoer 

van bemalingswater (geschat 5 m³/dag) verwacht. Dit bemalingswater wordt naar 

de openbare riolering op de Amocolaan gepompt.  

 

De kwaliteit van het bemalingswater is vergelijkbaar met de kwaliteit van het 

grondwater zoals beschreven in de verkennende bodemonderzoeken op de site 

uitgevoerd in 2011 (zie paragraaf 8.3.4).  
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7.5 GEPLANDE SITUATIE 

De geplande situatie onderscheidt zich van de referentiesituatie door de 

exploitatie van de PET-productie.  

 

7.5.1 Waterbalans  

Tabel 7.1 toont een schematisch overzicht van de waterbalans voor JBF. JBF maakt 

gebruik van volgende waterbronnen: 

• Hemelwater;  

• Ruw water van BP;  

• Proceswater;  

• Leidingwater.  

 
Tabel 7.1 Waterbalans voor JBF 

IN (m³/jaar) UIT (m³/jaar) BESTEMMING 

Hemelwater  
(potentieel verontreinigd) 

17 000 
Hemelwater  
(potentieel verontreinigd) 

17 000  

600 

Regenwater-
afvoer van 
buurbedrijf Hemelwater (niet-verontreinigd) 

verzameld in tank 
7 100 Hemelwater (niet-verontreinigd) 

6 500 Koelcellen JBF 

Ruw water van BP 482 000 Stoomverliezen 20 000  Atmosfeer 

  Koelwaterspui 
44 000 
(+720)* 

Spuicircuit 
buurbedrijf 

  
Verdamping en windverliezen 
koelcircuit  

338 000 
(5 780)* 

  
Verdamping en windverliezen 
van snijsysteem van de USG’s 

50 000 

Atmosfeer 

  Afvalwater   

  Spui demin-installatie 30 000 

Proceswater van reacties 122 640 
Procesafvalwater 

(voorbehandeld) 
122 640 

Leidingwater 4 500 Sanitair en keuken 4 500 

WZI 
buurbedrijf 

TOTAAL 633 240 TOTAAL 633 240  

* fractie afkomstig van inzet hemelwater (dit wordt niet mee in totaal gerekend om dubbeltelling te 
voorkomen) 

 

In volgende paragrafen worden de in de waterbalans opgenomen stromen kort 

besproken.  

 
7.5.1.1 Hemelwater 

Zoals in paragraaf 7.3 aangehaald komt er jaarlijks gemiddeld 26 000 m³ neerslag 

terecht op Lot 1 en 2 370 m³ op Lot 2.  

 

Lot 2 is reeds volledig verhard en dit zal zo blijven. Lot 1 is momenteel grotendeels 

onverhard, doch zal in de geplande situatie voor ca. 94 % verhard zijn. Ongeveer 

6 % zal onverhard blijven.  

 

Rekening houdend met een afvloeiingsfactor van 0,9 en een jaarlijkse neerslag van 

788 mm/m² (gemiddelde Kleine Brogel en Antwerpen) betekent dit: 

� Voor Lot 1: gemiddeld 26 000 m³ neerslag per jaar, waarvan: 

o ca. 1 420 m³ infiltreert, 
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o ca. 2 600 m³ verdampt, 

o ca. 21 980 m³ af te voeren is of eventueel beschikbaar is voor 

hergebruik;  

� Voor Lot 2: gemiddeld 2 370 m³ neerslag per jaar, waarvan: 

o ca. 240 m³ verdampt, 

o ca. 2 130 m³ af te voeren is of eventueel beschikbaar is voor 

hergebruik. 

 

Dit komt neer op een totaal van ca. 24 100 m³ welk jaarlijks afgevoerd dient te 

worden of beschikbaar is voor hergebruik. Hiervan is echter ca. 17 000 m³ 

(afkomstig van wegen en andere verharde zones) te beschouwen als potentieel 

verontreinigd met stof van wegen en 7 100 m³ als niet-verontreinigd (afkomstig 

van daken).  

 

Gezien het hier over nieuwbouwwerken gaat, dient men de doelstelling zoals 

vastgelegd in de stedenbouwkundige verordening betreffende hemelwater na te 

streven. Deze bestaat er in dat men maximaal hergebruik nastreeft, indien dit niet 

mogelijk is infiltreert of vertraagd afvoert.  

 

JBF plant ca. 6 500 m³/jaar niet-verontreinigd hemelwater in te zetten als 

koelwater. Hiervoor zal het hemelwater dat geschikt kan zijn voor deze toepassing 

verzameld worden in een ondergrondse hemelwaterput van 200 m³ gelokaliseerd 

in de noordoostelijke hoek van Lot 1. Eventuele overschot (ca. 600 m³/jaar) van 

niet-verontreinigd hemelwater zal worden afgevoerd via de hemelwaterafvoer van 

BP welk uitmondt in de stabilisatievijver (3 ha) vooraleer lozing in de Grote Nete 

plaats vindt. Hiermee is aan de richtlijnen van de stedenbouwkundige 

verordening betreffende hemelwater voldaan.  

 

Hemelwater afkomstig van wegen en andere verharde zones dat potentieel 

verontreinigd is met stof van wegen en niet geschikt is voor hergebruik wordt 

verzameld in een put verbonden (door open grachten) met de regenwaterafvoer 

van BP. Het is economisch niet haalbaar om deze stroom te hergebruiken daar dit 

een filtratie en purificatie zou vereisen waarvan de operationele kost vrij hoog ligt. 

Deze stroom wordt via de regenwaterafvoergracht van BP afgevoerd.  

 

7.5.1.2 Ruw water van BP 

BP zal ca. 55 m³/h (482 000 m³/jaar) ruw water doorleveren voor de aanmaak van 

koelwater (ca. 45 m³/h) en gedemineraliseerd water (ca. 4,5 m³/h voor 

stoomproductie) en voor koeling van het snijsysteem van de USG’s (ca. 5,5 m³/h).  

 

7.5.1.3 Proceswater van reacties 

In de Continue Polycondensatie (zie paragraaf 2.4.2) en in mindere mate in de SSP 

komt water vrij als bijproduct. Dit kan enige organische stoffen bevatten. Dit water 

(ca. 122 640 m³/jaar) wordt voorbehandeld in de stoomstripper alvorens het naar 

de WZI van het buurbedrijf wordt afgevoerd.  
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7.5.1.4 Leidingwater  

Ongeveer 4 500 m³/jaar leidingwater zal aangewend worden voor sanitair en 

keuken.  

 

7.5.1.5 Koelwaterspui 

JBF verwacht gemiddeld 5 m³/h (2 tot 10 m³/h) koelwaterspui. Deze waterstroom 

zal een gelijkaardige behandeling krijgen als bij BP zodat deze kan aangesloten 

worden op het spuicircuit van BP voor verdere behandeling.  

 

7.5.1.6 Andere waterstromen  

Bluswater en water gebruikt voor de reiniging van vloeren wordt opgevangen 

door inkuipingen rond de gebouwen en weggepompt (eventueel na voorzuivering 

in de stoomstripper).  

 

7.5.1.7 Sanitair en Bedrijfsafvalwater 

De stroom bedrijfsafvalwater (ca. 18 m³/h; ca. 150 kg CZV/h) wordt naar de WZI 

van buurbedrijf BP geleid en bestaat uit:  

� ca. 14 m³/h (ca. 135 kg CZV/h) hoofdzakelijk afkomstig van de 

stoomstripper (13,5 m³/h van de CP en 0,5 m³/h van de reinigingsplaats 

voor de filters van de EG-pompen) en in veel mindere mate van de 

oxidatiereactor (ca. 0,12 m³/h; minder dan 12 g/h CZV);  

� ca. 3,5 m³/h (ca. 14,5 kg CZV/h) afkomstig van spui demin-installatie;  

� ca. 0,5 m³/h (ca. 0,5 kg CZV/h) afkomstig van sanitair en keuken.  

 

7.5.2 Preventieve en milderende maatregelen 

Het sanitair en het bedrijfsafvalwater van JBF worden na voorbehandeling 

afgevoerd naar de WZI van BP. De enige relevante polluent (zie ook Tabel 4.4) die 

kan ontstaan bij PET-productie is CZV.  

 

Gebaseerd op de jaarcijfers van 2010 heeft de WZI van BP volgende 

karakteristieken:  

� CZV-verwijderingsrendement: > 97%;  

� lozingslimieten:  

o 125 mg/l voor CZV;  

o 1 000 m³/h (als maandgemiddelde) voor debiet;  

� effectief lozingsdebiet in 2010 op maandbasis:  

o gemiddeld 665 m³/h;  

o minimum 590 m³/h; en 

o maximum 810 m³/h;  

� geloosde CZV-concentratie in 2010 op maandbasis:  

o gemiddeld 86 mg/l;  

o minimum 67 mg/l; en 

o maximum 100 mg/l;  

� geloosde CZV-vracht in 2010 op maandbasis:  

o gemiddeld 57,2 kg/h.  
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De bijkomende vracht vanwege JBF heeft volgende karakteristieken:  

� inkomend debiet (sanitair en bedrijfsafvalwater naar WZI):  

o gemiddeld 18 m³/h (= 2,7 % van het gemiddeld lozingsdebiet van 

BP);  

� inkomende CZV-vracht:  

o gemiddeld 150 kg/h.  

 

De polluenten in het afvalwater van JBF zijn goed vergelijkbaar met deze in het 

afvalwater van BP en zijn goed afbreekbaar. Er worden ook geen persistente 

componenten of metalen verwacht in het afvalwater van JBF. De goede werking 

van de WZI van BP zal dan ook niet verstoord worden door de bijkomende vracht 

van JBF. 

 

Uitgaande van het verwijderingsrendement (97 %) van de WZI van BP, zal 

vanwege de exploitatie van JBF:  

� het totale lozingsdebiet gemiddeld stijgen met ca. 25 m³/h (18 m³/h 

bedrijfs- en sanitair afvalwater + 5 m³/h koelwaterspui + 2 m³/h potentieel 

verontreinigd hemelwater) tot ca. 690 m³/h;  

� de geloosde CZV-vracht gemiddeld stijgen met 4,5 kg/h (= 8 % van 

geloosde CZV-vracht van BP) tot 61,7 kg/h;  

� de gemiddelde lozingsconcentratie stijgen tot (61,7 kg/690 m³ =) 89 mg/l. 

Dit betekent een stijging van 3 mg/l (= 4 % van de gemiddelde geloosde 

CZV-concentratie van BP).  

 

De extra vracht vanwege JBF zal dus ook niet voor overschrijdingen van de 

lozingsnormen voor CZV en debiet zorgen.  

 

Bovenstaande berekeningen tonen aan dat de extra lozing vanwege JBF waarvan 

de impact op de Grote Nete berekend zal worden volgende kenmerken heeft: 

� lozingsdebiet = 25 m³/h; en 

� CZV-vracht = 4,5 kg/h.  
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7.6 BESCHRIJVING VAN DE ONTVANGENDE WATERLOOP 

7.6.1 Algemeen 

Het sanitair en het bedrijfsafvalwater alsook de koelwaterspui en het potentieel 

verontreinigd regenwater van JBF wordt uiteindelijk in de Grote Nete geloosd (zie 

Figuur 15) ter hoogte van de kruising met de Amocolaan stroomopwaarts van de 

monding van de Grote Laak. De Grote Nete maakt deel uit van het bekken van de 

Nete en ontspringt in Hechtel-Eksel en stroomt via Mol en Geel naar Lier waar ze 

samenkomt met de Kleine Nete om de Nete te vormen.  

 

7.6.2 Kwaliteitsdoelstelling 

De Grote Nete (VL05_123) heeft stroomopwaarts van de monding van de Grote 

Laak volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot 

aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van 

drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater (B.S. 

29 januari 1999) de functie viswater gekregen.  

 

De grote Nete is volgens het nieuwe stroomgebiedsbeheerplan ingedeeld als rivier 

(type grote beek Kempen).  

  

De kwaliteitsdoelstellingen voor deze waterloop zijn samengevat in de fiches in 

Bijlage 2.  

 

7.6.3 Waterkwaliteitsgegevens 

De beschrijving van de waterkwaliteit van de Grote Nete gebeurt aan de hand van 

analyseresultaten van het immissiemeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM). Er wordt gebruik gemaakt van één staalnamepunt stroomopwaarts van 

het lozingspunt (VMM-nummer 258000; VMM-benaming: Amocolaan, langs E313, 

opw brug en lozing Amoco) en één staalnamepunt stroomafwaarts van het 

lozingspunt (VMM-nummer 257500; VMM-benaming: Oosterlo, 50m SOP 

Eindhoutseweg, SOP Rijloop. De ligging van deze staalnamepunten is 

weergegeven in Figuur 15.  

 

De Prati-index was in 2010 “aanvaardbaar” op meetpunt 258000 en “matig 

verontreinigd” op meetpunt 257500.  

 

De fysicochemische meetresultaten voor 2010 op deze punten en de toetsing met 

de MKN wordt weergegeven in Bijlage 3.  

 

In Tabel 7.2 worden de resultaten voor CZV (enige relevante polluent in het 

afvalwater van JBF) stroomop- en stroomafwaarts met elkaar en met de geldende 

MKN vergeleken. Hieruit blijkt dat:  

� De MKN voor CZV overschreden wordt in meetpunt 257500 

(stroomafwaarts), hoewel deze overschrijding nog binnen de wettelijk 
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toegestane meetfout van 30 % ligt; 

� De concentratie aan CZV significant hoger ligt in meetpunt 257500. 

 

Tabel 7.2 Waterkwaliteit Grote Nete (2010) 

PARAMETER  
Milieu-

kwaliteits-
norm (MKN) 

* 

258000 
(stroom-

opwaarts van 
de lozing) 

257500 
(stroom-

afwaarts van 
de lozing) 

CZV mg O2/l 30 90P 26.7 37.9 (+ 42 %) 

* 90P: MKN geldt voor de 90-percentielwaarde 

 

7.6.4 Afvoerdebiet  

Het afvoerdebiet van de Grote Nete wordt stroomopwaarts van het lozingspunt 

op meetstation L10_077 te Geel gemeten:  

 

Tabel 7.3 Afvoerdebiet Grote Nete (2008 – 2010) 

Afstand tot 
lozingspunt 

Gemiddeld 
debiet 

10-percentiel 
debiet  

km 

Richting 

m³/h m³/h 

L10_077 ca. 3,3 N 6 226 456 

 

Dit debiet is representatief voor de Grote Nete t.h.v. het lozingspunt van BP/JBF. 

Enkele kilometer verder stroomafwaarts mondt de Grote Laak uit in de Grote 

Nete, waardoor het debiet sterk toeneemt. 
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7.7 MILIEU-IMPACT VAN DE LOZING OP DE WATERKWALITEIT VAN DE GROTE NETE 

7.7.1 Algemeen 

De impact van de lozing van JBF op de waterkwaliteit van de Grote Nete wordt 

berekend op basis van een vereenvoudigde modelberekening, waarbij 

verondersteld wordt dat er een directe, perfecte menging plaatsvindt en dat de 

geloosde stof niet reageert of adsorbeert in het ontvangende oppervlaktewater. 

Deze impact wordt berekend t.o.v. de reële meetwaarden in de Grote Nete. De 

evaluatie van deze impact gebeurt op basis van volgende significantiekaders:  

 

Tabel 7.4 Significantiekader discipline water voor de permanente (gemiddelde) impact 

Totale 
concentratieverhoging (X) 
lozingen vs MKN 

1 % < X < 10 % 10 % < X < 20 % X ≥ 20 % 

Huidige kwaliteit (Y) vs 
MKN 

   

Y < 50 % -1 -1 -2 

50 % < Y < 75 % -1 -2 -3 

Y ≥ 75 % -2 -3 -3 

Bovenstaande tabel met: 
X: Totale concentratieverhoging in het oppervlaktewater door het project 
Y: Huidige kwaliteit oppervlaktewater 
MKN: Milieukwaliteitsnorm 
 

Tabel 7.5 Significantiekader discipline water voor de tijdelijke (worst case) impact 

Impact Beoordeling  

X ≤ 0,5 x MKN Verwaarloosbaar tijdelijk effect 

0,5 x MKN ≤ X ≤ MKN Beperkt tijdelijk effect 

X > MKN komt minder dan 10 % van de tijd 
voor 

Relevant tijdelijk effect 

X > MKN komt meer dan 10 % van de tijd voor 

Belangrijk (onaanvaardbaar) tijdelijk effect; tijdelijk 
effect vormt op zich aanleiding tot het niet 
respecteren van de kwaliteitsdoelstelling op jaarbasis 

Bovenstaande tabel met: 
X: Totale concentratie in het oppervlaktewater na lozing 
MKN: Milieukwaliteitsnorm 

 

7.7.2 Impactbepaling  

Rekening houdend met het debiet van de afvalwaterlozing (25 m³/h) en een 

gemiddeld uurdebiet van 6 226 m³ van de Grote Nete, zal door volledige menging 

de geloosde concentratie met een factor van ongeveer 250 verdund worden (d.i. 

zonder rekening te houden met de in de Grote Nete reeds aanwezige 

concentraties). Bij het 10-percentieldebiet (456 m³/h) van de Grote Nete zullen de 

geloosde concentraties met een factor van ongeveer 20 verdund worden. 

 
Tabel 7.6 toont de resultaten van de impactberekening. Hieruit blijkt dat de lozing 

van JBF zorgt voor een beperkte bijdrage aan de CZV-concentratie in de Grote 

Nete, zowel op gemiddelde (permanent) als op worst-case (tijdelijke) basis.  
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Tabel 7.6 Impactberekening  

 
Metingen 

Grote Nete 
stroomopwaarts 

Ontwerp-
gegevens 

JBF lozing 

Grote Nete + 
JBF lozing 

Stijging CZV-
concentratie 

door JBF lozing 

Impact tov 
MKN (%) 

Beoordeling 
impact 

   Gemiddelde    

Debiet (m³/h) 6 226 25 6 251    

CZV-vracht (kg/h) 131,2 4,5 135,7    

CZV-concentratie 
(mg/l) 

21,08  
(< 75 % van MKN) 

 21,71 0,63 2,1 -1 

   10-percentiel    

Debiet (m³/h) 456 25 481    

CZV-vracht (kg/h) 9,6 4,5 14,1    

CZV-concentratie 
(mg/l) 

21,08  29,31 8,2 27 
Beperkt 

tijdelijk effect 
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7.8 BESLUIT 

Voor de waterbevoorrading maakt JBF gebruik van meerdere bronnen: 

 
- Niet-verontreinigd hemelwater zal ingezet worden als koelwater;  

- Ruw water doorgeleverd door BP zal gebruikt worden voor de aanmaak 

van koelwater en gedemineraliseerd water en voor koeling van het 

snijsysteem van de USG’s;  

- Leidingwater wordt enkel gebruikt voor de keuken en sanitaire 

doeleinden; 

- Potentieel verontreinigd hemelwater wordt verzameld en afgevoerd via het 

regenwaterafvoersysteem van BP. 

 

JBF plant niet-verontreinigd hemelwater in te zetten als koelwater. Hiervoor zal 

het hemelwater dat geschikt kan zijn voor deze toepassing verzameld worden in 

een ondergrondse hemelwaterput van 200 m³ gelokaliseerd in de noordoostelijke 

hoek van Lot 1. Eventuele overschot (ca. 600 m³/jaar) van niet-verontreinigd 

hemelwater zal worden afgevoerd via de hemelwaterafvoer van BP welk uitmondt 

in de stabilisatievijver (3 ha) vooraleer lozing in de Grote Nete plaats vindt. 

Hiermee is aan de richtlijnen van de stedenbouwkundige verordening betreffende 

hemelwater voldaan.  

 

De koelwaterspui van JBF zal aangesloten worden op het spuicircuit van BP.  

 

Bluswater en water gebruikt voor de reiniging van vloeren wordt opgevangen 

door inkuipingen rond de gebouwen en weggepompt (eventueel na voorzuivering 

in de stoomstripper) naar de WZI van BP.  

 

Het sanitair en het bedrijfsafvalwater worden na voorbehandeling afgevoerd naar 

de WZI van BP. De enige relevante polluent die kan ontstaan bij PET-productie is 

CZV. De polluenten in het afvalwater van JBF zijn goed vergelijkbaar met deze in 

het afvalwater van BP en zijn goed afbreekbaar. Er worden ook geen persistente 

componenten of metalen verwacht in het afvalwater van JBF. De bijkomende 

vracht van JBF zal de goede werking van de WZI van BP dan ook niet verstoren, 

noch zal deze voor overschrijdingen van de lozingsnormen voor CZV en debiet 

zorgen.  

 

Het sanitair en het bedrijfsafvalwater alsook het potentieel verontreinigd 

hemelwater wordt uiteindelijk in de Grote Nete geloosd. In 2010 werd in de Grote 

Nete geen overschrijding van de milieukwaliteitsnorm vastgesteld voor CZV (er 

werden wel meetwaarden vastgesteld die boven de MKN lagen, zij het met 

minder dan de wettelijk toegestane meetfout van 30 %).  

 
ERM bepaalde de impact van de afvalwaterlozing op de kwaliteit van de Grote 

Nete. Hieruit bleek dat de lozing van JBF zorgt voor een beperkte bijdrage aan de 

CZV-concentratie in de Grote Nete, zowel op gemiddelde (permanent) als op 

worst-case (tijdelijke) basis.  
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7.9 MILDERENDE MAATREGELEN 

JBF heeft reeds een aantal maatregelen gepland ter beperking van zijn 

waterverbruik en lozingen naar oppervlaktewater. Zo zal hemelwater ingezet 

worden als koelwater en wordt de belangrijkste stroom afvalwater voorbehandeld 

in een stoomstripper.  

 

Er worden, gezien de beperkte impact op het oppervlaktewater, geen bijkomende 

milderende maatregelen nodig geacht.  
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8. DISCIPLINE BODEM EN GRONDWATER  

8.1 METHODOLOGIE 

Op basis van de beschikbare gegevens, namelijk kaartenmateriaal zoals 

geologische kaarten, topografische kaarten, grondwaterkwetsbaarheidskaarten, 

alsook de resultaten van de reeds uitgevoerde bodem- en grondwateronderzoeken 

zullen de geologische en de hydrogeologische opbouw, alsook de 

grondwaterstromingen, watervoerende lagen en grondwaterniveaus beschreven 

worden. 

 

De beschrijving van de karakteristieken en de kwaliteiten van bodem en 

grondwater bestaat uit:  

 

� Geologische en hydrogeologische karakteristieken; en 

� Actuele graad van contaminatie (bodem- en grondwaterkwaliteit) met 

toetsing aan VLAREBO. 

 

Voor de aanlegfase wordt het grondverzet kort besproken. Daarnaast zal de 

mogelijke migratie van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van de 

tijdelijke bemaling besproken worden. We zullen de significantie en de omvang 

van het effect op een kwalitatieve wijze bepalen op basis van een expertenoordeel. 

 

Voor de geplande situatie geven we een overzicht van de geplande 

bodembeschermende maatregelen en evalueren het risico op verontreiniging van 

bodem en grondwater door de nieuwe activiteiten.  

 

Afhankelijk van de resultaten worden milderende maatregelen voorgesteld om 

(verspreiding van) de bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen of de 

omvang ervan te beperken. Bij de bespreking van bodem- en 

grondwaterverontreiniging waarderen we deze volgens een puntensysteem. Elk 

(negatief) effect krijgt een score tussen -3 en 0. 

 

� -3: Belangrijk negatief effect: (nieuwe) verontreiniging boven de 

bodemsaneringsnorm type V met mogelijke effecten buiten het 

projectgebied; 

� -2: Relevant negatief effect: verontreiniging boven bodemsaneringsnorm 

type V; 

� -1: Beperkt negatief effect: verontreiniging tussen de registerwaarde en de 

bodemsaneringsnorm; en 

� 0: Verwaarloosbaar effect: verontreiniging lager dan de drempelwaarde 

voor opname in het register van verontreinigde gronden (80% 

bestemmingstype II). 

 

In de synthese worden de milderende maatregelen voor de significante effecten 

samengevat.  
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8.2 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied omvat in de eerste plaats het projectgebied en de omliggende 

percelen. Voor dit deelaspect zal een studiegebied met een straal van (max.) 100 m 

t.o.v. het projectgebied in aanmerking worden genomen.  

 

8.3 REFERENTIESITUATIE  

Op de terreinen waarop de installaties van JBF gebouwd en uitgebaat zullen 

worden, worden momenteel geen als hinderlijk ingedeelde activiteiten uitgevoerd. 

 
Tot het eind van de jaren zestig was het gebied in gebruik voor landbouw-

activiteiten. In 1967 is men begonnen met de ophogingswerken voor de inrichting 

van het industrieterrein en de aanleg van de eerste bedrijfsinstallaties. Het 

ophoogzand werd gewonnen uit een ontginningsput die gelegen was op het 

huidige BP-terrein (ter hoogte van de huidige PTA3 en PX installaties - perceel 

93F). Deze ontzandingsput werd tussen 1970 en 1983 opgevuld met externe 

gronden. 

 

In onderstaande paragrafen gaan we verder in op de historiek, (hydro)geologie en 

verontreinigingssituatie van Lot 1 en Lot 2 waarop JBF haar nieuwe installaties en 

activiteiten plant. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de 

beschikbare bodemonderzoeken: 

 

• Bodemonderzoeken voor het gehele BP-terrein, waarvan Loten 1 en 2 tot 

2011 deel uitmaken (zonder industriële activiteiten op deze loten): 

o Geologica, 2001. 

o Tauw, 2004. 

• Verkennende bodemonderzoeken, specifiek voor Loten 1 en 2, in 

opdracht van BP naar aanleiding van de geplande overdracht (RSK, 

januari 2011). 

• Verkennende bodemonderzoeken, specifiek voor Loten 1 en 2, met 

bemonsteringen en analyses, in opdracht van JBF naar aanleiding van de 

geplande overdracht (ERM, oktober 2011). 

 

8.3.1 Historiek Lot 1 

Lot 1 heeft een oppervlakte van 3,3 ha (ca. 32 600 m²). Hierop worden de 

productie-installaties van JBF gepland. Lot 1 bevindt zich op delen van percelen 

93F en 821S. Beide percelen worden grotendeels ingenomen door de aangrenzende 

productie-installaties van BP. 

 

Alle naburige procesinstallaties van BP zijn, ter voorkoming van bodem- en 

grondwaterverontreiniging, opgesteld boven een betonnen inkuiping die in 

verbinding staat met de waterzuiveringsinstallatie. BP beschikt over een interne 

procedure om calamiteiten te melden. Sinds het laatst uitgevoerd oriënterend 

bodemonderzoek (OBO + aanvulling dd. 2003-2004) hebben er zich in de 

omgeving van Lot 1 geen calamiteiten voorgedaan.  
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8.3.2 Historiek Lot 2 

Lot 2 heeft een oppervlakte van 0,3 ha (ca. 3 000 m²). Hierop worden een tankpark 

van JBF gepland. Lot 2 bevindt zich op perceel 821S. Dit perceel wordt verder 

grotendeels ingenomen door de aangrenzende productie-installaties van BP. 

 
Alle naburige procesinstallaties van BP zijn, ter voorkoming van bodem- en 

grondwaterverontreiniging, opgesteld boven een betonnen inkuiping die in 

verbinding staat met de waterzuiveringsinstallatie. BP beschikt over een interne 

procedure om calamiteiten te melden. Sinds het laatst uitgevoerd oriënterend 

bodemonderzoek (OBO + aanvulling dd. 2003-2004) hebben er zich in de 

omgeving van Lot 2 geen calamiteiten voorgedaan.  

 

8.3.3 Geologie en hydrogeologie  

Op basis van de boorprofielen en de veldwaarnemingen uit eerder uitgevoerde 

bodemonderzoeken, blijkt de ondiepe ondergrond te bestaan uit fijn tot matig grof 

zand met plaatselijk bijmengingen van siltig, kleiig, venig of grindig materiaal. De 

geologische opbouw wordt weergegeven in Tabel 8.1 (Lot 1) en Tabel 8.2.  

 
Tabel 8.1 Geologische opbouw Lot 1 

Diepte 
(m-mv) 

lithologie 
lithostratigrafische 

eenheid 
hydrogeologische 
karakteristieken 

0 – ca. 2 
Glauconiethoudend 

zand 
Quartair doorlatend 

2 – ca. 60 
IJzerhoudend zand 

bovenaan kleihoudend 
Formatie van Diest doorlatend 

 

Tabel 8.2 Geologische opbouw Lot 2 

Diepte 
(m-mv) 

lithologie 
lithostratigrafische 

eenheid 
hydrogeologische 
karakteristieken 

0 – ca. 2 IJzerhoudend zand Quartair doorlatend 

2 – ca. 60 
Glauconiethoudend, 

bovenaan kleihoudend 
Formatie van Diest doorlatend 

 

Het grondwater bevindt zich ter hoogte van het bedrijfsterrein op 2 à 3 m onder 

maaiveld. Bij bemonstering van de aanwezige peilputten ter hoogte van lot 1 werd 

het grondwater aangetroffen tussen 1,73 en 2,4 m-mv. Uit eerder uitgevoerd 

piëzometrisch onderzoek blijkt dat het grondwater globaal in zuidelijke richting 

stroomt met lokaal een zuidwestelijke of zuidoostelijke gradiënt. De aanwezigheid 

van ondergrondse structuren kan de lokale grondwaterstand evenwel 

beïnvloeden. 

 
Tabel 8.3 Hydrogeologie van de industriezone 

Item Omschrijving 

Diepte van de grondwatertafel (voormalige 
onderzoeken) 

1,5 à 3 m-mv 

Kwetsbaarheid van het grondwater Zeer kwetsbaar 

Aanduiding grondwaterstromingsrichting Zuid – zuidwest/zuidoost 

Aanwezigheid oppervlaktewater 
Hesemeirloop (ingebuisd) ter hoogte van 

zuidelijke terreingrens 
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Item Omschrijving 

Aanwezigheid brak of zout water Nvt 

Aanwezigheid kwelzones Mogelijk 
Vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 
500 m van de terreingrens 

Zie overzicht in Bijlage 4 

Waterwingebieden & beschermingszones type I, II of III 
binnen een straal van 2 km van de terreingrens 

Geen 

 

8.3.4 Bodem- en grondwaterkwaliteit 

8.3.4.1 Verkennend bodemonderzoek BP Chembel – Lot 1, Amocolaan 2 te 2440 Geel, 
referentie 552028-R01 (00), 28 januari 2011 

Voor geen van de geanalyseerde bodemstalen worden concentraties aan 

verontreinigingsparameters boven de Vlarebo-richtwaarde teruggevonden zodat 

er bijgevolg geen sprake is van een verontreiniging van de bodem. Er zijn enkel 

beperkte overschrijdingen van de streefwaarde voor enkele zware metalen en 

PAK’s wat vermoedelijk gerelateerd is aan de aanwezigheid van puinhoudend 

ophoogmateriaal. 

 

In het grondwater wordt ter hoogte van put P10-1 een beperkte overschrijding van 

de richtwaarde voor cadmium vastgesteld. De gedetecteerde concentratie vormt 

volgens de OVAM-terminologie geen ernstige bodemverontreiniging (concentratie 

< 80 % BSN) zodat in geval van een oriënterend bodemonderzoek niet dient te 

worden overgegaan tot nader onderzoek. 

 

Voor de overige putten blijven de gedetecteerde concentraties onder of in de buurt 

van de Vlarebo streefwaarden en is er bijgevolg geen indicatie voor een 

verontreiniging van het grondwater. 

 

8.3.4.2 Verkennend bodemonderzoek BP Chembel – Lot 2, Amocolaan 2 te 2440 Geel, 
referentie 552028-R02 (00), 28 januari 2011 

Voor geen van de geanalyseerde bodemstalen worden concentraties aan 

verontreinigingsparameters (SAP-pakket) boven de Vlarebo-richtwaarde 

teruggevonden zodat er bijgevolg geen sprake is van een verontreiniging van de 

bodem. Er worden enkel beperkte overschrijdingen van de streefwaarde voor 

enkele zware metalen (As, Cr en Ni) opgemerkt wat vermoedelijk gerelateerd is 

aan de aanwezigheid van het ophoogmateriaal (zand). 

 

In het grondwater wordt ter hoogte van put P197 een beperkte overschrijding van 

de Vlarebo streefwaarde voor cadmium vastgesteld. Tevens wordt de streef-

waarde voor naftaleen overschreden. Voor geen van de geanalyseerde parameters 

wordt de Vlarebo richtwaarde benaderd. Voor put P10-13 blijven de concentraties 

aan verontreinigingsparameters onder de detectielimiet. 

 

Er is bijgevolg geen indicatie voor een verontreiniging van het grondwater.  
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8.3.4.3 Verkennend bodem en grondwateronderzoek Lot 1 & 2 BP Chembel Oktober 2011 

Conclusie Lot 1 

Analyse van de monsters toonde aan dat de concentraties van benzo(a)pyreen in 

de bodem en cadmium in het grondwater de respectievelijke richtwaarden 

overschrijden. 

 

De verhoogde concentratie van benzo(a)pyreen in de bodem wordt beschouwd als 

een historische verontreiniging daar algemeen aangenomen wordt dat deze zijn 

oorsprong vindt in de verhoging van de site uitgevoerd tussen 1967 en 1969.  

 

De verhoogde concentratie van cadmium in het grondwater wordt beschouwd als 

een historische verontreiniging daar deze niet gekoppeld kon worden aan enige 

bekende huidige of vroegere activiteit op de site. 

 

Gebaseerd op de analytische resultaten is er geen indicatie voor de aanwezigheid 

van een belangrijke bodem en grondwaterverontreiniging op Lot 1. 

 

Conclusie Lot 2 

Analyse van de monsters toonde aan dat de concentratie van mangaan in het 

grondwater de Vlaamse kwaliteitsnorm overschrijdt. 

 

Deze sterk verhoogde mangaanconcentratie in het grondwater is 

hoogstwaarschijnlijk van natuurlijke oorsprong en wordt niet beschouwd als een 

bodemverontreiniging volgens art. 2.4° van het Vlaamse Bodemdecreet. 
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8.4 AANLEGFASE 

De aanlegfase zal ca. 1,5 jaar in beslag nemen.  

 

Op Lot 1 zal ca. 10 000 m3 bodem afgegraven worden voor de fundamenten van 

verschillende gebouwen. Hiervan zal ca. 8 000 m³ hergebruikt worden op de site.  

 

Op Lot 2 zal ca. 1 000 m³ afgegraven worden. Deze hoeveelheid zal niet 

hergebruikt worden.  

 

Indien de overtollige gronden (geschat op 3 000 m³) niet binnen dezelfde percelen 

kunnen worden gebruikt, zullen ze worden afgevoerd. Daarbij zullen de nodige 

kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, zoals voorgeschreven in de regelgeving 

over grondverzet. Op basis van de verkennende bodemonderzoeken (zie 

paragraaf 8.3.4) wordt aangenomen dat de opgegraven grond niet verontreinigd 

zal zijn.  

 

Indien tijdens de aanlegfase (bouwen van nieuwe installaties) bemaald moet 

worden, zal dit in ieder geval beperkt blijven tot (ca. 5 m³/dag op een diepte van 

0,5 m). Dit bemalingswater wordt naar de openbare riolering op de Amocolaan 

gepompt. De kwaliteit van het bemalingswater is vergelijkbaar met de kwaliteit 

van het grondwater zoals beschreven in de verkennende bodemonderzoeken op 

de site uitgevoerd in 2011 (zie paragraaf 8.3.4). De gemeten concentraties mangaan 

in het grondwater zullen geen belemmering vormen voor de lozing naar de 

openbare riolering (voor mangaan is geen enkele lozings- of kwaliteitsnorm of 

richtwaarde opgenomen in Vlarem II).  
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8.5 GEPLANDE SITUATIE 

De geplande situatie onderscheidt zich van de referentiesituatie door de 

exploitatie van de PET-productie en de aanwezigheid van de productie- en de op- 

en overslaginstallaties.  

 

8.5.1 Beschrijving van de potentieel bodembedreigende activiteiten en de getroffen 
bodembeschermende maatregelen 

8.5.1.1 Mogelijke oorzaken van emissies naar bodem en/of grondwater 

Verontreiniging van bodem en grondwater door industriële activiteiten kan in het 

algemeen mogelijk optreden door: 

 

• lekkage van tanks of leidingen te wijten aan o.a. defect of breuk, 

• lekkage bij overslag, aftappen van leidingen en tanks bij 

onderhoudswerkzaamheden, 

• verontreiniging door insijpelen van verontreinigd blus-, regen- of 

afvalwater, 

• opslag van uitlogende verontreinigende vaste stoffen, 

• calamiteiten, 

• depositie van verontreinigende stoffen in de omgeving van schoorstenen, 

• drainage. 

 

De bodembedreigende eigenschappen van een stof zijn functie van de chemische 

en toxische eigenschappen van de stof en van het mobiliteitspotentieel in de 

bodem. 

 

8.5.1.2 JBF 

Van bovenstaande algemeen mogelijke oorzaken van effecten op bodem en 

grondwater zijn voor JBF de volgende van toepassing: 

 

• lekkage van tanks of leidingen te wijten aan o.a. defect of breuk, 

• lekkage bij overslag, aftappen van leidingen en tanks bij 

onderhoudswerkzaamheden, 

• verontreiniging door insijpelen van verontreinigd blus-, regen- of 

afvalwater, 

• calamiteiten. 

 

JBF zal geen uitlogende vaste stoffen rechtstreeks op de bodem stockeren. Er 

wordt geen drainage gepland. In de discipline lucht werd de verzurende depositie 

als gevolg van de NOx-emissies in de rookgassen berekend. Er werd besloten dat 

de impact hiervan beperkt to verwaarloosbaar is. 

 

De hierboven opgesomde mogelijke oorzaken van verontreiniging zijn samen te 

vatten als beperktere incidenten of grotere calamiteiten waarbij de gelekte 
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producten of verontreinigd blus- regen- of afvalwater in bodem of grondwater 

terechtkomen. De kans dat een dergelijk incident of calamiteit effectief tot bodem- 

of grondwaterverontreiniging leidt, kan sterk worden beperkt door opvang te 

voorzien voor eventuele lekken, alsook voor verontreinigd hemelwater en 

bluswater. De regelgeving schrijft dergelijke opvangvoorzieningen overigens voor. 

 

De procesinstallaties van JBF alsook laad- en lospunten voor vloeibare chemicaliën 

zullen, conform de regelgeving (Vlarem), op vloeistofdichte vloeren geplaatst 

worden. Op- en overslaginstallaties worden ingekuipt en eveneens geplaatst op 

vloeistofdichte vloeren. Alle vloeistofdichte vloeren en inkuipingen leiden naar 

opvangputten van waar eventuele lekvloeistoffen of verontreinigd regen- of 

bluswater kan afgevoerd worden naar de waterzuivering. Het risico op 

bodemverontreiniging is hierdoor zeer beperkt.  
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8.6 BESLUIT 

Op basis van de reeds uitgevoerde bodem- en grondwateronderzoeken wordt ter 

hoogte van Lot 1 een historische verontreiniging van benzo(a)pyreen in de bodem 

en van cadmium in het grondwater aangetroffen. De concentraties blijven beneden 

de resp. registerwaardes (verwaarloosbaar effect; score 0).  

 

Op Lot 2 overschrijdt de concentratie van mangaan in het grondwater de Vlaamse 

kwaliteitsnorm. Deze sterk verhoogde mangaanconcentratie in het grondwater is 

hoogstwaarschijnlijk van natuurlijke oorsprong en wordt niet beschouwd als een 

bodemverontreiniging volgens art. 2.4° van het Vlaamse Bodemdecreet.  

 

De aanlegfase zal ca. 1,5 jaar in beslag nemen. Op Lot 1 zal ca. 10 000 m3 bodem 

afgegraven worden voor de fundamenten van verschillende gebouwen. Hiervan 

zal ca. 8 000 m³ hergebruikt worden op de site. Op Lot 2 zal ca. 1 000 m³ 

afgegraven worden. Deze hoeveelheid zal niet hergebruikt worden.  

 

Indien de overtollige gronden niet binnen dezelfde percelen kunnen worden 

gebruikt, zullen ze worden afgevoerd met inachtname van de nodige 

kwaliteitscontroles, zoals voorgeschreven in de regelgeving over grondverzet. Op 

basis van de verkennende bodemonderzoeken wordt aangenomen dat de 

opgegraven grond niet verontreinigd zal zijn. Dit bemalingswater wordt naar de 

openbare riolering op de Amocolaan gepompt. De kwaliteit van het 

bemalingswater is vergelijkbaar met de kwaliteit van het grondwater zoals 

beschreven in de verkennende bodemonderzoeken op de site uitgevoerd in 2011.  

 

De procesinstallaties van JBF alsook laad- en lospunten voor vloeibare chemicaliën 

zullen, conform de regelgeving (Vlarem), op vloeistofdichte vloeren geplaatst 

worden. Op- en overslaginstallaties worden ingekuipt en eveneens geplaatst op 

vloeistofdichte vloeren. Alle vloeistofdichte vloeren en inkuipingen leiden naar 

opvangputten van waar eventuele lekvloeistoffen of verontreinigd regen- of 

bluswater kan afgevoerd worden naar de waterzuivering. Het risico op 

bodemverontreiniging is hierdoor zeer beperkt, zowel bij de normale operatie, het 

laden/lossen als bij eventuele incidenten/lekken.  

 

 

8.7 MILDERENDE MAATREGELEN 

Sinds het Bodemsaneringsdecreet (laatste wijziging Decreet 20/10/2006 BS dd. 

22/01/2007) in werking is getreden beschikt Vlaanderen over een wettelijk kader 

m.b.t. het inventariseren, beschrijven en saneren van bodem- en 

grondwaterverontreiniging. JBF zal verplicht zijn om periodiek (volgens de 

huidige regelgeving om de tien jaar) een oriënterend bodemonderzoek over te 

maken aan OVAM. Binnen de procedures van het decreet zijn de nodige 

remediërende en milderende maatregelen opgenomen, die binnen dit MER ook 

relevant zijn. 
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9. DISCIPLINE GELUID EN TRILLINGEN 

9.1 METHODOLOGIE 

9.1.1 Huidig omgevingsgeluid 

Ter bepaling van het huidige omgevingsgeluid werden in het kader van deze MER 

geen immissiemetingen uitgevoerd rondom het projectgebied. Er worden immers 

op diverse meetpunten jaarlijks geluidsmetingen uitgevoerd door AiB-Vinçotte – 

Business Unit Vinçotte Environment in de omgeving van het projectgebied. Op 

basis van deze immissiemetingen uitgevoerd in 2010 en 2011 wordt het 

(oorspronkelijk) omgevingsgeluid beschreven. We verwijzen hier al naar referentie 

van de documenten “Rapport n°: 60099660-051-overdracht geluidsdata 2011 naar 

JBF RAK LLC” en “Rapport n°: 60099660-046-overdracht geluidsdata 2010 naar JBF 

RAK LLC”. In deze rapporten worden de resultaten voor 4 meetpunten 

beschreven. Verder in het rapport worden deze meetresultaten vermeld en zal het 

effect van de activiteiten van JBF op dit omgevingsgeluid besproken worden.  

 

9.1.2 Effect van de activiteiten (bestaand en gepland) op het omgevingsgeluid op het 
huidige omgevingsgeluid  

Er werden geen uitgebreide emissiemetingen voorzien in het kader van dit MER. 

Een voorstel van emissiegegevens van de nieuwe installaties werden aangeleverd 

door de opdrachtgever JBF. Tevens werden enkele emissiemetingen uitgevoerd 

aan een deels gelijkaardige installatie in de Verenigde Arabische Emiraten (Ras Al 

Khaimah) van JBF. Deze installatie in RAK (Ras Al Khaimah) is niet geheel te 

vergelijken en is ook een oudere installatie. Vermits in Geel een geheel nieuwe 

installatie zal gebouwd worden, kan en zal er ook bijzondere aandacht besteed 

worden aan de nodige geluidsreducerende maatregelen.  

  

Vermits de gedetailleerde lay-out en engineering van de installaties nog niet 

vastligt is het niet mogelijk om een nauwkeurige geluidseffect te berekenen. Er zal 

bijgevolg een inschatting gemaakt worden van de specifieke bijdrage van JBF te 

Geel en dit op basis van de aangeleverde gegevens en de metingen in RAK 

enerzijds en anderzijds zal een akoestisch eis worden opgelegd opdat de 

bepalingen in VLAREM II worden gerespecteerd en er geen effecten op het 

omgevingsgeluid optreden.  

 

De specifieke bijdrage op de verschillende immissiepunten zal worden 

doorgerekend met behulp van het model Geomilieu dat steunt op de 

overdrachtsmethode volgens ISO 9613. Het specifiek geluidsniveau wordt getoetst 

volgens de bepalingen conform VLAREM II en het effect wordt bepaald op basis 

van het significantiekader.  

 

Het aspect ‘Trillingen’ wordt als niet relevant beschouwd in het kader van dit 

MER. 
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9.2 ENKELE TECHNISCHE BEGRIPPEN 

9.2.1 Algemene begrippen 

De sterkte van het geluid wordt weergegeven door zijn intensiteit (I), maar vaak 

ook door zijn geluidsvermogenniveau (Lw) of zijn geluidsdrukniveau (Lp). Het 

geluidsvermogenniveau is een eenduidige grootheid die de emissie van de 

geluidsbron weergeeft, onafhankelijk van de omgeving waarin de bron staat. Aan 

de hand van het geluidsdrukniveau op een bepaalde afstand tot de bron wordt het 

geluidsvermogenniveau berekend. Het geluidsvermogenniveau komt eigenlijk 

overeen met de energie die zich op afstand nul bevindt om te komen tot een 

geluidsdrukniveau op een bepaalde afstand. 

 

De aard of hoogte van het geluid wordt weergegeven door zijn frequentie (f). 

Doorgaans is een geluid samengesteld uit signalen van verschillende frequenties. 

Het spectrum van hoorbare frequenties strekt zich uit van ongeveer 20 Hz tot 

20 000 Hz. 

 

Zowel de sterkte als de hoogte van het geluid kan veranderen in de tijd. 

Naargelang van het gedrag in de tijd onderscheidt men continu, cyclisch of 

impulsief geluid.  

 

Het geluidsdrukniveau (Lp) wordt gedefinieerd als: 

 

 
L

p

p
p = 20 10

0

* log

 
waarbij 

p = de effectieve geluidsdruk; 

p0 = een effectieve referentiegeluidsdruk, gelijk aan 2*10-5 N/ m2. 

 

Het geluidsdrukniveau wordt uitgedrukt in decibel (dB). 

 

dB(A) is een afgeleide van de eenheid decibel om de subjectieve 

gehoorgewaarwording op een meer praktische wijze te kunnen weergeven. 

 

Door middel van een elektronische filter wordt bij de geluidsanalyse het geluid in 

een discreet aantal frequentiebanden bepaald. Deze frequentiebanden worden 

gekarakteriseerd door hun breedte en hun centrale frequenties. Het gebruik van 

een octaaf en tertsfilterset laat toe de relatieve bijdrage van de verschillende octaaf 

- en tertsbanden tot het totale geluidsniveau te bepalen. Een uitgesproken zuivere 

toon zal met meer dan 5 dB boven de aangrenzende tertsbanden uitsteken. 
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9.2.2 Meetparameters 

LAeq,T: het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het 

beschouwde fluctuerende geluid. De discontinue geluidsbelasting 

gedurende een periode T wordt omgerekend naar het niveau van 

een continue geluid met dezelfde geluidsbelasting. 

LAN,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de 

observatieperiode T wordt overschreden.  

LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de 

observatieperiode T wordt overschreden. Het is een maat voor het 

overwegend heersende achtergrondgeluidsniveau. 

Lsp: het specifiek geluid is de getalwaarde van de akoestische grootheid 

die het geluid van een inrichting, of een deel karakteriseert 

(eventueel aangepast met een beoordelingsgetal).  

LwA: het A-gewogen geluidsvermogenniveau, identificeert eenduidig de 

emissiesterkte van de geluidsbron. 

 

9.2.3 Toetsingskader (wettelijk, wetenschappelijk) en toetsingscriteria 

Het wettelijk toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het Vlarem. 

Voor nieuwe inrichtingen worden grenswaarden afgeleid op basis van de ligging 

van de immissiepunten volgens het gewestplan en het huidige omgevingsgeluid. 

Volgens de voorschriften van Vlarem II ‘Bijlage 2.2.1. milieukwaliteitsnormen voor 

geluid in open lucht’ gelden de richtwaarden (RW) voor het LA95,1h van het 

oorspronkelijk omgevingsgeluid opgenomen in Tabel 9.1. 

 

Het specifieke geluid van een nieuwe inrichting dient aan volgende voorwaarden 

te voldoen: 

“Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid gelijk aan of hoger dan de 

milieukwaliteitsnorm van bijlage 2.2.1. bij Vlarem II is, moet de continue component van 

het specifiek geluid, voortgebracht door de nieuwe inrichting beperkt worden tot het LA95,1h 

van het oorspronkelijk omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de 

in bijlage 4.5.4. bij Vlarem II vermelde richtwaarde anderzijds. 

 

Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde in de 

gebieden onder 2°, 3°, 5°, 8° of 9° van bijlage 2.2.1. bij Vlarem II, moet de continue 

component van het specifiek geluid voortgebracht door de nieuwe inrichting voor deze 

gebieden beperkt worden tot de in bijlage 4.5.4. bij het Vlarem II bepaalde richtwaarde 

verminderd met 5 dB(A)”. 

 

Als het geluid in open lucht van de inrichting een incidenteel, fluctuerend, 

intermitterend of impulsachtig karakter vertoont, dan worden de in bijlage 4.5.5. 

bij Vlarem II aangegeven richtwaarden toegepast. De toepasselijke waarde is in dit 

geval de in bijlage 4.5.4. bij Vlarem II aangegeven richtwaarde voor de 

verschillende gebieden verminderd met 5. 

 

Tabel 9.2 geeft de richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en 

intermitterend geluid in open lucht weer voor als hinderlijk ingedeelde 

inrichtingen.  
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Tabel 9.1 Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht 

Richtwaarde in dB(A) 
Categorie 

Dag Avond Nacht 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 

industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden 

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 

gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote 

ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden 

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen en ontginningsvoorzieningen tijdens 

ontginning 

60 55 55 

5bis. Agrarische gebieden 45 40 35 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor 

verblijfsrecreatie 
50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd bufferzones, militaire 

domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten 

richtwaarden worden vastgesteld 

45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van voor grindwinning bestemde 

ontginningsgebieden tijdens ontginning 

55 50 45 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste 

richtwaarde van toepassing. 

   Dag:  van 07.00 tot 19.00 uur 

   Avond:  van 19.00 tot 22.00 uur 

   Nacht:  van 22.00 tot 07.00 uur 

 

Tabel 9.2 Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid 
in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen 

Richtwaarden uitgedrukt als LAeq,1s in dB(A) 
Aard van het geluid 

Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts 

fluctuerend 

incidenteel 

Toepasselijke waarde 

+ 15 

Toepasselijke waarde 

+ 10 

Toepasselijke waarde 

+ 10 

impulsachtig 

intermitterend 

Toepasselijke waarde 

+ 20 

Toepasselijke waarde 

+ 15 

Toepasselijke waarde 

+ 15 

 

Als ‘toepasselijke waarde’ wordt in bovenstaande tabel beschouwd: 

 

• Toepasselijke waarde voor nieuwe inrichtingen: richtwaarde in bijlage 

4.5.4. bij Vlarem II verminderd met 5 

• Toepasselijke waarde voor bestaande inrichtingen: richtwaarde in bijlage 

4.5.4. bij Vlarem II 

 

Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op het in- en uitgaande weg- en 

luchtverkeer. 
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9.2.4 Significantiekader 

De significantie van een project hangt sterk af van de evolutie van het 

omgevingsgeluid voor en na uitvoering van een project. In het significantiekader 

wordt ook rekening gehouden met normering conform VLAREM II.  

 

Tabel 9.3 Significantiekader discipline geluid 

 

Voor niet Vlarem punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. 

De parameter moet door de deskundige gekozen en gemotiveerd worden. De 

uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende 

maatregelen (zie Tabel 9.4).  

 

Tabel 9.4 Koppeling milderende maatregelen 

-1 (matig significant 

negatief) 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de juridische en 

beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient de 

deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient 

dit gemotiveerd te worden. 

-2 (significant negatief) 
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, te koppelen 

aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

-3 (zeer significant 

negatief) 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te koppelen 

aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, 

positief, zeer positief en uitgesproken positief.  

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 

  Voldoet aan het Vlarem ? 

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand 

∆LAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

∆LAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<∆LAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<∆LAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤∆LAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3 

-3≤∆LAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤∆LAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

∆LAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 

∆LAX,T: verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd 

Met T = duur in seconden 

Met X: 

• “N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de 
milieukwaliteitsnorm 

ofwel 

• “eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid. 
GW: grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II 

RW: richtwaarde 

Lsp: specifiek geluid 

*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een 

hervergunning van een inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk 

omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de 

inrichting in werking. 

** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het 

betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie). 
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9.3 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het studiegebied omvat de zone binnen dewelke zich de effecten kunnen 

voordoen. Het strekt zich conform de bepalingen in Vlarem II uit tot op minimum 

200 m van het industriegebied. Het nieuwe bedrijf JBF zal zich bevinden op een 

industriegebied waar ook enkele andere bedrijven langs de Amocolaan te Geel zijn 

gelegen. Dit industriegebied is gelegen tussen het Albertkanaal en de E313. De 

meest nabijgelegen woningen bevinden zich aan de overkant van de E313 gelegen 

in de Heikantstraat te Laakdal. De effecten van het JBF op het omgevingsgeluid 

zullen bekeken worden naar woonstraten Heikantstraat en Toekomststraat te 

Laakdal en aan de woningen aan de overkant van het Albertkanaal gelegen in de 

Wilgenstraat en Bremstraat te Geel.  

 

 

9.4 REFERENTIESITUATIE 

9.4.1 Algemeen 

In het kader van deze MER werden er geen immissiemetingen uitgevoerd. Zoals 

reeds aangehaald werden de meetresultaten van de jaarlijkse metingen van 2010 

en 2011 uitgevoerd door AiB Vinçotte gebruikt voor vier meetpunten. De ligging 

van deze meetpunten / beoordelingspunten is weergegeven in Figuur 16 en 

Figuur 17, en een beschrijving met Lambertcoördinaten is in Tabel 9.5 opgenomen. 

 

Tabel 9.5 Beschrijving van de meetpunten 

Mpt Beschrijving van de ligging (adres) Lambertcoördinaten 

A 
Ter hoogte van de woning Wilgenstraat 14 in Geel. Er werd 
gemeten achterzijde woning ter hoogte van de grasstrook naast 
het jaagpad 

X = 194 434 
Y = 201 430 

B Ter hoogte van de woning Toekomststraat 28 in Laakdal 
X = 194 341 
Y = 200 257 

F 
Ter hoogte van de woning Bremstraat 12 in Geel. Er werd 
gemeten in de achtertuin van de woning. 

X = 194 821 
Y = 201 396 

G 
Ter hoogte van de woning Heikant 39 in Laakdal. Er werd 
gemeten ter hoogte van het tennisplein naast de woning. 

X = 194 827 
Y = 200 157 

 

De meetpunten zijn allen gelegen in een gebied op minder dan 500 m van een 

industriegebied. De milieukwaliteitsnormen voor de meetpunten zijn conform de 

bepalingen in VLAREM II 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de 

avond – en nachtperiode.  

 

9.4.2 Meetresultaten  

De meetresultaten (Vlarem II - gemiddelde) voor het LA95,1h worden hierna per 

meetpunt weergegeven. Voor verdere informatie verwijzen we naar de 

documenten “Rapport n°: 60099660-051-overdracht geluidsdata 2011 naar JBF 

RAK LLC” en “Rapport n°: 60099660-046-overdracht geluidsdata 2010 naar JBF 

RAK LLC”. 
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De geluidsmeetcampagne in 2010 op de 4 meetpunten werd gestart op maandag 

25 januari 2010 en werd beëindigd op donderdag 25 februari 2010. De 

meetcampagne in 2011 op de 4 meetpunten (A, B, F en G) werd gestart op 

donderdag 20 januari 2011 en werd beëindigd op dinsdag 22 februari 2011. De 

meetketen op meetpunt B kende een technisch defect van vrijdag 21 januari 2011 

tot en met woensdag 26 januari 2011. Voor deze periode zijn er geen meetwaarden 

opgetekend ter hoogte van dit punt. 

 

De meetpunten B en G zijn gelegen ten zuiden van de E313 en het 

omgevingsgeluid wordt hier sterk bepaald door het wegverkeer enerzijds en de 

bedrijven op het industriegebied anderzijds. Voor de meetpunten A en F , aan de 

overzijde van het Albertkanaal zijn het voornamelijk de bedrijven die het 

omgevingsgeluid bepalen en veel minder het wegverkeer op de E313.  

 

9.4.2.1 Meetpunt A – Wilgenstraat 14 te Geel 

Voor de meetperiode in 2010 zijn hierna meetresultaten weergegeven:  

 

Tabel 9.6 Meetresultaten Meetpunt A 2010 

 
 

Voor de meetperiode in 2011 zijn de meetresultaten weergegeven in Tabel 9.7.  

 

Bij een wind uit zuidelijk richting bedraagt het gemiddeld LA95,1h voor de 

nachtperiode meer dan 50 dB(A), met andere woorden de milieukwaliteitsnorm / 

richtwaarde wordt dan met meer dan 5 dB(A) overschreden. Voornamelijk de 

industrie aan de overkant van het Albertkanaal is bepalend voor het omgevings-

geluid. Bij een wind uit noordelijk richting zakt het LA95,1h wel onder de 45 dB(A). 
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Tabel 9.7 Meetresultaten Meetpunt A 2011 

 
 

9.4.2.2 Meetpunt F – Bremstraat te Geel 

Voor de meetperiode in 2010 zijn hierna meetresultaten weergegeven:  

 

Tabel 9.8 Meetresultaten Meetpunt F 2010 
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Voor de meetperiode in 2011 zijn hierna meetresultaten weergegeven:  

 

Tabel 9.9 Meetresultaten Meetpunt F 2011 

 
 

Uit de metingen blijkt dat het LA95,1h ook hier de richtwaarde / 

milieukwaliteitsnorm voor de nacht bij een wind uit zuidelijke en westelijke 

richting overschrijdt.  

 

9.4.2.3 Meetpunt B – Toekomststraat 28 te Laakdal 

Voor de meetperiode in 2010 zijn de meetresultaten weergegeven in Tabel 9.10.  

 

Voor de meetperiode in 2011 zijn de meetresultaten weergegeven in Tabel 9.11.   

 

Vermits de bepalende geluidsbronnen (wegverkeer en industrie) ten noorden van 

dit meetpunt zijn gelegen worden de hoogste LA95,1h – waardes opgemeten bij een 

wind uit noordelijke richting. Overdag bedraagt het LA95,1h gemiddeld bijna 

60 dB(A), terwijl dit voor de nachtperiode niet onder de 50 dB(A) zakt. Enkel bij 

een wind uit zuidwestelijke richting zakt het LA95,1h net onder de 45 dB(A).  
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Tabel 9.10 Meetresultaten Meetpunt B 2010 

 
 

Tabel 9.11 Meetresultaten Meetpunt B 2011 

 
 

9.4.2.4 Meetpunt G – Heikantstraat 39 te Laakdal 

De woningen in de Heikantstraat zijn het dichtst tot het project van JBF Geel 

gelegen. De afstand tot het nieuwe bedrijf bedraagt ongeveer 140 m. Daartussen 

ligt de E313 en is er ook een geluidsscherm voorzien tussen de E313 en deze 

woningen. De geluidsemissie van JBF zal hoofdzakelijk door dit beoordelingspunt 

(Heikantstraat) begrensd worden.  
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Voor de meetperiode in 2010 zijn hierna meetresultaten weergegeven:  

 

Tabel 9.12 Meetresultaten Meetpunt G 2010 

 
 

Voor de meetperiode in 2011 zijn hierna meetresultaten weergegeven:  

 

Tabel 9.13 Meetresultaten Meetpunt G 2011 

 
 

Vermits de bepalende geluidsbronnen (wegverkeer en industrie) ten noorden van 

dit meetpunt zijn gelegen worden de hoogste LA95,1h – waardes opgemeten bij een 

wind uit noordelijke, noordoostelijke, noordwestelijke richting. Overdag bedraagt 

het LA95,1h gemiddeld bijna 60 dB(A), terwijl dit voor de nachtperiode niet onder de 
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50 dB(A) zakt. Zelfs bij een wind uit zuidwestelijke richting zakt het LA95,1h op dit 

meetpunt niet onder de 45 dB(A). Kortom, de milieukwaliteitsnorm is zowel 

overdag, ’s avonds als ’ s nachts steeds overschreden.  

 

Voor de meest ongunstige windrichting zowel voor de huidige als de geplande 

situatie bedraagt het gemiddeld LA95,1h meer dan 50 dB(A). Volgens de bepalingen 

in VLAREM II, moet het specifiek geluid bijgevolg beperkt blijven tot de 

richtwaarde met andere woorden 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor 

de avond – en nachtperiode.  

 

Hierna zal nagegaan worden wat de effecten op het omgevingsgeluid zullen zijn 

in de veronderstelling dat: 

 

• de richtwaarde (45 dB(A)) als grenswaarde voor de nachtperiode geldt 

enerzijds; 

• de richtwaarde – 5 dB(A) (40 dB(A)) als grenswaarde wordt gehanteerd 

anderzijds (bvb. in geval van een zuivere toon). 
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9.5 GEPLANDE SITUATIE 

9.5.1 Inleidende info  

Een voorlopige lay-out van het bedrijf JBF te Geel is weergegeven in Figuur 18.  

 

De meest relevante geluidsbronnen worden weergegeven in Tabel 9.14. de 

geluidsdeskundige werd door JBF uitgenodigd om in Ras-Al-Khaymah indicatieve 

geluidsmetingen uit te voeren aan gelijkaardige installaties van JBF.  

 

Tabel 9.14 Indicatieve geluidsemissies 

Geluidsbron   Aantal 

B1 - Gasturbine In open lucht of in gebouw 1 

B2 - Koeltoren In open lucht 3 

B3 – Vacuüm pompen  In CP gebouw 4 

B4 – Reactors  In CP gebouw 7 

B5 – Blowers/Compressoren In gebouw SSP 
3 blowers 

4 compressoren 

B6 – HTM branders In open lucht 4 

B7 – Recuperatie van warmte 
In open lucht naast 
gasturbine 

1 

 

9.5.2 Geluidsemissie gegevens op basis van indicatieve metingen te RAK (Verenigde 
Arabische Emiraten) 

Op 1 november 2011 werden door de MER-deskundige aan gelijkaardige 

installaties van JBF te RAK indicatieve geluidsmetingen uitgevoerd om na te gaan 

welk geluidsniveau er kon verwacht worden. De site te RAK is echter niet geheel 

hetzelfde en de opbouw zal ook anders zijn. Tevens zijn er ook geen bewoonbare 

vertrekken in de nabije en verre omgeving. De site te RAK ligt bijna in de woestijn. 

Kortom, er zijn voor de site te JBF te RAK geen dwingende redenen om 

geluidsreducerende maatregelen te hanteren.  

 

De CP en SSP gebouwen in RAK hebben zeer veel open luiken en deuren (zie Foto 

1). Het stelt volgens de opdrachtgever echter geen problemen om volledig gesloten 

gebouwen te voorzien. We gaan in dit MER dan ook van gesloten gebouwen uit 

(een andere optie is om geluidsbronnen van geluidsdempende omkastingen te 

voorzien). Hieraan dient in de verdere detailontwerpfase zeker aandacht te 

worden besteed.  

 

Op de site van JBF te RAK staat de gasturbine in een gebouw opgesteld. In Geel is 

nog geen beslissing genomen over het opstellen van de gasturbine in open lucht of 

in een gebouw. 

 

De HTM branders en warmte recuperatie unit in open lucht worden op Foto 2 

weergegeven. 
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Foto 1 CP en SSP gebouwen in RAK 

 
 

Foto 2 HTM branders en warmte recuperatie unit in open lucht 

  
 

Op de site te RAK werd het geluidsniveau op korte afstand tot de belangrijkste 

geluidsbronnen gemeten. Op basis van deze metingen en van de configuratie van 

de installaties werd tevens een inschatting van de geluidsvermogenniveaus van 

deze bronnen gemaakt (zie Tabel 9.15). 

 

Tenslotte werd op 200 m van de site van RAK het specifiek geluid (Lsp) van de het 

geheel van de installaties gemeten. Dit bedroeg 50 à 55 dB(A). 

 

Tabel 9.15 Inschatting geluidsvermogenniveaus belangrijkste geluidsbronnen 

Geluidsbron   
Geluidsniveau op basis van 

metingen te RAK 
Geschat LW op basis van 

metingen 

B1 - Gasturbine 
85 dB(A) op 1 m. 

Oppervlakte rondom de gehele 
installatie bedraagt S = 300 m2 

110 dB(A) 

B2 – Koeltoren inclusief 
koelwater pomp  

75 dB(A) op 10 m 103 dB(A) 

B3 – Vacuüm pompen  92 dB(A) op 1 m In gebouw 

B4 – Reactors  85 à 87 dB(A) op 1 m In gebouw 

B5 – Blowers/Compressor  Niet opgemeten 

In gebouw maar wel in– en 
uitlaat naar omgevingslucht 

nodig: aanname 
Lw = 102 dB(A) 
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Geluidsbron   
Geluidsniveau op basis van 

metingen te RAK 
Geschat LW op basis van 

metingen 

B6 – HTM branders 80 dB(A) op 5 m 102 dB(A) 

B7 – Recuperatie van 
warmte 

88 dB(A) op 1 m 97 dB(A) 

 

9.5.3 Effectbepaling op basis van emissiegegevens (aannames) 

Op basis van de geluidsemissie aannames, de ligging op het industriegebied 

volgens de indicatieve lay-out en de ligging van de immissiepunten werd met 

behulp van een software pakket (Geomilieu) de specifieke bijdrage berekend. Deze 

overdrachtsberekening gebeurde volgens ISO 9613 en volgens de voorschriften 

van het MER-richtlijnenboek “ geluid en trillingen’.  

 

In deze overdrachtsberekening werd het industriegebied en het Albertkanaal 

ondersteld als een hard oppervlak, terwijl dit voor de weilanden e.d. een 

absorberend bodem is. Er werd in de berekening geen rekening gehouden met een 

mogelijke afschermende werking van het geluidsscherm langs de E313. Ook de 

mogelijke weerkaatsing tegen het geluidsscherm van de koeltorens van BP 

Chembel werd niet in rekening gebracht.  

 

De berekend geluidsniveaus op de 4 meetpunten zijn hierna in Tabel 9.16 terug te 

vinden.  

 

Tabel 9.16  Berekend Lsp op basis van emissiegegevens (aannames)  

Mpt Adres Lsp in dB(A) 

A Wilgenstraat 14 in Geel 43 

B Toekomststraat 28 in Laakdal 50,5 

F Bremstraat 12 in Geel.  43 

G Heikantstraat 39 in Laakdal.  53,5 

 

Zoals hoger aangehaald werd op 200 m van de site van JBF te RAK een Lsp 

gemeten van 50 à 55 dB(A). 

 

Indien we gelijkaardige deelinstallaties als op site in RAK ook in Geel zouden 

plaatsen, dan wordt volgens bovenstaande modellering voor de meest 

nabijgelegen woningen te Laakdal een specifiek geluidsniveau van meer dan 

50 dB(A) berekend (zelfs met de gasturbines in een gesloten gebouw) wat in 

dezelfde lijn ligt als de meetgegevens in RAK.  

 

Het specifiek geluid van JBF in Geel zal t.h.v. de woningen echter max. 45 dB(A) 

(’s avonds en ‘s nachts) mogen bedragen.  

 

Kortom, uit de verzamelde gegevens te RAK blijkt duidelijk dat er de nodige 

aandacht aan de beperking van de geluidsemissie moet besteed worden.  
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9.6 BESLUIT 

Indien gelijkaardige installaties voorzien worden als in RAK kunnen we stellen dat 

er een overschrijding van de richtwaarde van 50 dB(A) overdag en 45 dB(A) voor 

de avond en nachtperiode zou optreden. Maar zoals reeds aangehaald waren er 

voor de site te RAK geen dwingende maatregelen nodig om de geluidsemissie 

naar de omgeving te beperken.  

 

Verder in dit MER wordt aangegeven welke aandachtspunten nodig zijn voor 

milderende maatregelen. Er wordt een soort maximaal geluidsvermogenniveau 

per deelinstallatie opgelegd opdat de grenswaarde niet overschreden wordt. Het 

is echter absoluut noodzakelijk dat nadat de gedetailleerde lay-out en de keuze 

van procesinstallaties en de nutsvoorzieningen (koelers, gasturbine, …) 

definitief vastligt, er een uitgebreide geluidsstudie wordt opgemaakt om aan te 

geven dat aan de grenswaarde voor een nieuwe inrichting kan voldaan worden.  

 

Verder wordt het effect op het omgevingsgeluid geëvalueerd indien voldaan is 

aan de grenswaarde voor een nieuwe inrichting. Op basis van de metingen 

uitgevoerd in 2010 en 2011 blijkt dat het specifiek geluidsniveau bij een wind van 

bron naar ontvanger maximaal 45 dB(A) voor de nacht mag bedragen. Het LA95,1h 

van het huidige omgevingsgeluid bedraagt immers meer dan 50 dB(A) op de 

meetpunten in Laakdal. De woningen te Geel, ten noorden van de site, zijn geen 

knelpunt gezien de grotere afstand tot JBF.  

 

9.7 MILDERENDE MAATREGELEN  

9.7.1 Realiseren van een maximaal specifiek geluidsniveau van 45 dB(A) 

Hierna wordt aangegeven wat het maximaal geluidsvermogenniveau is per 

deelinstallatie op basis van de indicatieve lay-out (ligging van deelinstallatie ten 

opzichte van immissiepunten). Deze maximale geluidsvermogenniveaus werden 

bepaald opdat het specifiek geluidsniveau kleiner blijft dan 45 dB(A). Tevens 

wordt er ook van uit gegaan dat er geen zuivere toon in het spectrum aanwezig is 

(zie ook verder). 

 

De maximale geluidsvermogenniveaus per deelinstallatie worden kwantitatief 

weergegeven in onderstaande tabel. De voornaamste geluidsreducerende 

maatregelen t.o.v. de installatie in RAK zijn de volgende:  

 

� De gasturbine moet in een afgesloten akoestisch goed geïsoleerd gebouw 

worden geplaatst;  

� De geluidsemissie van de HTM Heaters moet met minstens 10 dB(A) 

gereduceerd worden t.o.v. de HTM Heaters in RAK;  

� De geluidemissie van de koeltorens + koelwaterpomp moet gereduceerd 

worden, eveneens met 10 dB(A) t.o.v. de installatie in RAK;  

� De in –en uitlaat van blowers en compressor moet voorzien worden van 

een geluidsdemper of geluidsdempend ventilatierooster;  
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� We gaan er van uit dat de gebouwen van CP een SSP geheel dicht zijn met 

een voldoende gevelisolatie (een andere optie is om geluidsbronnen van 

geluidsdempende omkastingen te voorzien). Uitgaande van een maximaal 

geluidsniveau van 85 dB(A) conform de wetgeving op de arbeidsplaats, is 

een minimale geluidsisolatie van de gevels van 30 dB(A) nodig opdat de 

bijdrage van het gebouw te verwaarlozen is. Een lagere geluidsisolatie is 

mogelijk, maar dan moet het geluidsniveau in de productiehal lager dan 85 

d(A) liggen. Dit zal verder bekeken moeten worden in de uitgebreide 

geluidsstudie. 

 

Tabel 9.17  Maximaal geluidsvermogenniveau per deelinrichting/installatie 

Geluidsbron  
Beschrijving van nodige 

maatregelen 
Maximaal LW opdat Lsp < 45 dB(A) 

kan gerealiseerd worden 

B1 - Gasturbine 

Moet binnen in een gebouw 
worden geplaatst met 

voldoende geluidsisolatie 
< 62 dB(A) op 10 m van 

gebouw 

90 dB(A) (inclusief het gebouw) 

B2 – Koeltoren inclusief 
koelwater pomp  

Geluidsarme koeltoren 
< 65 dB(A) op 10 m voor de 
gehele koeltoren + pompen 

samen 

93 dB(A) (voor de 3 koeltorens en 
de pompen samen) 

B3 – Vacuüm pompen  

B4 – Reactors  

Geluidsisolatie van gevels 
minstens 30 dB 

Op 1 m van gevel gemeten 
geluidsniveau < 55 dB(A) 

B5 – Blowers/Compressor  
In- en uitlaten van blowers en 

compressor van demper 
verzien 

Lw = 95 dB(A) 

B6 – HTM branders 
(heaters) 

70 dB(A) op 5 m – lagere 
geluidsemissie 

92 dB(A) 

B7 – Recuperatie van 
warmte (Waste heat 
Recovery steam boiler) 

85 dB(A) op 1 m 94 dB(A) 

 

Een modellering uitgaande van bovenstaande verlaagde geluidsemissies, geeft 

onderstaande resultaten. Hierbij zal JBF dus de waarde van 45 dB(A) respecteren 

op alle beoordelingspunten. 

 

Tabel 9.18 Berekend Lsp op basis van emissiegegevens met milderende maatregelenpakket 

Mpt Adres Lsp in dB(A) 

A Wilgenstraat 14 in Geel 31 

B Toekomststraat 28 in Laakdal 38 

F Bremstraat 12 in Geel.  31 

G Heikantstraat 39 in Laakdal.  43 

 

De geluidscontouren voor deze situatie zijn weergegeven in Figuur 19. 

 

Uit de geluidscontouren blijkt dat door deze maximale geluidsvermogenniveaus te 

hanteren voor elke deelinrichting/installatie de geluidscontour van 45 dB(A) niet 

reikt tot aan de Heikantstraat. Er werd geen rekening gehouden met het 

geluidsscherm langs de E313 en de mogelijke weerkaatsing van het geluidsscherm 

van BP.  
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9.7.2 Significantie van het effect met Lsp = 45 dB(A) 

Om de invloed van JBF op het omgevingsgeluid met het significantiekader te 

vergelijken, wordt gebruik gemaakt van de meetresultaten uitgevoerd in de 

meetpunten. Het grootst effect kan in de Heikantstraat verwacht worden, gezien 

de kortste afstand tot de perceelgrens. Het specifiek geluid van JBF heeft een 

relatief continu karakter waardoor de bestudering van het specifiek geluid het best 

kan uitgevoerd worden m.b.v. het constante omgevingsgeluid zijnde parameter 

LA95,T. 

 

Ter hoogte van de woningen in de Heikantstraat werd, uitgaande van de 

geluidsemissie met milderende maatregelen, een Lsp van ca. 43 dB(A) berekend 

(zie geluidscontour). Dit ligt lager dan de grenswaarde. 

 

Ter hoogte van de woning in de Heikantstraat werd voor het omgevingsgeluid bij 

een wind uit noordelijke richting nog een LA95,1h van 50 dB(A) opgemeten. Door de 

exploitatie van JBF (Lsp ca. 43 dB(A)) zou het LA95,1h met minder dan 1 dB(A) 

toenemen. 

 

Volgens het significantiekader (zie Tabel 9.19) komen we uit op ‘0’, effect te 

verwaarlozen.  

 

Tabel 9.19 Evaluatie van het omgevingsgeluid volgens het significantiekader 

 

9.7.3 Realiseren van een maximaal specifiek geluidsniveau van 40 dB(A) 

Indien er in het spectrum van het specifiek geluidsniveau een zuivere toon is 

vervat, moet het specifiek geluidsniveau tot 40 dB(A) worden gereduceerd opdat 

er geen overschrijding van de 45 dB(A) zou optreden. Concreet zou dit beteken dat 

de maximale geluidsvermogenniveaus nog 5 dB(A) lager zouden moeten liggen. 

Het is dan ook sterk aan te raden dat het specifiek geluid van de nieuwe 

installaties geen zuivere toon vertoont. 

 

 

 

 

 

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 

    Voldoet aan het Vlarem ? 

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand 

∆LAX,T  (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

∆LAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<∆LAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<∆LAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤∆LAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3 

-3≤∆LAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤∆LAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

∆LAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 
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10. DISCIPLINE FAUNA EN FLORA 

10.1 METHODOLOGIE 

De bespreking van de referentietoestand in het MER omvat een beschrijving en 

beoordeling van de voorkomende fauna en flora in het studiegebied op basis van 

bestaande kaarten en studies. Hiervoor maken we gebruik van bestaande 

gegevens zoals de Biologische Waarderingskaarten, het GNOP en gegevens 

bekomen van de beheerders van de natuurgebieden. De beschrijving van de 

aanwezige natuurwaarden gebeurt in de mate van detail die nuttig is om de 

geëvalueerde effecten te kunnen duiden. Gezien de eerder beperkte berekende 

impacten van de emissies en lozingen (zie disciplines ‘Lucht’, ‘Water’ en ‘Geluid’), 

wordt de beschrijving van de voorkomende fauna en flora in het studiegebied 

beperkt gehouden. 

 

Zoals in het ingreep-effectenschema (zie hoofdstuk 5) is aangegeven, zijn er 

verschillende aspecten van de activiteiten van JBF die aanleiding kunnen geven tot 

effecten op fauna en flora. De effectgroepen die mogelijk betrokken zijn en die we 

dus bestuderen zijn: 

 
� Rustverstoring door geluidshinder; en 

� Ecotoxicologische effecten door luchtimmissies en/of afvalwaterlozing.  

 
We maken bij de evaluatie van de effecten een onderscheid tussen directe, 

indirecte, tijdelijke en permanente effecten in enerzijds de huidige situatie en 

anderzijds de geplande situatie. 

 
De evaluatie van de effecten op flora en fauna is gebaseerd op literatuurgegevens 

en toetsingswaarden en de berekende immissiebijdragen geleverd door de 

disciplines ‘Lucht’, ‘Water’ en ‘Geluid’.  

 
Milderende maatregelen worden indien noodzakelijk en mogelijk voorgesteld, om 

de negatieve effecten van bepaalde ingrepen van het project te verminderen of op 

te heffen. 
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10.2 AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 

De huidige biologische kwaliteit van het studiegebied dient als uitgangspunt voor 

deze studie. We beschrijven in het MER deze bestaande toestand in zoverre deze 

van belang kan zijn bij de voorspelling van de milieueffecten door het project.  

 

In paragraaf 1.3.8 werd een overzicht gegeven van de natuurgebieden in de 

omgeving van JBF.  

 

In de omgeving van het projectgebied bevinden zich een aantal natuurgebieden, 

hieronder worden de belangrijkste opgesomd: 

 

• Habitatrichtlijngebied “Bovenloop van de Grote Nete met Zammelksbroek, 

Langdonken en Goor” (BE2100040), behorend tot het Natura 2000 netwerk, ook 

deels geklasseerd als VEN-gebied (“De Gebroekte Grote Nete”); 

• Natuurgebied Zammelsbroek, beheerd door natuurpunt Geel & Meerhout;  

• Een aantal natuurgebieden in de gemeente Laakdal beheerd door Natuurpunt 

Grote Nete: Trichelbroek , Varendonk, De Roost, Craeywinckel en 't Hoeves, 

Ossebroeken , Eindhoutberg en Eindhoutbroek.  
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10.3 REFERENTIESITUATIE 

In onderstaande paragrafen worden de ecologisch waardevolle gebieden in de 

omgeving van JBF beschreven. Dit zijn: 

 

• Habitatrichtlijngebied “Bovenloop van de Grote Nete met Zammelksbroek, 

Langdonken en Goor” (BE2100040), behorend tot het Natura 2000 netwerk, ook 

deels geklasseerd als VEN-gebied (“De Gebroekte Grote Nete”). In dit gebied, 

met een totale oppervlakte van 4 307 ha, kunnen een aantal beschermde 

habitats, vissen en amfibieën en reptielen teruggevonden worden (zoals 

bijvoorbeeld de kamsalamander); 

 

• Natuurgebied Zammelsbroek, beheerd door natuurpunt Geel & Meerhout. 

Het Zammelsbroek is ongeveer 340 ha groot en ligt in de vallei van de Grote 

Nete te Geel, tussen de grens met Westerlo/Herselt en de snelweg E313. In 

het noorden wordt het begrensd door de lintbebouwing langsheen de weg 

Zammel – Oosterlo – Stelen en in het zuiden door de grens met Varendonk 

en Eindhout (gemeente Laakdal). Het maakt deel uit van het Natura 2000 

habitatrichtlijngebied “Bovenloop van de Grote Nete met Zammelksbroek, 

Langdonken en Goor” en van het VEN-gebied “De Gebroekte Grote Nete”; 

 

• Een aantal natuurgebieden in de gemeente Laakdal beheerd door Natuurpunt 

Grote Nete: Trichelbroek , Varendonk, De Roost, Craeywinckel en 't Hoeves, 

Ossebroeken, Eindhoutberg en Eindhoutbroek. Deze gebieden bevinden zich 

langs een van de drie waterlopen die zich in dit gebied bevinden: Grote 

Laak, Kleine Laak of Rode Laak. Deze slingeren zich van oost naar west door 

het landschap. De riviertjes hebben tussen de heuvelresten hun valleitjes 

opgevuld met alluviaal materiaal en veen. Deze alluviale zones zijn zeer vlak 

en moerassig. Het is in die valleien dat men nog natuurlijke biotopen 

aantreft. 
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10.4 EFFECTBESCHRIJVING EN BEOORDELING 

Bij de beoordeling van de milieueffecten wordt gebruikt gemaakt van de 

ecosysteemkwetsbaarheidskaarten. Deze ecosysteemkwetsbaarheidskaarten 

vormen een eerste aanzet voor het ruimtelijk weergeven van de kwetsbaarheid 

van ecosystemen m.b.t. de hier onderzochte effectgroepen verzuring, eutrofiëring 

en geluidsverstoring. Deze kaarten zijn gebaseerd op de Biologische 

Waarderingskaarten. 

 

Uit Figuur 20 en Figuur 21 blijkt dat resp. verschillende kwetsbare zones voor 

verzuring en voor eutrofiëring gelegen zijn rondom JBF.  

  

Uit Figuur 22 is af te leiden dat de groenzone tussen Lot1 en de E313 aangeduid is 

als kwetsbaar voor rustverstoring. Verder is er op ca. 300 m ten noorden van Lot 1 

achter de installaties van BP een gebied als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor 

rustverstoring en op ca. 250 m ten noordoosten een gebied als kwetsbaar voor 

rustverstoring aangeduid.  

 

10.4.1 Effecten door atmosferische emissies van NOx 

10.4.1.1 Luchtkwaliteit NO2 

Verhoogde stikstofdioxideconcentraties (NO2) en zwaveldioxide (SO2) in de lucht 

veroorzaken meestal effecten doordat ze bijdragen tot de algemene 

verontreiniging. Eén van de eerst optredende, goed gekende effecten op fauna en 

flora is de aantasting van de bladeren. Meestal is dit het gevolg van een mengsel 

van NO2, SO2 en/of ozon waarbij reeds effecten voorkomen bij veel lagere 

concentraties dan voor elke component afzonderlijk. Het belangrijkste gevolg van 

polluentenmengsels is de verminderde groei. Andere effecten kunnen zich 

voordoen als een verhoogde gevoeligheid voor klimatologische omstandigheden 

en ziektekiemen. 

 

Voor deze concentraties zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie toetsings-

waarden bepaald, waaronder effecten op fauna en flora niet verwacht moeten 

worden. De maximale jaargemiddelde concentraties in polluentenmengsels om 

directe effecten op gevoelige planten of vegetaties te vermijden bedragen:  

 

  NO2: < 30 µg/m3  en SO2 < 20 µg/m3 

 

De EG-richtlijn (1999/30/EG) vermeld dezelfde concentratie als grenswaarde voor 

de bescherming van de vegetatie en de ecosystemen.  

 

Op basis van de kwetsbaarheidskaart voor verzuring (Figuur 20) kan gesteld 

worden dat de dichtstbijgelegen kwetsbare ecotopen voor verzuring gelegen zijn 

ter hoogte van Eindhout en Winkelomheide. 

 

Voor alle berekende emissies (stikstofoxiden en verzurende neerslag) zijn de 

pluimmaxima gesitueerd ter hoogte van Winkelomheide. 
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Uit de berekeningen in de discipline Lucht blijkt dat de installaties van JBF zorgen 

voor een beperkte bijdrage (1,1 %) tot de aanwezige concentraties NOx ter hoogte 

van Winkelomheide en een verwaarloosbare bijdrage (< 1 %) ter hoogte van het 

habitatrichtlijngebied en Eindhout.  

 

De resultaten van de omgevingsmetingen (Tabel 6.6) geven aan dat er relevante 

immissieconcentraties NOx en NO2 gemeten worden in de omgeving van JBF 

(jaargemiddelde van 23 tot 26 µg/m³ NO2 ), die de toetsingswaarden voor 

bescherming van vegetaties (30 µg/m3 voor NO2) echter niet overschrijden. De 

bijdrage van JBF aan de gemeten jaargemiddelde concentratie is gemiddeld gezien 

verwaarloosbaar tot beperkt gebleken. Als gevolg van de heersende immissie-

concentraties zijn negatieve effecten op gevoelige vegetaties en systemen niet 

uitgesloten, doch deze zullen in ieder geval beperkt blijven.  

 

10.4.1.2 Verzuring 

Verzuring omvat alle nadelige effecten op de bodem, oppervlaktewater, vegetatie 

en fauna die het gevolg zijn van neerslag van zuurvormende stoffen (SO2, NOx, 

NH3 en hun afgeleide producten). Veranderingen in lucht, bodem en water kunnen 

aanleiding geven tot veranderingen in levensgemeenschappen en dus invloed 

hebben op flora en fauna. De effecten van verzuring op fauna en flora hebben 

vooral een impact in slecht gebufferde bodemtypes (bvb. kalkarme zandbodems 

met weinig organische stof). De levensgemeenschappen die gebonden zijn aan 

dergelijke bodems worden aangetast door verzuring door een afname van soorten 

die gebonden zijn aan zwak gebufferde omstandigheden. Ook neveneffecten van 

zure depositie (o.a. mobilisatie en wegspoeling van mineralen) hebben heel wat 

negatieve effecten op vegetaties (inclusief bossen). 

 

Uit de berekeningen in de discipline Lucht blijkt dat de installaties van JBF zorgen 

voor een verwaarloosbare tot beperkte bijdrage tot de verzurende deposities 

uitgedrukt in zuurequivalenten/ha/jaar (als gevolg van de emissies van NOx; zie 

Figuur 14).  

 

De jaargemiddelde bijdrage ter hoogte van het pluimmaximum bedraagt 

49 Zeq/ha/j, wat ca. 2,4 % van de toetsingswaarde (2 050 Zeq/ha/j) betekent op 

middellange termijn en 3,5 % van de toetsingswaarde op lange termijn 

(1 400 Zeq/ha/j) is. Ter hoogte van het habitatrichtlijngebied en Eindhout is de 

jaargemiddelde bijdrage van JBF verwaarloosbaar tot beperkt en bedraagt 5 tot 

20 Zeq/ha/j.  

 

Voor ammoniak (NH3) of SO2 is er geen uitstoot te verwachten en zijn er geen 

berekeningen in de discipline Lucht uitgevoerd. De ammoniakale stikstof vormt 

het belangrijkste aandeel (55 %) in de atmosferische depositie van stikstof.  

 

10.4.1.3 Eutrofiering  

Hoge atmosferische stikstofdeposities geven aanleiding tot vermesting of 

eutrofiëring van ecosystemen en een verlies van biodiversiteit. Vooral bossen, 

heiden, schraalgraslanden en oligotrofe waters zijn de meest gevoelige vegetaties 

voor vermesting. In de omgeving van JBF zijn dergelijke vegetaties wel aanwezig. 
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De gevolgen van vermesting en verzuring (en andere verstoringen) op vegetaties 

zijn echter moeilijk van elkaar te onderscheiden. We kunnen er van uitgaan dat 

ook voor eutrofiëring de bijdrage van JBF beperkt tot verwaarloosbaar is.  

 

10.4.2 Rustverstoring door geluidsemissies  

Literatuurstudies wijzen op een toegenomen verstoring (onderlinge 

communicatie, foerageergedrag) en daling van de broeddichtheid van 

vogelsoorten bij een geluidsbelasting tussen 45 en 60 dB(A), afhankelijk van de 

gevoeligheid van de vogelsoort. In het MER wordt uitgegaan van de resultaten en 

geluidscontourenkaart opgesteld in de discipline Geluid (zie Figuur 19). 

 

Uit Figuur 22 is af te leiden dat de groenzone tussen Lot1 en de E313 aangeduid is 

als kwetsbaar voor rustverstoring. Verder is er op ca. 300 m ten noorden van Lot 1 

achter de installaties van BP een gebied als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor 

rustverstoring en op ca. 250 m ten noordoosten een gebied als kwetsbaar voor 

rustverstoring aangeduid. Zeer kwetsbare zones liggen op grotere afstand.  

 

De 45 dB(A)-contour (zie figuur ) van JBF (met milderende maatregelenpakket) 

reikt gedeeltelijk tot over de groenzone tussen Lot1 en de E313. Deze zone is 

momenteel reeds onderhevig aan geluid van de E313 en reeds aanwezige 

industriële installaties. Het specifieke geluid vanwege JBF blijft hier beneden 

55 dB(A). 

 

Het gebied op ca. 300 m ten noorden van Lot 1 wordt grotendeels afgeschermd 

door installaties van BP. Uit Figuur 19 en Figuur 22 is ook af te leiden dat dit 

gebied en het kwetsbare gebied op ca. 250 m ten noordoosten van Lot1 niet binnen 

de 45 dB(A)-contour zal liggen.  

 

Ter hoogte van de overige kwetsbare zones voor rustverstoring (volgens de 

kwetsbaarheidskaart) en de ecologisch waardevolle gebieden zoals beschreven in 

paragraaf 10.3 is de invloed van JBF verwaarloosbaar.  

 

10.4.3 Rustverstoring door verlichting  

Uit een literatuurstudie5 naar de werking en effecten van licht en verlichting op de 

natuur blijkt dat de invloed van kunstlicht op dier en plant ingrijpend is. 

Verlichting beïnvloedt processen van jaarlijkse activiteiten, zoals bij dieren die van 

voortplanting, trek en rui, en bij planten die van uitlopen, bloei en bladval. 

Verlichting beïnvloedt bij dieren ook de verdeling van dagelijkse activiteiten.  

Daarnaast vindt aantrekking en afstoting door kunstlicht plaats wat kan leiden tot 

ontregeling van processen en gedragingen. Daardoor komt de afstemming op de 

omgeving in gevaar. De risico’s die dit voor de jaarlijkse activiteiten kan hebben, 

zijn voor een groot deel afgeleid uit laboratoriumexperimenten. De betekenis in de 

praktijk van verlichting van de natuurlijke omgeving is hierdoor onduidelijk. De 

 
5 Een literatuurstudie naar de werking en effecten van licht en verlichting op de natuur. Ontsnipperingsreeks, 
deel 34, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, juni 1997, ibn-dlo. 
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resultaten van veldproeven die betrekking hebben op dagelijkse activiteiten en 

ruimtelijk gedrag zijn meer concreet. 

 

De vermoedelijke effecten moeten afgeleid worden uit de hoger genoemde 

resultaten van laboratoriumexperimenten en kunnen betrekking hebben op het 

ruimtelijk gedrag (aantrekking/afstoting), de dagelijkse activiteiten (slapen, …) en 

de jaarlijkse gedragingen (trek, voortplanting, bloei, …). Concrete studies die de 

lichteffecten in de natuurgebieden in de omgeving van JBF nagaan zijn niet 

beschikbaar. 

 

Er kan gesteld worden dat in de omliggende natuurgebieden, die ‘s nachts 

(ongewild) in zekere mate verlicht worden door de straat- en terreinverlichting 

van wegen en bedrijven, mogelijk effecten van deze verlichting optreden. De 

bijdrage van de verlichting afkomstig van JBF zal echter verwaarloosbaar zijn 

gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde natuurgebied meer dan 1 000 m bedraagt.  

 

10.4.4 Biotoop- en habitatverlies en barrière-effecten door ruimtebeslag  

De bouw van de installaties van JBF gebeurt in een zone rond de bestaande 

installaties van BP en de Nijverheidsweg/Amocolaan (Lot 1) en het Albertkanaal 

(Lot 2). Deze zones zijn gedeeltelijk verhard en gedeeltelijk ingericht met gras. Het 

ruimtebeslag is een verwaarloosbaar negatief effect.  

 

Barrière-effecten als gevolg van de exploitatie van de geplande installaties van JBF 

zijn niet relevant voor avifauna. Voor grondgebonden fauna is barrièrewerking 

mogelijk, maar deze impact dient gesitueerd te worden in het geheel van de 

barrières die in dit industriegebied aanwezig zijn (industriële gebouwen, 

Albertkanaal, E313 en andere wegen, …). De bijkomende installaties van JBF 

dragen hiertoe slechts in geringe mate toe bij. Het bijkomende effect van JBF is 

verwaarloosbaar. 

 

10.4.5 Effecten op Watergebonden Fauna en Flora 

Uit de discipline ‘Oppervlaktewater’ blijkt dat de impact van de lozingen van JBF 

op de oppervlaktewaterkwaliteit van de Grote Nete beperkt is, zowel op 

gemiddelde (permanent) als op worst-case (tijdelijke) basis. Er worden vanwege 

deze lozing geen effecten verwacht op watergebonden fauna en flora.  
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10.5 BESLUIT 

Na studie van volgende potentiële effecten als gevolg van de geplande exploitatie 

van JBF: 

• mogelijke ecotoxicologische effecten van verzuring en eutrofiëring als 

gevolg van atmosferische emissies;  

• mogelijke rustverstoring als gevolg van geluidsemissies;  

• mogelijke rustverstoring als gevolg van verlichting;  

• mogelijk biotoop- en habitatverlies en barrièrewerking door ruimtebeslag;  

• mogelijke effecten vanwege de afvalwaterlozing op fauna en flora van de 

Grote Nete;  

 

kan besloten worden dat de exploitatie niet zal leiden tot significante effecten op de 

speciale beschermingszones (habitatrichtlijngebied), tot onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan VEN-gebieden, noch tot sterk negatieve effecten op de 

fauna en flora op de site en in de omgeving van JBF. Immers: 

 

• De installaties zorgen voor een maximale bijdrage van ca. 1,1 % aan de 

toetsingswaarde van NO2 en ca. 2,4 % van de MLTD voor verzurende 

depositie. De bijdrage aan LTD verzurende depositie bedraagt maximum 

3,5 % ter hoogte van Winkelomheide, waar de pluimmaxima voorkomen;  

• Uitgezonderd binnen een kleine zone van een kwetsbaar gebied tussen 

Lot1 en de E313 is rustverstoring van mogelijks aanwezige fauna 

uitgesloten. Deze zone valt binnen de 45 dB(A)-contour van JBF (met 

milderende maatregelenpakket), maar is momenteel reeds onderhevig aan 

geluid van de E313 en reeds aanwezige industriële installaties. Het 

specifieke geluid vanwege JBF blijft daar in elk geval beneden 55 dB(A);  

• De bijdrage van de verlichting afkomstig van JBF zal verwaarloosbaar 

blijven, gezien de afstand tot het dichtstbijzijnd natuurgebied meer dan 

1 km bedraagt;  

• Het ruimtebeslag is een verwaarloosbaar negatief effect;  

• Barrière-effecten door de nieuwe installaties zijn gezien de achtergrond van 

het industriegebied verwaarloosbaar;  

• Geen effecten verwacht worden vanwege de afvalwaterlozing op 

watergebonden fauna en flora.  

 

Reeds bestaande negatieve effecten op fauna en flora (bv. verminderde groei en 

beschadiging van bladeren en bloemen) als gevolg van de reeds aanwezige hoge 

NOX-immissieconcentratie en als gevolg van verzuring en/of eutrofiëring kunnen 

niet uitgesloten worden. De toename van dergelijke effecten door de activiteiten 

van JBF zullen beperkt tot verwaarloosbaar blijven. 
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10.6 MILDERENDE MAATREGELEN 

Voor een overzicht van de milderende maatregelen om de emissies van vooral de 

disciplines ‘lucht’ en ‘geluid’ te beperken, verwijzen we naar de respectievelijke 

hoofdstukken.  

 

Er worden, gezien de verwaarloosbaar tot beperkte effecten op fauna en flora, geen 

bijkomende milderende maatregelen nodig geacht.  

 

10.7 PASSENDE BEOORDELING 

Gezien er geen relevante effecten ter hoogte van het habitatrichtlijngebied 

teruggevonden worden, is er geen noodzaak tot een passende beoordeling.  
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11. ANDERE DISCIPLINES EN ASPECTEN  

11.1 MOBILITEIT 

11.1.1 Inleiding 

11.1.1.1 Capaciteit 

De capaciteit van een weg of een rijstrook wordt uitgedrukt in Personen Auto-

Equivalenten (p.a.e.). Men hanteert deze werkwijze omdat de impact van de 

verschillende vervoerswijzen op de capaciteit van een weg, totaal verschillend 

kunnen zijn. 

 
Er wordt uitgegaan van de volgende maatvoering: 

• auto en kleine bestelwagen: 1 p.a.e. 

• grote bestelwagen en kleine vrachtwagen: 2 p.a.e. 

• zware vrachtauto: 3 p.a.e. 

• bus: 2 p.a.e. 

• motorrijwiel: 0,5 p.a.e. 

• fiets: 0,3 p.a.e. 

 
De capaciteit van een rijstrook staat gelijk aan het aantal p.a.e. die deze rijstrook op 

een uur tijd kan verwerken. Algemeen wordt aangenomen dat de volgtijd tussen 

twee voertuigen 2 seconden bedraagt. Dit houdt in dat de max. capaciteit van een 

rijstrook gelijk is aan 1 800 p.a.e./uur. Hierbij valt nog op te merken dat allerlei 

externe invloeden dit cijfer negatief kunnen beïnvloeden. Het vermelde cijfer gaat 

uit van een rijstrookbreedte van 3,50 m. Smallere rijstroken, een bochtig tracé, 

hellingen, tegenliggers, obstakels en andere factoren kunnen deze max. capaciteit 

inperken. 

 
Deze capaciteit geldt ook als maximumnorm voor de rijstroken op kruispunten 

met verkeersafhankelijke regeling, nl. in een situatie waarbij er zich op de 

kruisende weg gedurende één uur geen enkel voertuig aanbiedt. Van zodra er zich 

een grote verkeersstroom aanbiedt op de kruisende weg, zal de capaciteit van elk 

van de respectievelijke wegen afnemen. 

 

11.1.1.2 Overzicht van de toetsingswaarden en relevantiebepaling 

De berekende impact van het project van JBF aan de verkeersintensiteit op de 

omliggende wegen zullen in onderstaande paragrafen telkens als verwaarloosbaar, 

beperkt, relevant of belangrijk gecatalogeerd worden. Deze begrippen worden in 

het kader van dit MER als volgt gedefinieerd in functie van de berekende impact x: 

 

• X < 1 % van de (resterende) capaciteit van de beschouwde weg: 

verwaarloosbare bijdrage (0);  

• X ≥ 1 % en X < 3 % van de (resterende) capaciteit van de beschouwde weg: 

beperkte bijdrage (-1);  
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• X ≥ 3 % en X < 5 % van de (resterende) capaciteit van de beschouwde weg: 

relevante bijdrage (-2);  

• X ≥ 5 % van de (resterende) capaciteit van de beschouwde weg: belangrijke 

bijdrage (-3).  

 

11.1.2 Bereikbaarheid van JBF 

11.1.2.1 Algemene situering 

Het goederentransport van en naar JBF verloopt via pijpleiding, via de weg en via 

schepen. JBF is voor het wegverkeer goed bereikbaar. De belangrijkste 

toegangsweg tot JBF is de Amocolaan/Nijverheidsweg. De aansluiting op het 

hoofdwegennet is zeer goed (zie Figuur 2). De op- en afrit Geel-Oost van de E313 

(Luik-Hasselt-Antwerpen) ligt op ca. 1 km van JBF. De E313 is een autoweg met 2 

X 2 rijstroken en heeft een maximale capaciteit (conservatief gerekend) van 3 000 

p.a.e. per uur per rijrichting. 

 

11.1.2.2 Bereikbaarheid op macroniveau 

De E313 geeft in het westen aansluiting op de Antwerpse Ring vanwaar ook het 

industriegebied van de Antwerpse haven bereikbaar is. Naar het oosten geeft de 

E313 eerst aansluiting op de E314 (Leuven-Aachen) en verder naar Hasselt en 

Luik.  

 

11.1.2.3 Bereikbaarheid op meso- en microniveau 

De officiële in- en uitgang van de site is gesitueerd langs de Amocolaan/ 

Nijverheidsweg. Vrachtwagens bereiken en verlaten JBF ook hierlangs en 

aansluitend eventueel via de N174 (zie Figuur 2). Deze wegen hebben 2 X 1 

rijstrook. Aan de hand van de breedte en het aantal rijstroken wordt aangenomen 

dat de maximale capaciteit van deze wegen ca. 2 000 p.a.e. per uur (1 000 p.a.e. per 

uur per rijrichting) bedraagt. 

 

Voor zwakke weggebruikers (fietsers) is JBF vrij goed bereikbaar via het lokale 

wegennet, dat gedeeltelijk van fietspaden voorzien is. JBF ligt wel tussen het 

Albertkanaal (ten noorden) en de autosnelweg E313 (ten zuiden) die voor fietsers 

(en voor het gewone wegverkeer) een barrière vormen. Zowel het kanaal als de 

snelweg kunnen gekruist worden op ca. 500 m ten oosten van de JBF-site (N174 - 

Nieuwe Baan - Winkelomseheide) of op ca. 2 km ten westen van de JBF-site 

(Koning Albertstraat – Zammelseweg). 

 

11.1.3 Verkeersintensiteiten  

Een inschatting van de huidige toestand van het wegverkeer kan gebeuren op 

basis van permanente meetgegevens. Tabel 11.1 geeft de gemiddelde 

dagintensiteiten weer op een werkdag, een zaterdag, een zondag en een weekdag 

voor het jaar 2008. En dit telkens van 6u – 22u. De intensiteiten zijn uitgedrukt in 

voertuigen per dag.  
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Uit een analyse van de op het hoofdwegennet afgelegde voertuigkilometers door 

verschillende voertuigcategorieën kan afgeleid worden dat zo’n 14 % van het 

verkeer zware vrachtwagens betreft en zo’n 3 à 4 % lichte vrachtwagens.  

 

Tabel 11.1 Resultaten van permanente telposten, 2008, aantal voertuigen per dag (6u-22u) 

Nr. telpost Sectie Wegnr. Kmpt Werkdag Zaterdag Zondag Weekdag 

19181  
Geel-West  
richting Luik 

E313 42,2 26 775 18 535 18 882 24 470 

19182  
Geel-West  
richting Antwerpen 

E313 42,2 23 630 17 875 19 462 22 212 

19185  
Geel-Oost – Ham 
richting Luik 

E313 49,1 28 896 19 093 19 489 26 152 

19186  
Geel-Oost – Ham 
richting Antwerpen 

E313 49,1 25 500 18 130 19 703 23 619 

70039 
Engsbergen 
Richting Diest 

N174 13,4 2 563 2 285 2 204 2 472 

70040 
Engsbergen 
Richting Geel 

N174 13,4 2 750 2 447 2 393 2 656 

Bron: Verkeerstellingen 2008 in Vlaanderen met automatische telapparaten nr. 214, Vlaamse Overheid, Agentschap 

Infrastructuur, Afdeling Beheer Wegverkeer 

 

Bij de berekeningen die volgen wordt telkens gewerkt met 15 % zware 

vrachtwagens (3 p.a.e.) en 4 % lichte vrachtwagens (2 p.a.e.). De vrachtwagens van 

JBF worden als zwaar beschouwd (3 p.a.e.). Uit de resultaten van 2008 blijkt dat 

volgende voertuigaantallen de E313 gebruiken op een werkdag (6u – 22u):  

• Gemiddeld 52 400 voertuigen per dag over beide richtingen; 

• Gemiddeld 42 444 personenwagens per dag over beide richtingen; 

• Gemiddeld 7 860 zware vrachtwagens per dag over beide richtingen; 

• Gemiddeld 2 096 lichte vrachtwagens per dag over beide richtingen. 

 

Gezamenlijk betekent dit gemiddeld 70 217 p.a.e. per dag of 4 389 p.a.e. per uur. 

De maximum capaciteit voor de 4 rijstroken van de E313 bedraagt 6 000 p.a.e. per 

uur. Dit betekent dat ca. 73 % van de maximum capaciteit reeds bereikt is 

(resterende capaciteit = 1 611 p.a.e. per uur). Dit kan tijdens de piekuren 

aanleiding geven tot fileproblemen. 

 

Uit de resultaten van 2008 blijkt dat volgende aantal voertuigen de N174 

gebruiken:  

• Gemiddeld 5 313 voertuigen per dag over beide richtingen; 

• Gemiddeld 4 304 personenwagens per dag over beide richtingen; 

• Gemiddeld 797 zware vrachtwagens per dag over beide richtingen; 

• Gemiddeld 213 lichte vrachtwagens per dag over beide richtingen. 

 

Gezamenlijk betekent dit gemiddeld 7 119 p.a.e. per dag of 445 p.a.e. per uur. De 

maximum capaciteit voor de 2 rijstroken van de N174 bedraagt 2 000 p.a.e. per 

uur. Dit betekent dat ca. 22 % van de maximum capaciteit bereikt is (resterende 

capaciteit = 1 555 p.a.e. per uur). Dit zal geen aanleiding geven tot fileproblemen. 

 

Voor de Amocolaan/ Nijverheidsweg zijn geen telgegevens beschikbaar.  
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11.1.4 Referentiesituatie 

In de referentiesituatie voert JBF nog geen activiteiten uit, en creëert zodoende ook 

geen verkeer. 

 

11.1.5 Aanlegfase  

De aanleg zal ca. 18 maanden duren. Gedurende deze tijd zullen gemiddeld 10 

vrachtwagens per dag de site aandoen. Dit kan oplopen tot 20 vrachtwagens per 

dag bij levering van procesinstallaties. Dit komt overeen met 30 à 60 p.a.e. per dag. 

Gespreid over 8 uren per dag, geeft dit 3,75 à 7,5 p.a.e. per uur van en naar de site 

wat als verwaarloosbaar kan beschouwd worden.  

 

Tijdens de aanleg kunnen tot 600 werknemers aanwezig zijn op de site. Gezien dit 

grotendeels werknemers van bouwbedrijven e.d. betreft, zullen deze zich in 

belangrijke mate samen naar de site verplaatsen. We gaan daarom uit van 

maximaal 150 personenwagens die tijdens de drukste periode van de aanlegfase 

van en naar de site rijden. In een worst case situatie waarbij al deze werknemers 

tijdens hetzelfde uur aankomen/vertrekken betekent dit een maximale bijdrage 

van:  

 

• 15 % t.o.v. de max. capaciteit van de Amocolaan/Nijverheidsweg;  

• 15 % t.o.v. de max. capaciteit en 19 % t.o.v. de resterende capaciteit van de 

N174 (indien alle werknemers deze weg nodig zouden hebben);  

• 5 % t.o.v. de max. capaciteit en 18 % t.o.v. de resterende capaciteit van de 

E313 (indien alle werknemers deze weg nodig zouden hebben). 

 

De impact op het verkeer tijdens de aanlegfase zal vanwege het personenvervoer 

dus tijdelijk als belangrijk beschouwd kunnen worden. Hierbij dient bemerkt dat 

bovenstaande berekening uitgaat van enkele zeer conservatieve aannames, m.n. 

dat alle werknemers binnen één uur toekomen en vertrekken, dat deze allemaal 

dezelfde route volgen, … . 

 

11.1.6 Geplande situatie  

11.1.6.1 Verkeer als gevolg van de exploitatie van JBF  

11.1.6.1.1 Goederentransport  

Voor de exploitatie van JBF worden jaarlijks volgende materiaalstromen (zie Tabel 

2.5) verwacht over de weg: 

 

• 2 400 ton DEG aan ca. 20 ton per tankwagen = 120 tankwagens;  

• 8 000 ton IPA aan ca. 20 ton per tankwagen = 400 tankwagens;  

• 320 ton Sb acetaat aan ca. 20 ton per vrachtwagen = 16 vrachtwagens;  

• 380 000 ton PET (80 % van de totale PET-productie, rest per schip) aan ca. 

20 ton per vrachtwagen = 19 000 vrachtwagens.  
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In totaal worden dus ca. 19 600 vrachtwagens verwacht van en naar de site van 

JBF. Deze zullen ca. 391 000 ton/jaar producten transporteren. Daarnaast zal 

ca. 596 000 ton/jaar producten (320 000 ton PTA grondstof, 161 000 ton MEG 

grondstof en 95 000 ton PET) aan- of afgevoerd worden per transportband of per 

schip. 

 

Daar JBF jaarlijks 320 000 ton PTA van BP zal afnemen via pijpleiding, zal deze 

hoeveelheid niet langer over de weg vervoerd worden. Dit betekent dus een 

afname van 16 000 vrachtwagens per jaar t.o.v. de referentiesituatie.  

 

De toename van goederentransport over de weg tussen referentiesituatie en 

geplande situatie bedraagt dus 3 600 vrachtwagens (19 600 vrachtwagens voor 

nieuwe transporten extra, maar 16 000 vrachtwagens voor wegvallende 

transporten minder). Het betreft jaarlijks netto ca. 7 200 vrachtwagenbewegingen 

(3 600 heen en 3 600 terug). Dit komt overeen met 21 600 p.a.e. per jaar of 

ca. 83 p.a.e. per werkdag (260 werkdagen per jaar). Aangenomen dat de 

transporten enkel op werkdagen tussen 6h en 18h plaatsvinden betekent dit 

ca. 3,5 p.a.e. per uur per rijrichting. Dit komt overeen met 0,35 % van de 

ingeschatte maximale capaciteit van de Amocolaan/Nijverheidsweg en de N174, 

0,45 % van de resterende capaciteit van de N174, 0,11 % van de ingeschatte 

maximale capaciteit van de E313 en 0,43 % van de resterende capaciteit van de 

E313. 

 

De impact van de wijziging van het goederentransport door het project op de 

Amocolaan/Nijverheidsweg, de N174 en de E313 is bijgevolg verwaarloosbaar. 

 

11.1.6.1.2 Personenvervoer door JBF 

Op de site van JBF zullen 151 mensen worden tewerkgesteld. Het aantal 

aanwezige werknemers per shift en per afdeling wordt in onderstaande tabel 

weergegeven. Daaruit blijkt dat maximaal 84 mensen (dagshift) zich min of meer 

tezamen van en naar de site verplaatsen. 

 

Tabel 11.2: Aantal werknemers bij JBF 

 Totaal aantal Dag shift Nacht shift 

Administratie 20 20 0 

Turbine dept 4 2 1 

Elektrisch atelier 14 9 2 

Nutsvoorzieningen 7 3 2 

Mechanische atelier  20 14 2 

Productie 44 17 11 

Instrumentatie atelier 12 7 2 

Kwaliteitscontrole 10 5 2 

Inpakafdeling 8 3 2 

Veiligheidspoort 1 & 2 12 4 3 

Totaal aantal 151 84 27 
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In een worst-case scenario waarbij alle personeelsleden van JBF dezelfde route 

volgen zijn de uren rond 8h en 17h het meest kritiek, dit zijn de uren waarin de 

dagploeg toekomt of vertrekt. Indien we er van uitgaan dat alle personeelsleden 

zich met de wagen verplaatsen zal de verkeersgeneratie in ochtend- en avondspits 

84 p.a.e. bedragen. 

 

Dit komt overeen met 8,4 % van de ingeschatte maximale capaciteit van de 

Amocolaan/Nijverheidsweg en de N174, 11 % van de resterende capaciteit van de 

N174, 2,8 % van de ingeschatte maximale capaciteit van de E313 en 10 % van de 

resterende capaciteit van de E313. Hierbij dient bemerkt dat bovenstaande 

berekening uitgaat van enkele zeer conservatieve aannames, m.n. dat alle 

werknemers met een eigen wagen komen en allemaal dezelfde route volgen. 

 

Afhankelijk van onderstaande factoren zal de reële impact per rijrichting 

beduidend lager zijn: 

 

• Aantal mensen die zich niet met de wagen verplaatsen: alternatieven zoals 

fiets, moto, openbaar vervoer, … kunnen voor een (eerder beperkte) 

afname van het aantal wagens zorgen; 

• Aantal mensen die carpoolen: ook deze oplossing kan voor een (eerder 

beperkte) afname van het aantal wagens zorgen; 

• Spreiding van aankomen en vertrekken: door bvb. glijdende werkuren te 

voorzien, kan aankomen en vertrekken gespreid worden over 1,5 à 2 uren, 

waardoor de verkeersstroom zich ook verdeeld en het aandeel per uur 

evenredig afneemt; 

• Verdeling van het woon-werkverkeer in de verschillende richtingen: de 

juiste verdeling van het verkeer over de verschillende rijrichtingen is nog 

niet bekend en hangt af van de woonplaats van de werknemers; men kan 

verwachten dat de meeste mensen gebruik zullen maken van de E313, 

deels in oostelijk en deels in westelijke richting; daarnaast zullen een aantal 

mensen kiezen voor de N174 en de andere secundaire wegen; het 

‘uitwaaieren’ van de verkeersstroom van en naar JBF zal ervoor zorgen dat 

vanaf het knooppunt Amocolaan/Nijverheidsweg-N174-E313 elke 

rijrichting wellicht nog hooguit de helft van de totale verkeersstroom te 

verwerken zal krijgen. 

 

We kunnen er van uitgaan dat de reële impact per rijrichting eerder in de grootte-

orde van de helft van bovengenoemde berekening zal liggen.  

 

De impact van het personenverkeer wordt tijdens de spitsuren en lokaal (vooral 

Amocolaan/Nijverheidsweg) als relevant tot belangrijk beschouwd. Op de E313 

en op de secundaire wegen op enige afstand van de site zal de impact beperkt zijn. 

 

Op basis hiervan kunnen dan ook enkele eenvoudige voorstellen gedaan worden 

om de impact te verminderen: 

• Voorzien van glijdende werkuren; 

• Stimuleren van openbaar vervoer/fiets/car-pooling om de site te bereiken.  
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11.1.6.1.3 Goederentransport en personenvoer cumulatief 

Het goederentransport zal 3,5 p.a.e. per uur (ca. 1 vrachtwagen per uur) 

vertegenwoordigen, gespreid over de gehele dag (6 tot 18 h). Tijdens de ochtend- 

en avondspits komt hierbij 84 p.a.e. aan woon-werkverkeer. We kunnen besluiten 

dat: 

• tijdens de spitsuren het woon-werkverkeer bepalend zal zijn voor de 

impact van JBF op het verkeer; deze impact werd geëvalueerd als lokaal 

(Amocolaan/Nijverheidsweg) relevant tot belangrijk en als beperkt op de 

E313 en op de secundaire wegen op enige afstand van de site; 

• buiten de spitsuren enkel het goederenverkeer overblijft, dat als 

verwaarloosbaar werd geëvalueerd. 

 

11.1.7 Besluit en Milderende Maatregelen 

De impact op het verkeer werd onderzocht. Hieruit blijkt dat JBF zowel in de 

aanlegfase als in de exploitatiefase een belangrijke impact kan hebben op de 

wegen in de directe omgeving van de site (Amocolaan/Nijverheidsweg), en dit 

bijna uitsluitend vanwege het verwachte personenverkeer. Hierbij dient bemerkt 

dat het ‘uitwaaieren’ van de verkeersstroom van en naar JBF ervoor zorgen dat 

vanaf het knooppunt Amocolaan/Nijverheidsweg-N174-E313 de impact voor elke 

rijrichting eerder beperkt zal zijn. 

 

Op basis hiervan kunnen dan ook enkele eenvoudige voorstellen gedaan worden 

om de impact, vooral tijdens de exploitatiefase te verminderen: 

• Invoeren van glijdende werktijden zodat werknemers niet allen op 

hetzelfde ogenblik toekomen/vertrekken;  

• Stimuleren van openbaar vervoer/fiets/car-pooling om de site te bereiken.  



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT - ERM N.V. JBF PET – 0135830 

117 

11.2 MENS - HINDER- EN GEZONDHEIDSEFFECTEN 

11.2.1 Methodologie 

Deze studie van de discipline ‘Mens’ bestaat uit volgende onderdelen: 

� Beschrijving van de omwonenden in het studiegebied; 

� Algemene identificatie van relevante wijzigingen in het milieu (chemische, 

fysische of biologische agentia); 

� Bespreking van de gezondheidseffecten (toxicologische en 

psychosomatische) op omwonenden (per relevant agens): 

o Bepaling van blootstelling en lichaamsbelasting voor relevante 

parameters; 

o Identificatie van de relevante gezondheidseffecten bij omwonenden; 

o Bespreking van de te verwachten gevolgen en milderende 

maatregelen; 

De effecten worden, waar mogelijk, besproken volgens de methodologie 

ontwikkeld door het Vlaams agentschap zorg en gezondheid (afdeling 

toezicht volksgezondheid (ToVo), team milieugezondheidszorg) en de 

dienst MER6. 

� De mogelijke effecten kunnen tevens betrekking hebben op belevings-

aspecten of op andere aspecten die direct of indirect de leefkwaliteit van de 

omgeving beïnvloeden. Deze effecten kunnen dus ook het gevolg zijn van 

effecten die voor andere disciplines worden vastgesteld, zoals bv. 

geluidshinder, verkeershinder, ... 

o Teneinde deze mogelijke hinderaspecten weer te geven in het MER, 

zullen de bestaande klachten betreffende het bedrijventerrein Geel-

Punt 2 Oost 2 die in de voorbije jaren gemeld werden aan de 

gemeentes Laakdal en Geel geïnventariseerd worden. Er wordt voor 

deze discipline geen veldwerk voorzien (bv. enquêtes).  

o Sinds 1999 geeft BP regelmatig de opdracht om een enquête uit te 

voeren bij de omwonenden in de buurgemeenten van de fabriek. 

Deze enquêtes worden uitgevoerd door marketingstudenten van het 

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van de 

Katholieke Hogeschool Kempen (KHK), campus HIK in Geel. De 

laatste enquête dateert van 2011. De resultaten van deze enquête 

zullen besproken worden.  

o Tevens zullen de door JBF gegenereerde verkeersstromen in beeld 

gebracht worden voor de geplande situatie en zal bekeken worden of 

de impact van het door JBF gegenereerde wegverkeer relevant is.  

o Daarnaast evalueren we eventuele geluidshinder t.h.v. de meest nabij 

gelegen bewoning. Hiervoor gebruiken we de resultaten van de 

modellering en effectevaluatie van de discipline ‘Geluid’. 

o In relatie met de discipline ‘mens hinder- en gezondheidsaspecten’ 

zal ook aandacht besteed worden aan de geplande communicatie-

strategie van JBF met de omgeving. 

 

6 “Milieueffectrapport, Discipline Mens – Gezondheid praktisch”, Vlaams agentschap zorg en 
gezondheid en LNE dienst MER 
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� Besluiten: 

Bij de besluiten worden de effecten gewaardeerd volgens een scoresysteem. 

Elk effect krijgt een score tussen –3 en 0. Met betrekking tot de verspreiding 

van chemische agentia via de lucht, komen deze scores richtinggevend 

overeen met volgende milieueffecten: 

o -3: zeer significant effect: effecten die in belangrijke mate, 

gedurende langere tijd en/of bij een grote populatie merkbaar 

zullen zijn, die duidelijk onderscheiden zullen kunnen worden van 

andere gezondheidseffecten of hinder en/of deze duidelijk zullen 

versterken; 

o -2: significant effect: effecten die in zekere mate, gedurende 

beperkte tijd en/of bij een beperkte populatie merkbaar zullen zijn, 

die onderscheiden zullen kunnen worden van andere 

gezondheidseffecten; 

o -1: weinig significant effect: effecten die slechts in zeer beperkte 

mate, gedurende zeer beperkte tijd en/of bij een zeer kleine 

populatie merkbaar zullen zijn, daar ze moeilijk te onderscheiden 

zullen kunnen worden van andere gezondheidseffecten of hinder 

en deze ook nauwelijks merkbaar zullen versterken; 

o 0: geen of verwaarloosbaar effect: effecten die niet merkbaar zullen 

zijn, daar ze niet onderscheiden zullen kunnen worden van andere 

gezondheidseffecten of hinder en deze ook niet merkbaar zullen 

versterken. 

• Milderende maatregelen 

 

11.2.2 Afbakening van het studiegebied 

Hieronder zal aandacht besteed worden aan de gezondheidsaspecten, alsook aan 

de directe en indirecte aspecten van de menselijke milieubeleving en eventuele 

hinderaspecten gekoppeld aan de verkeerssituatie. De te bestuderen effecten zijn 

in hoofdzaak een gevolg van effecten die voor andere disciplines worden 

vastgesteld, met luchtverontreiniging en geluidshinder als belangrijkste aspecten. 

Voor de discipline ‘Mens’ wordt het studiegebied afgebakend rekening houdend 

met het grootste studiegebied van de disciplines ‘Lucht’, ‘Water’, ‘Bodem en 

grondwater’ en/of ‘Geluid’. Het betreft in dit geval het studiegebied voor de 

discipline ‘Lucht’, dat zich over 5 km rond de site van JBF uitstrekt.  
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11.2.3 Omwonenden in het studiegebied – Klachten 

11.2.3.1 Omwonenden 

Tabel 11.3 geeft een overzicht van de woonkernen binnen een straal van 5 km rond 

JBF.  

 

Tabel 11.3 Woonkernen op minder dan 5 km van de terreingrenzen van JBF  

Gemeente 
Deelgemeente/wijk 

(meest nabij gelegen huizen) 
Richting vanaf 

perceelsgrens JBF 
Afstand vanaf de 

bedrijfsgrens (km) 

Aantal 
inwoners 

(01/01/2010) 

Eindhout Z ca. 0,1 

Klein Vorst OZO ca. 3,8 
Vorst ZZO ca. 2,6 

Laakdal 

Veerle Z ca. 3,8 

15 328 

Winkelomheide NNW ca. 0,5 
Zammel WZW ca. 1,8 

Stelen W ca. 1,7 
Punt WNW ca. 4,6 

Geel 

Stokt NNW ca. 4,1 

36 990 

Zittaart NO ca. 3,1 
Meerhout 

Meerhout NO ca. 4,6 
9 725 

Westerlo Westerlo WZW ca. 4,5 23 896 

 

Naast deze omwonenden zijn er in het studiegebied nog volgende mensen 

aanwezig: 

� werknemers van buurbedrijven (zie paragraaf 1.3.5); 

� weggebruikers. 

 

Er zijn enige kwetsbare locaties (scholen, kinderopvang, rust- en verzorgings-

tehuizen, ziekenhuizen, ...) aanwezig binnen het studiegebied (tot op 5 km afstand 

van site van JBF). Indien uit de bepaling van de blootstelling zou blijken dat er zich 

relevante effecten op de gezondheid van omwonenden kunnen voordoen, zal 

nagegaan worden welke kwetsbare locaties hieraan onderhevig kunnen zijn. Een 

opsomming van alle kwetsbare locaties binnen het studiegebied wordt niet mee 

opgenomen in dit MER.  

 

11.2.3.2 Enquêtes Katholieke Hogeschool Kempen (KHK), campus HIK in Geel (2011) 

Sinds 1999 geeft BP regelmatig de opdracht om een enquête uit te voeren bij de 

omwonenden in de buurgemeenten van de fabriek. Deze enquêtes worden 

uitgevoerd door marketingstudenten van het Departement 

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van de Katholieke Hogeschool Kempen 

(KHK), campus HIK in Geel. De laatste enquête dateert van 2011 (zie Bijlage 5). De 

belangrijkste resultaten van deze enquête worden hieronder besproken:  

� 608 personen reageerden op de enquête;  

� 231 personen (38 %) gaf aan milieuhinder te ondervinden van de 

aanwezige industrie, dit is een stijging van 6 % t.o.v. de vorige enquête 

(2008);  

� Geur, geluid, luchtkwaliteit en zwaar vervoer waren hierbij de 

belangrijkste vormen van hinder;  
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� Een bedrijf wordt vnl. als ‘beste buur’ erkend wanneer ze regelmatig de 

buurt informeert en ze maatregelen nemen i.v.m. milieubescherming;  

� Een bedrijf wordt vnl. als ‘slechte buur’ erkend wanneer ze hinder 

veroorzaken, de buurt te weinig informeert en weinig maatregelen nemen 

i.v.m. milieubescherming.  

 

11.2.3.3 Klachten ontvangen Gemeente Geel 

[werd opgevraagd bij de gemeente – nog niet ontvangen] 

 

 

11.2.3.4 Klachten ontvangen Gemeente Laakdal 

[werd opgevraagd bij de gemeente – nog niet ontvangen] 

 

 

11.2.4 Gezondheidseffecten 

11.2.4.1 Identificatie van relevante wijzigingen in het milieu (chemische, fysische of 
biologische agentia) 

Als gevolg van de exploitatie van JBF doen zich volgende mogelijk relevante 

wijzigingen in het milieu buiten het bedrijfsterrein van JBF voor: 

 

� Chemische agentia: 

� Compartiment lucht: 

o bijdrage tot de immissieconcentraties van diverse atmosferische 

polluenten (NOX, verzurende deposities). 

 

� Fysische agentia: 

� Compartiment geluid en trillingen: 

o bijdrage tot het geluidsklimaat in de omgeving. 

� Hinder als gevolg van verkeer, veiligheid en visuele aspecten. 

 

� Biologische agentia: 

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2004 dient een 

bedrijf een ‘Legionella Beheersplan’ op te maken. Hierin dienen alle 

plaatsen waar verneveld water bij een temperatuur tussen 25 °C en 55 °C 

voorkomt te worden geïnventariseerd. Deze omstandigheden maken 

immers het voorkomen van Legionellabacteriën mogelijk.  

 

Bovenstaande aspecten (blootstelling aan door JBF veroorzaakte lucht-

verontreiniging, blootstelling aan geluidsemissies van JBF, visuele hinder, 

verkeershinder en veiligheid) worden verder bestudeerd in dit hoofdstuk. 

 

Op basis van onderstaande motivering besluiten we dat we voor de disciplines 

‘Bodem en grondwater’ en ‘Oppervlaktewater’ geen verdere effecten op 

omwonenden zullen evalueren:  

• Uit de discipline ‘Bodem en grondwater’ bleek dat noch in de aanlegfase, 

noch in de geplande situatie relevante effecten verwacht worden, waarbij 
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omwonenden of andere personen buiten het bedrijfsterrein in contact 

zouden kunnen komen met verontreiniging afkomstig van het JBF-terrein. 

• Uit de discipline ‘Oppervlaktewater’ blijkt dat de impact van de lozingen 

van JBF (enkel CZV) op de oppervlaktewaterkwaliteit van de Grote Nete 

beperkt is, zowel op gemiddelde (permanent) als op worst-case (tijdelijke) 

basis. Bovendien wordt de Grote Nete niet gebruikt als zwemwater of voor 

aanmaak van drinkwater, waardoor er langs die wegen geen courante 

blootstelling van omwonenden is. De Grote Nete is wel aangeduid als 

viswater, doch CZV is als dusdanig geen toxische component die via het 

eten van vis tot gezondheidseffecten bij de mens zal leiden.  

 

 

11.2.4.2 Bepaling van de blootstelling en de belasting en identificatie van relevante 
gezondheidseffecten bij omwonenden 

11.2.4.2.1 Blootstelling aan chemische agentia – luchtverontreiniging 

Invloed ten gevolge van geleide emissies 

Op basis van de resultaten vanuit de discipline lucht wordt enkel de polluent NOx 

weerhouden voor verdere bespreking. 

 

Tabel 11.4 toont een overzicht van de gemeten immissieconcentraties voor deze 

polluent in de omgeving van JBF, alsook van de berekende bijdrage van JBF (zie 

discipline ‘Lucht’) ter hoogte van de verschillende woonzones in de nabije 

omgeving van JBF. 

 

Tabel 11.4 Overzicht van de dispersie van atmosferische polluenten  

Polluent 
Toetsingswaarden 

discipline lucht 

Gemeten waarden in 

de omgeving van JBF * 

Bijdrage van JBF ter 

hoogte van 

woonzones ** 

NO2 µµµµg/m3 µµµµg/m3 µµµµg/m3 

Jaargemiddelde 

waarde 
40 23 – 26 < 0,5 

P99,8 op uurbasis 200 < 123 < 10 

* Zie VMM meetposten in discipline ‘lucht’ (Tabel 6.6, waarden voor 2009) 

** Zie resultaten immissieberekeningen in discipline ‘lucht’ (Tabel 6.7, Tabel 6.8) 

 

Mogelijke gezondheidseffecten 

Er bestaan diverse types stikstofoxiden, maar stikstofdioxide (NO2) is in het kader 

van de studie van de effecten op de menselijke gezondheid het belangrijkst. 

Emissies van stikstofmonoxide (NO) worden in de atmosfeer vrij snel (binnen 

enkele uren) omgezet naar stikstofdioxide (NO2). NO is ook beduidend minder 

toxisch dan NO2. In onderstaande bespreking zal dan ook slechts aan de effecten 

van NO2 op de mens aandacht geschonken worden. 

 
Stikstofdioxide7 komt onder atmosferische omstandigheden voor als een gas. De 

enige relevante wijze waarop stikstofdioxide in het menselijke lichaam binnen-

dringt is via inhalatie. De natuurlijke achtergrondconcentratie schommelt tussen 

 
7 WHO, 2000, Air Quality Guidelines for Europe – Second Edition, WHO Regional Publications, European Series, 

n°91, World Health Organisation – Regional Office for Europe, on-line beschikbaar op 

http://www.euro.who.int/document/e71922.pdf  
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0,4 en 9,4 µg/m³ (0,0002 - 0,005 ppm). NO2 kan op natuurlijke wijze worden 

gevormd door bacteriële activiteit, in vulkanen en bij bliksemontladingen. NOx 

komen echter vooral tot stand bij diverse verbrandingsprocessen (door thermische 

oxidatie van in de lucht aanwezige stikstof) en in het bijzonder in de uitlaatgassen 

van verkeer.  

 
Jaargemiddelde NO2-concentraties in stedelijke gebieden in de meetposten in 

Vlaanderen variëren van 15 tot 45 µg/m³. Stedelijke luchtconcentraties van NO2 

variëren tijdens de dag en worden eveneens beïnvloed door de seizoenen en door 

meteorologische factoren. Gewoonlijk is er een lage achtergrondconcentratie aan 

NO2 aanwezig, met daarop gesuperponeerd dagelijks één of twee concentratie-

pieken tengevolge de periodieke verkeersdrukte. Lange-termijn monitoring 

gedurende de laatste decennia toont een concentratiestijging van stikstofoxiden in 

stedelijke gebieden aan. 

 
Stikstofdioxide is een wateroplosbaar oxidant dat de long als belangrijkste doel-

orgaan heeft. Tijdens inhalatie kan 80 tot 90 % van het NO2 worden geadsorbeerd. 

Een significant deel van het geïnhaleerde NO2 wordt afgescheiden in de naso-

farynx (neus-keelholte): ongeveer 40 % bij honden en konijnen. Een maximale 

NO2-dosis in het menselijk lichaam wordt vooral verkregen door het weefsel ter 

hoogte van de verbinding van de luchtwegen en de gas-uitwisselingsregio van de 

longen. 

 
Experimentele studies hebben aangetoond dat NO2 en de chemische afgeleiden 

ervan gedurende langere perioden in de longen kunnen achterblijven. De 

aanwezigheid van salpeterzuur en salpeterigzuur of hun zouten wordt vastgesteld 

in het bloed en de urine na blootstelling aan NO2. 

 
Korte-termijn blootstelling (10-15 minuten) aan een hoge NO2-concentratie van 

3 000 à 9 400 µg/m³ veroorzaakt duidelijk veranderingen in de longfunctie van 

gezonde personen. Klachten werden geformuleerd bij NO2-concentraties vanaf 

1 880 µg/m³. Diverse onderzoeken tonen verschillende en elkaar tegensprekende 

resultaten bij lagere concentraties. Het blijkt dat COPD (Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease) -patiënten (bvb. astmapatiënten) een grotere gevoeligheid 

vertonen. 

 
Het laagst geobserveerde niveau in meer dan één studie vastgesteld die de 

ademhalingsfunctie beïnvloedt, is een blootstelling gedurende korte periode (ca. 

1 uur) aan een NO2-concentratie van 375 à 565 µg/m³. De laagste vermelde 

concentraties met effecten liggen bij 200 à 300 µg/m³, doch deze resultaten zijn 

twijfelachtig. 

 
Epidemiologische studies geven aan dat chronische blootstelling aan NO2-

concentraties van gemiddeld 50 à 75 µg/m³ aanleiding geeft tot meerdere effecten, 

hoofdzakelijk in de luchtwegen en de longen. Toxicologische studies op dieren 

geven aan dat een langdurige blootstelling kan leiden tot een verlaagde afweer 

tegen longinfecties en tot veranderingen in het longweefsel. 

 

Stikstofdioxide heeft een verstikkende geur. De gestandaardiseerde geurdrempel 
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van deze stof bedraagt 355 µg/m³ 8. Bij graduele toename van de concentratie 

wordt echter geen geur waargenomen tengevolge van gewenning. 

 
De ARAB-grenswaarde voor blootstelling aan NO2 (tijdgewogen gemiddelde) 

bedraagt 5 700 µg/m³ (3 ppm) en de korte-tijdswaarde (blootstellingslimiet op 

korte termijn) bedraagt 9 500 µg/m³ (5 ppm) 9. Deze waarden gelden voor 

werknemers in de werkruimte. 

 
Op basis van hogervermelde waarnemingen wordt door de WHO als richtwaarde 

voor de concentratie ter bescherming van de gezondheid vooropgesteld als: 

• uurgemiddelde: 200 µg/m³; 

• jaargemiddelde: 40 µg/m³. 

 
Dit zijn ook de grenswaarden volgens de Europese regelgeving en VLAREM II. 

 
De richtwaarde voor het uurgemiddelde is gebaseerd op de vaststelling dat het 

laagst geobserveerde effect zich voordoet bij blootstellingen gedurende 1 à 2 uur 

aan concentraties van 375 à 565 µg/m³, waarvoor een onzekerheidsmarge van 

50 % geldt. 

 
Meetresultaten in de omgeving 

De luchtkwaliteit voor de parameter NO2 wordt in verschillende meetposten rond 

de site van JBF opgevolgd (zie Tabel 6.6). Voor deze meetposten blijkt dat in 2009 

de jaargemiddelde NO2-concentratie 23 tot 26 µg/m³ bedroeg. De maximale 

waarden bedroegen 108 tot 123 µg/m³. De meetwaarden in deze meetposten 

voldoen dus aan de richtwaarden.  

 
Bijdrage van JBF  

Uit de dispersieberekeningen blijkt dat de activiteiten van JBF ter hoogte van de 

omliggende woonkernen gemiddeld < 0,5 µg/m³ (max. 1,1 % t.o.v. de 

toetsingswaarde) bijdragen (zie Tabel 11.4). Voor de piekwaarden (99,8-percentiel 

op uurbasis) werd de hoogste bijdrage van JBF gevonden ter hoogte van 

Winkelomheide. Deze bedraagt 8,4 µg/m³ (4,2 % t.o.v. de toetsingswaarde). 

 
Conclusie 

Op basis van bovenstaande gegevens verwachten we dat de luchtverontreiniging 

voor NO2 in de omgeving van JBF zal blijven voldoen aan de gestelde grens-

waarden. De huidige verontreiniging ligt immers nog vrij ruim onder de 

grenswaarden en de te verwachten extra bijdrage van JBF is beperkt. We kunnen 

dus besluiten dat er noch in de huidige situatie (zonder JBF), noch in de geplande 

situatie (met JBF), in de omgeving van de JBF-site gezondheidseffecten door 

blootstelling aan NO2 verwacht worden. Het gezondheidseffect wordt waarom als 

verwaarloosbaar beoordeeld. 

 
Mens: gezondheidseffecten door bijdrage NOx-immissieconcentratie 

van JBF 

Verwaarloosbaar 

(0)  

 
8 Devos, M., Patte, F., e.a., 1990, Standarized Human Olfactory Thresholds, IRL Press at Oxford University 

Press, New York. 
9 KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de 

werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (BS 14.03.2002). 
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11.2.4.2.2 Blootstelling aan fysische agentia – geluid 

Het grootste effect van JBF kan in de Heikantstraat verwacht worden, gezien de 

kortste afstand tot de perceelgrens. Het specifiek geluid van JBF heeft een relatief 

continu karakter waardoor de bestudering van het specifiek geluid het best kan 

uitgevoerd worden aan het constante omgevingsgeluid zijnde parameter LA95,T. 

 

Ter hoogte van de woningen in de Heikantstraat werd, uitgaande van de 

geluidsemissie met milderende maatregelen, een Lsp van ca. 43 dB(A) berekend. 

Dit ligt lager dan de grenswaarde. 

 

Ter hoogte van de woning in de Heikantstraat werd voor het omgevingsgeluid bij 

een wind uit noordelijke richting nog een LA95,1h va 50 dB(A) opgemeten. Door de 

exploitatie van JBF (Lsp ca. 43 dB(A)) zou het LA95,1h met minder dan 1 dB(A) 

toenemen. Dit effect kan bijgevolg als verwaarloosbaar beschouwd worden.  

 

Als er in het spectrum van het specifiek geluidsniveau echter een zuivere toon is 

vervat, moet het specifiek geluidsniveau van JBF tot 40 dB(A) worden gereduceerd 

opdat er geen overschrijding van de 45 dB(A) zou optreden. Concreet betekent dit 

dat de max. geluidsvermogenniveaus nog 5 dB(A) lager moeten liggen.  

 

11.2.4.2.3 Blootstelling aan biologische agentia (Legionella) 

Legionella is een bacterie die zich kan ontwikkelen in lauw of warm water, vooral 

bij temperaturen tussen 25 °C en 55 °C. Indien dit water in de omgevingslucht 

terecht komt (bvb. door verneveling) kan dit een ziekte (legionellose of 

veteranenziekte) veroorzaken bij blootgestelde personen. 

 

Bij JBF komt verneveld water met een temperatuur tussen 25 °C en 55 °C voor aan 

de koelcellen. JBF zal daardoor een ‘Legionella Beheersplan’ moeten opmaken. JBF 

zal het koelwater behandelen zodat het risico op verspreiding van de Legionella 

bacterie geminimaliseerd wordt.  

 

11.2.4.2.4 Lichthinder  

De activiteiten bij JBF lopen volcontinu. De hallen en installaties zijn bijgevolg 

‘s nachts kunstmatig verlicht. De meeste installaties bevinden zich in gebouwen, 

waardoor de verlichting aan de buitenzijde beperkt is. Er is ook buitenverlichting 

aanwezig maar deze beperkt zich vooral tot de wegen, verladingsplaatsen, … . 

Grote lichtbronnen met belangrijke invloed buiten het bedrijfsterrein (bv. hoge 

open installaties, fakkels, …) zijn niet aanwezig op de site van JBF.  

 

De dichtstbijzijnde woongebieden bevinden zich aan de overkant van de E313 op 

ca. 100 m van de site. De verlichting van gebouwen en installaties op de site zal tot 

hier zichtbaar zijn (net zoals de gebouwen overdag), doch zal opgaan in de 

verlichting van de reeds aanwezige installaties (buurbedrijven) en van de E313.  

 

11.2.4.2.5 Visuele hinder 

Hiervoor wordt verwezen naar de discipline ‘Landschap, bouwkundig erfgoed en 

Archeologie’. 
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11.2.5 Veiligheid 

JBF heeft zelf nagegaan of ze een OVR moeten maken. Dit blijkt niet het geval. 

Tegen 30 juni 2012 zal wel door een onafhankelijke partij een risico-analyse voor 

zware ongevallen uitgevoerd worden. 

 

11.2.6 Communicatie  

Op basis van de gegevens van de andere disciplines blijkt dat de installaties van 

JBF geen relevante bijkomende rechtstreekse hinder (geur, geluid, visuele impact, 

andere) met zich zal brengen voor omwonenden. 

 
Gezien de nabijheid van de woonwijken, die ertoe geleid heeft dat er reeds een 

actieve communicatie bestaat tussen de omwonenden en de bestaande buur-

bedrijven van JBF, is het aangewezen dat JBF een communicatie start met haar 

omwonenden. De communicatie dient erop gericht te zijn informatie te 

verstrekken, vragen te beantwoorden en zo ongerustheden bij omwonenden (vaak 

door gebrek aan informatie) te voorkomen. Uit de uitgevoerde enquêtes rondom 

het bedrijventerrein (zie paragraaf 11.2.3.2) blijkt immers dat de omwonenden van 

de bedrijven enerzijds verlangen dat milieubeschermende maatregelen genomen 

worden en dat geen hinder veroorzaakt wordt, maar ook dat de buurt regelmatig 

geïnformeerd wordt. 

 
De communicatie geldt zowel voor de bouw van de installaties (aanlegfase) als 

voor de uitbating ervan (exploitatiefase). Een goede communicatiestrategie leidt 

tot een betere verstandhouding tussen het bedrijf en de omwonenden, meer begrip 

voor beperkte of sporadische hinder, minder klachten, minder psychosomatische 

effecten, … . 

 
Communicatiemogelijkheden zijn bvb.: 

• permanente informering via plakkaat aan bedrijf en/of via website van 

emissies van de installatie, 

• regelmatige organisatie van een open deur dag, 

• duidelijke informatieverschaffing bij geplande wijzigingen, 

• duidelijke informatieverschaffing omtrent eventuele calamiteiten met de 

getroffen preventieve en curatieve maatregelen. 

 

JBF zal een communicatieplan opzetten, gericht op de belangrijkste aspecten van 

haar activiteiten tijdens de werking van de installaties. JBF zal communiceren met 

de vertegenwoordigers en contactpersonen van de lokale bevolking. Op 

gelijkaardige wijze werd de lokale bevolking reeds ingelicht over het project van 

JBF.  
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11.2.7 Besluit en Milderende Maatregelen 

In dit hoofdstuk evalueerden we de effecten van de activiteiten van JBF op de 

(gezondheid van) omwonenden. Daarbij steunden we in de meeste gevallen op de 

informatie die verzameld werd in de voorgaande disciplines (lucht, water, bodem 

en grondwater, geluid).  

 

De potentiële gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan atmosferische 

polluenten (NOX) worden als niet significant ingeschat. De berekende 

immissieniveaus geven immers aan dat de bijdrage van JBF tot de heersende 

immissieconcentraties ter hoogte van de woonkernen verwaarloosbaar tot beperkt 

zijn.  

 

Geluidshinder vanwege JBF wordt niet verwacht bij toepassing van het 

milderende maatregelenpakket geformuleerd in de discipline geluid. Indien er in 

het spectrum van het specifiek geluidsniveau een zuivere toon is vervat, moet het 

specifiek geluidsniveau van JBF tot 40 dB(A) worden gereduceerd opdat er geen 

overschrijding van de 45 dB(A) zou optreden. Concreet zou dit beteken dat de 

maximale geluidsvermogenniveaus nog 5 dB(A) lager zouden moeten liggen.  

 

Er worden voor de gezondheidsaspecten geen bijkomende milderende 

maatregelen voorgesteld.  

 

De uitwerking van een goede communicatiestrategie met de omgeving is 

belangrijk, zowel voor de aanlegfase als voor de exploitatiefase. Communicatie-

mogelijkheden zijn bvb.: 

• permanente informering via plakkaat aan bedrijf en/of via website van 

emissies van de installatie, 

• regelmatige organisatie van een open deur dag, 

• duidelijke informatieverschaffing bij geplande wijzigingen, 

• duidelijke informatieverschaffing omtrent eventuele calamiteiten met de 

getroffen preventieve en curatieve maatregelen. 

 

JBF zal een communicatieplan opzetten, gericht op de belangrijkste aspecten van 

haar activiteiten tijdens de werking van de installaties. JBF zal communiceren met 

de vertegenwoordigers en contactpersonen van de lokale bevolking. Op 

gelijkaardige wijze werd de lokale bevolking reeds ingelicht over het project van 

JBF.  
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11.3 LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

11.3.1 Methodologie  

In deze discipline behandelen we kort de impact van de toekomstige 

aanwezigheid van JBF op het landschap. 

 

Voor de huidige toestand beschrijven we kort de voornaamste landschaps-

kenmerken van het studiegebied  

 

Bij de beschrijving en beoordeling van de landschappelijke effecten als gevolg van 

de nieuwe installaties wordt aandacht besteed aan de mogelijke verstoring van de 

landschapsbeleving en aan de visueel-ruimtelijke effecten. 

 

Zo nodig zullen milderende maatregelen worden voorgesteld om de negatieve 

invloeden, veroorzaakt door het project, te verminderen en de landschappelijke 

inpasbaarheid te verhogen. 

 

11.3.2 Beschrijving van het landschap 

Het toekomstige terrein van JBF is, samen met de buurbedrijven, gelegen in een 

industriezone. 

 

Het landschap rond de industriezone wordt gekenmerkt door dominerende 

lijnelementen zoals het Albertkanaal, de autosnelweg E313 en andere hoofdwegen 

en hoogspanningsleidingen. Verder wordt het landschapsbeeld in de ruimere 

omgeving mee bepaald door volgende elementen: industriële bebouwing, 

landduinen, kasteelparken- en domeinen en verstedelijking. 

 

Het landschap in de omgeving van het studiegebied is een afwisseling van een 

aantal eenheden die als volgt kunnen worden omschreven: 

 

• industrielandschap: 

industriegebied tussen Albertkanaal en E313 met bijhorende 

verkeersinfrastructuur; 

• agrarisch landschap: 

open akkers en weilanden in de ruimere omgeving van de site van JBF; 

• natuurlandschap: 

natuurreservaten in de omgeving van de site van JBF (bv. Bovenloop van 

de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor, De Gebroekte 

Grote Nete , Trichelbroek);  

• waterrijk landschap: 

de Grote Nete, De Kleine en de Grote Laak; 

• stedelijk landschap: 

diverse woonkernen in de omgeving: Winkelomheide, Eindhout, Stelen, 

Zammel, Zittaart en bijhorende verkeersinfrastructuur. 
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Hieronder geven we een opsomming van de landschappelijke elementen die 

beschermd zijn.  

 

Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten (Figuur 23) 

 

De site van JBF bevindt zich te midden van het traditionele landschap ‘Land van 

Geel en Mol’.  

 

In een straal van circa 5 km rond de site van JBF situeren zich volgende beschermde 

monumenten en dorpsgezichten: 

 
� in Geel:   

- het Landschap van Bel met het Belsveld de Belseheide, de Duinen en een deel van het 

Belsbroek als beschermd landschap; 

- de Brukelhoeve en omgeving als dorpsgezicht; 

- Het Zammelsbroek, Fase 1: het Zammelsbuitenbroek als beschermd landschap; 

� in Meerhout: 

- Malesbroek-Scherpenbergen als beschermd landschap; 

- De Grote Hoeve met haar omgeving als beschermd landschap en monument; 

- Het Kerkhof bij de St.-Trudokerk als beschermd landschap; 

- De Liefkenshoeve met onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht;  

- Molen Zittaert met onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht;  

� in Laakdal:  

- De omgevende aanleg van dreven van Kapelleken van Schollaert als dorpsgezicht en 

monument; 

- Omgeving van Hoeve Rundershoek 15 als dorpsgezicht; 

- Het Erf van de Kaaibeekhoeve (met inbegrip van de omwalling) als dorpsgezicht en 

monument. 

 

Relictlandschappen (Figuur 24) 

 

Volgens de gegevens van de Landschapsatlas komen in de omgeving van JBF 

enkele ankerplaatsen en relictlandschappen voor:  

 
� In Geel:  

- Vallei van de Molse en Scheppeleikse Nete als relictzone;  

- Bos- en akkercomplex Bel, Hulsen en Heidehuizen als relictzone;  

� in Geel en Meerhout:   

- Stuifduincomplex bij de Molse en de Grote Nete als ankerplaats; 

� In Geel en Laakdal:  

- Zammelsbroek en Trichelbroek als ankerplaats;  

- Openakker Trichelhoek als relictzone;  

� in Geel, Meerhout en Laakdal:   

- Bos- en akkercomplex Meerhout – Olmen en rug Eindhout-Zittaart als relictzone;  

- Vallei van de Kleine en Grote Laak als relictzone 

� in n Laakdal:   

- Vallei van de Grote Nete als relictzone. 

 

Voorts zijn in de omgeving van JBF volgende punt- en lijnrelicten aanwezig: 

 
� het Albertkanaal, de Grote Nete, de Molse Nete, de Grote Laak en de Kleine Laak als 

lijnrelicten; en  
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� Kapel van de Groenenheuvel, Brukelhoeve, Veldkruis De Hutten, Kapel van de 

Engstraat, Liefkenshoeve, St.-Bavokerk en Molen Zittaart, H. Hartkerk, St.-

Appoloniakerk, Wimpelhoef, St.-Niklaaskapel, Oude Watermolen, St.-Dymphnakapel, 

Hoeve Runderstraat, Kapel van O.L.V. van de 7 Weeën, Ossestalhoeve, Stoomzagerij 

Heistraat, Blaerendonckse Hoeve 2, Oude Blaardonkhoeve, Veerke Hoef, St.-

Gertrudiskerk en pastorij Vorst, Gemeentehuis Vorst, Ringgracht van het voormalige 

Hof ter Galen, St.-Nicolaaskerk en Marktplein Laakdal met pomp en O.L.V. 

Hemelvaartkerk als puntrelicten.  

 

11.3.3 Visuele impact van JBF 

In Figuur 25 is een voorlopige 3D-voorstelling van de installaties opgenomen. De 

installaties van JBF kunnen visueel als volgt worden gekarakteriseerd: 

 

• De meeste installaties zijn in gebouwen geplaatst. 

• Het hoogste productiegebouw zal ca. 60 m hoog zijn. 

• Men voorziet een aantal silo’s, waarvan de hoogste ca. 54 m hoog zijn. 

• Er zijn 2 schoorstenen voorzien van resp. 30 en 40 m hoog. 

• Enkele installaties, zoals de koelcellen, de thermische olie verwarmers en 

mogelijk de gasturbine staan in open lucht opgesteld. 

 

De visuele indruk van JBF zal karakteristiek zijn voor een bedrijf uit de chemische 

sector. De meest kenmerkende elementen zullen de productiegebouwen zijn, 

alsook de schoorstenen, de tanks en silo's voor de opslag van grondstoffen en 

afgewerkte producten en de leidingen en transportbanden die de verschillende 

gebouwen en installaties met elkaar verbinden. 

 

Omdat de installaties van JBF op enkele tientallen meter van de autosnelweg E313 

zullen staan, zullen ze vanop de snelweg in het oog springen. Verder zullen ze, 

gezien hun hoogte, zichtbaar zijn vanop enige afstand (net als de reeds aanwezige 

installaties binnen het industriegebied), vooral vanuit het zuiden. Ze zullen visueel 

aansluiten bij of opgaan in de reeds aanwezige installaties van de buurbedrijven.  

 

Het industriegebied heeft reeds een zekere visuele impact in de omgeving. Deze 

impact zal in de toekomst enigszins wijzigen. Gezien de reeds bestaande impact 

kunnen we besluiten dat de bouw van de JBF installaties slechts een beperkt effect 

op het omliggende landschap zal hebben. 

 

Behalve de beperkte wijziging van de visuele impact van het industriegebied, zal 

de exploitatie van JBF geen impact hebben op de diverse omliggende beschermde 

elementen. 
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11.4 AFVALSTOFFEN 

Bij de productie van PET ontstaat PET-eindproduct dat niet aan de specificaties 

voldoet, zoals het PET-stof dat in cyclonen en filters wordt gerecupereerd uit 

enkele luchtstromen. Deze PET-eindproducten kunnen wel nog verkocht worden 

voor specifieke toepassingen en worden dus niet als afval verwijderd. 

 

De katalysator gebruikt in de continue polycondensatie is een inherent 

bestanddeel van het eindproduct, hiervan wordt dus geen afval verwacht. 

 

De katalysator gebruikt in de vaste fase polycondensatie heeft een 

levensverwachting van meer dan 48 maanden volgens de huidige technologie. 

Wanneer deze katalysator vervangen wordt, wordt de oude katalysator 

teruggestuurd naar de leverancier. 

 

Verder zijn er geen processpecifieke afvalstromen die tijdens het proces ontstaan. 

 

Meer courante afvalstromen (verpakkingsmateriaal, schroot van 

onderhoudswerken, papier, keukenafval, …) zullen naar een erkende 

afvalverwerker worden afgevoerd. 

 

11.5 KLIMAAT 

De discipline ‘Klimaat’ wordt voor dit MER als niet relevant beschouwd, omdat de 

parameters die voor deze discipline effecten kunnen veroorzaken van een 

verwaarloosbare grootte-orde zijn.  

 

Voor de vergunningsaanvraag zal een energiestudie moeten worden opgemaakt, 

waarin de energie-efficiëntie van het project wordt geëvalueerd. De resultaten 

hiervan zijn nog niet beschikbaar (dit wordt voorzien vóór het indienen van de 

milieuvergunningsaanvraag).  

 

De site zal zelf in haar elektriciteitsproductie voorzien d.m.v. een gasturbine. Door 

verdere warmterecuperatie uit de rookgassen van de gasturbine zal deze een 

rendement van 85 % halen. Onder normale omstandigheden gebruikt JBF 

daardoor enkel aardgas als energiebron. Er zal daarnaast als back-up ook een 

aansluiting op het elektrisch net worden voorzien. 

 

In Tabel 2.3 (zie hoofdstuk projectbeschrijving) is een overzicht van de 

nutsvoorzieningen gegeven. Hierin wordt voorzien in een aardgaslevering van 

160 GJ/h voor de thermische-olieverwarmers en 140 GJ/h voor de gasturbine. 

Voor een geheel jaar (8760 h/j) komt dit overeen met een aardgasverbruik dat 

maximaal 2 628 000 GJ vertegenwoordigt. Gezien noch de thermische-olie-

verwarmers noch de gasturbine steeds aan vollast zullen werken, zal het reële 

energiegebruik lager liggen. We verwijzen voor een meer gedetailleerde evaluatie 

van het energiegebruik naar de energiestudie. 
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11.6 LICHT, WARMTE EN STRALINGEN 

Lichthinder ten gevolge van de activiteiten van JBF werd besproken in paragraaf 

11.2.4.2.4. 

 

Wat betreft warmte en stralingen zijn geen effecten te verwachten als gevolg van 

de activiteiten van JBF. 
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12. METHODOLOGIE ‘ELEMENTEN TER BEOORDELING VAN EFFECTEN OP 
HET WATERSYSTEEM TEN BEHOEVE VAN DE WATERTOETS’ 

De watertoets heeft als doel mogelijke schadelijke effecten van programma’s, 

plannen en vergunningen op het watersysteem in een vroeg stadium te beoordelen 

en daarover te adviseren. Bij elke beslissing over een vergunning, een plan of een 

programma moet de betrokken overheid de impact op het watersysteem 

evalueren. Deze evaluatie gebeurt in het licht van de doelstellingen en beginselen 

van het integraal waterbeleid. De toets moet er onder meer voor zorgen dat 

verkavelingen en woningen niet in overstromingsgevoelige gebieden komen te 

liggen, of dat minstens maatregelen worden opgelegd waardoor de kans op water-

overlast beperkt wordt. Het decreet IWB voorziet dat alle genoodzaakte informatie 

voor het uitvoeren van de watertoets voor MER-plichtige projecten, plannen en 

programma’s dient geïntegreerd te worden in het MER.  

 
Het decreet IWB voorziet dat alle genoodzaakte elementen en informatie ten behoeve 

van het uitvoeren van de watertoets in geval van MER-plichtige projecten in het MER 

dienen gesynthetiseerd te zijn. Het MER moet met andere woorden alle gegevens 

vermelden die de watertoets mogelijk maken. De watertoets op zich is een beoordeling 

die gebeurt door de vergunningverlenende overheid en niet door de deskundigen of in 

het kader van de m.e.r.-procedure.  

 
In onderstaande paragrafen geven we aan hoe en waar deze gegevens in het MER 

aan bod kwamen. 

 

12.1 EFFECTEN OP WATERHUISHOUDING, WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT 

VAN HET OPPERVLAKTEWATER 

De effecten op de waterkwaliteit werden besproken in de Discipline 

“Oppervlaktewater” in hoofdstuk 7. 

 
Het sanitair en het bedrijfsafvalwater alsook het potentieel verontreinigd 

hemelwater wordt na zuivering in de Grote Nete geloosd. De enige relevante 

polluent die kan ontstaan bij PET-productie is CZV. In 2010 werd in de Grote Nete 

geen overschrijding van de milieukwaliteitsnorm vastgesteld voor CZV (er 

werden wel meetwaarden vastgesteld die boven de MKN lagen, zij het met 

minder dan de wettelijk toegestane meetfout van 30 %).  

 
Uit de impactbepaling van de afvalwaterlozing op de kwaliteit van de Grote Nete, 

bleek dat JBF voor een beperkte bijdrage aan de CZV-concentratie in de Grote Nete 

zorgt, zowel op gemiddelde (permanent) als op worst-case (tijdelijke) basis.  

 
Het debiet van de afvalwaterlozing van JBF zal ca. 25 m³/h bedragen, dit komt 

overeen met 0,4 % van het gemiddeld debiet (6 226 m³/h), en 5,5 % van het 10-

percentieldebiet (456 m³/h) van de Grote Nete. Naar waterhuishouding toe 

worden hierdoor geen relevante problemen verwacht.  

 

Het project van JBF zal geen invloed hebben op de structuurkwaliteit van de Grote 

Nete.  
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12.2 EFFECTEN OP WATERHUISHOUDING EN WATERKWALITEIT VAN HET GRONDWATER 

De effecten op waterhuishouding en waterkwaliteit van het grondwater werden 

besproken in de Discipline “Bodem n Grondwater in hoofdstuk 8.  

 

De aanlegfase zal ca. 1,5 jaar in beslag nemen. Op Lot 1 zal ca. 10 000 m3 bodem 

afgegraven worden voor de fundamenten van verschillende gebouwen. Hiervan 

zal ca. 8 000 m³ hergebruikt worden op de site. Op Lot 2 zal ca. 1 000 m³ 

afgegraven worden. Deze hoeveelheid zal niet hergebruikt worden.  

 

Indien de overtollige gronden niet binnen dezelfde percelen kunnen worden 

gebruikt, zullen ze worden afgevoerd met inachtname van de nodige 

kwaliteitscontroles, zoals voorgeschreven in de regelgeving over grondverzet. Op 

basis van de verkennende bodemonderzoeken wordt aangenomen dat de 

opgegraven grond niet verontreinigd zal zijn. Dit bemalingswater wordt naar de 

openbare riolering op de Amocolaan gepompt. De kwaliteit van het 

bemalingswater is vergelijkbaar met de kwaliteit van het grondwater zoals 

beschreven in de verkennende bodemonderzoeken op de site uitgevoerd in 2011.  

 

De procesinstallaties van JBF alsook laad- en lospunten voor vloeibare chemicaliën 

zullen, conform de regelgeving (Vlarem), op vloeistofdichte vloeren geplaatst 

worden. Op- en overslaginstallaties worden ingekuipt en eveneens geplaatst op 

vloeistofdichte vloeren. Alle vloeistofdichte vloeren en inkuipingen leiden naar 

opvangputten van waar eventuele lekvloeistoffen of verontreinigd regen- of 

bluswater kan afgevoerd worden naar de waterzuivering. Het risico op 

bodemverontreiniging is hierdoor zeer beperkt, zowel bij de normale operatie, het 

laden/lossen als bij eventuele incidenten/lekken.  

 

12.3 EFFECTEN OP DE WATERBODEM 

De enige relevante polluent die kan ontstaan bij PET-productie is CZV. Enige 

impact op de waterbodem van de Grote Nete wordt sowieso niet verwacht 

vanwege deze polluent.  

 

12.4 EFFECTEN OP WATERGEBONDEN FAUNA EN FLORA 

Uit de discipline ‘Oppervlaktewater’ blijkt dat de impact van de lozingen van JBF 

op de oppervlaktewaterkwaliteit van de Grote Nete beperkt is, zowel op 

gemiddelde (permanent) als op worst-case (tijdelijke) basis. Er worden vanwege 

deze lozing geen effecten verwacht op watergebonden fauna en flora.  
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12.5 EFFECTEN OP WATERGEBONDEN THEMA’S VOOR DE MENS 

12.5.1 Overstromingsregime 

De bijdrage aan het overstromingsrisico vanwege de geplande installaties van JBF 

kan als verwaarloosbaar beschouwd worden. Er kan ook opgemerkt worden dat 

de site van JBF zich in een niet-overstromingsgevoelig gebied bevindt.10 

 

12.5.2 Belevings-, recreatieve, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het 
watersysteem 

Het project heeft hierop geen impact. 

 

10 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets/ 
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13. LEEMTEN IN DE KENNIS 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de relevante leemten in de 

kennis geïdentificeerd tijdens de opmaak van dit MER. 

 

Tabel 13.1 Leemten in de kennis 

Leemte: Nog geen gedetailleerde design en engineering 

Als volgt 

opgevangen: 

- Discipline lucht en water: gegevens obv RAK-site gebruikt, 

massabalansen en emissienormen geven voldoende nauwkeurige 

informatie om emissies en effecten te kunnen kwantificeren 

- Discipline geluid: indicatieve geluidsgegevens obv van eigen metingen in 

RAK, met indicatieve effectberekening op basis waarvan een lijst 

maatregelen werd geformuleerd waardoor het effect kan gereduceerd 

worden tot een verwaarloosbaar niveau 

Gevolg voor 

besluiten: 

- Discipline lucht en water: geen gevolgen 

- Discipline geluid: Controle nodig of de geluidsemissie voldoende 

gereduceerd werd dmv geluidsstudie van zodra detailengineering 

beschikbaar is (na MER) 
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14. MONITORING EN EVALUATIE 

De meest relevante milieuaspecten van de activiteiten van JBF zullen onderhevig 

zijn aan een goede monitoring via de wettelijke verplichtingen zoals: 

 

� zelfcontrole van de geleide luchtemissies (minstens maandelijkse controle);  

� bestaande controle van de lozing van BP;  

� periodieke bodemonderzoeken. 

 

In de discipline geluid werd aangegeven welke aandachtspunten nodig zijn voor 

milderende maatregelen om het geluid naar de omgeving te beperken. Er wordt 

een soort maximaal geluidsvermogenniveau per deelinstallatie opgelegd opdat de 

grenswaarde niet overschreden wordt. Het is echter absoluut noodzakelijk dat 

nadat de gedetailleerde lay-out en de keuze van procesinstallaties en de 

nutsvoorzieningen (koelers, gasturbine, …) definitief vastligt, er een uitgebreide 

geluidsstudie wordt opgemaakt om aan te geven dat aan de grenswaarde voor een 

nieuwe inrichting kan voldaan worden.  

 

We stellen geen verdere monitoring en postevaluatie voor.  
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15. INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE 

15.1 INLEIDING 

In dit MER werden de milieueffecten van de toekomstige activiteiten van JBF te 

Geel/Laakdal geëvalueerd.  

 

JBF Industries (verder steeds JBF genoemd) plant een nieuwe installatie voor de 

productie van PET (PolyEthyleenTereftalaat)-hars te bouwen en uit te baten. De 

procesinstallaties worden gepland op een terrein in Laakdal (Lot 1). Tevens is er 

een kleiner terrein (Lot 2) voorzien voor een klein tankpark (opslagcapaciteit 

ca. 15 000 m³ voor mono- en diethyleenglycol), gelegen in de gemeente Geel op 

ca. 550 m van de procesinstallaties. De geplande productiecapaciteit bedraagt 

1 500 ton per dag (ca. 475 000 ton/jaar).  

 

Aangezien dergelijke activiteiten MER-plichtig zijn dient JBF een m.e.r.-procedure 

op te starten.  

 

In het MER wordt de milieu-impact als gevolg van alle activiteiten op de site 

besproken.  

 

De activiteiten van JBF brengen emissies naar de lucht, naar oppervlaktewater en 

geluidsemissies met zich mee. Daarnaast kunnen de activiteiten verontreiniging 

van bodem en grondwater veroorzaken. We bespreken deze impacten per 

discipline beknopt in onderstaande paragrafen.  

 

15.2 LUCHTEMISSIES  

15.2.1 Effecten op Luchtkwaliteit 

De activiteiten van JBF zullen aanleiding geven tot atmosferische emissies van 

verschillende polluenten. Het betreft voornamelijk geleide emissies, maar ook niet-

geleide emissies (van tanks). De voornaamste polluenten die verwacht worden zijn 

NOx en CO (schoorstenen van de gasturbine en de thermische olie verwarmers) en 

stof (afzuiging van cyclonen, silo’s en pneumatisch transport). De niet-geleide 

emissies van tanks zullen verwaarloosbaar zijn.  

 

In het MER werden geen overschrijdingen van de geldende Vlarem II-

emissiegrenswaarden vastgesteld ter hoogte van de geleide emissiepunten.  

 

De emissies van JBF zullen slechts een beperkt aandeel vertegenwoordigen van de 

totale procesgerelateerde emissies vanwege de industrie in Vlaanderen.  

 

De (stof)emissies vanwege de afzuiging van cyclonen, silo’s en pneumatisch 

transport blijken niet relevant te zijn.  
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De uitstoot van polluenten door JBF leidt tot een bijdrage aan de immissie-

concentraties van deze stoffen in de omgeving. Voor de parameters NOX en 

verzurende deposities werden dispersieberekeningen uitgevoerd. Voor de 

parameter NOX werd de jaargemiddelde impact ter hoogte van de meest 

nabijgelegen woongebieden als verwaarloosbaar tot beperkt beoordeeld. De 

piekbijdragen voor NOx kunnen als relevant beschouwd worden binnen een straal 

van 1 500 m rond de site.  

 

De verzurende deposities in de omgeving werden als verwaarloosbaar tot 

belangrijk beoordeeld.  

 

15.2.2 Effect op fauna en flora 

De emissies van JBF zullen niet leiden tot significante effecten op de speciale 

beschermingszones (habitatrichtlijngebied), tot onvermijdbare en onherstelbare 

schade aan VEN-gebieden, noch tot sterk negatieve effecten op de fauna en flora op 

de site en in de omgeving van JBF.  

 

Reeds bestaande negatieve effecten op fauna en flora (bv. verminderde groei en 

beschadiging van bladeren en bloemen) als gevolg van de reeds aanwezige hoge 

NOX-immissieconcentratie en als gevolg van verzuring en/of eutrofiëring kunnen 

niet uitgesloten worden. De toename van dergelijke effecten door de activiteiten 

van JBF zullen beperkt tot verwaarloosbaar blijven. 

 

15.2.3 Effect op gezondheid van de mens 

De potentiële gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan atmosferische 

polluenten (NOX) worden als niet significant ingeschat. De berekende 

immissieniveaus geven immers aan dat de bijdrage van JBF tot de heersende 

immissieconcentraties ter hoogte van de woonkernen verwaarloosbaar tot beperkt 

zijn. 

 

15.2.4 Milderende maatregelen 

JBF heeft reeds een aantal maatregelen gepland ter beperking van zijn emissies van 

polluenten naar de lucht. Zo zal de gasturbine uitgerust worden met LowNOx 

burners, DLA-technologie of injectie van stoom of water en de thermische 

olieverwarmers met LowNOx branders of met reburning om de NOx-emissies te 

beperken. 

 

De (stof)emissies zullen gereduceerd worden tot minder dan 2 mg per 

geproduceerde kg PET door gebruik van cyclonen en ventilatiezakken.  

 

Er worden geen bijkomende milderende maatregelen nodig geacht.  
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15.3 OPPERVLAKTEWATER  

15.3.1 Watergebruik, afvalwaterlozing en effecten op oppervlaktewater 

Voor de waterbevoorrading maakt JBF gebruik van meerdere bronnen: 

 
- Niet-verontreinigd hemelwater zal ingezet worden als koelwater;  

- Ruw water doorgeleverd door BP zal gebruikt worden voor de aanmaak 

van koelwater en gedemineraliseerd water en voor koeling van het 

snijsysteem van de USG’s;  

- Leidingwater wordt enkel gebruikt voor de keuken en sanitaire 

doeleinden; 

- Potentieel verontreinigd hemelwater wordt verzameld en afgevoerd via het 

regenwaterafvoersysteem van BP. 

 

JBF plant niet-verontreinigd hemelwater in te zetten als koelwater. Hiervoor zal 

het hemelwater dat geschikt kan zijn voor deze toepassing verzameld worden in 

een ondergrondse hemelwaterput van 200 m³ gelokaliseerd in de noordoostelijke 

hoek van Lot 1. Eventuele overschot (ca. 600 m³/jaar) van niet-verontreinigd 

hemelwater zal worden afgevoerd via de hemelwaterafvoer van BP welk uitmondt 

in de stabilisatievijver (3 ha) vooraleer lozing in de Grote Nete plaats vindt. 

Hiermee is aan de richtlijnen van de stedenbouwkundige verordening betreffende 

hemelwater voldaan.  

 

De koelwaterspui van JBF zal aangesloten worden op het spuicircuit van BP.  

 

Bluswater en water gebruikt voor de reiniging van vloeren wordt opgevangen 

door inkuipingen rond de gebouwen en weggepompt (eventueel na voorzuivering 

in de stoomstripper) naar de WZI van BP.  

 

Het sanitair en het bedrijfsafvalwater worden na voorbehandeling afgevoerd naar 

de WZI van BP. De enige relevante polluent die kan ontstaan bij PET-productie is 

CZV. De polluenten in het afvalwater van JBF zijn goed vergelijkbaar met deze in 

het afvalwater van BP en zijn goed afbreekbaar. Er worden ook geen persistente 

componenten of metalen verwacht in het afvalwater van JBF. De bijkomende 

vracht van JBF zal de goede werking van de WZI van BP dan ook niet verstoren, 

noch zal deze voor overschrijdingen van de lozingsnormen voor CZV en debiet 

zorgen.  

 

Het sanitair en het bedrijfsafvalwater alsook het potentieel verontreinigd 

hemelwater wordt uiteindelijk in de Grote Nete geloosd. In 2010 werd in de Grote 

Nete geen overschrijding van de milieukwaliteitsnorm vastgesteld voor CZV (er 

werden wel meetwaarden vastgesteld die boven de MKN lagen, zij het met 

minder dan de wettelijk toegestane meetfout van 30 %).  

 
ERM bepaalde de impact van de afvalwaterlozing op de kwaliteit van de Grote 

Nete. Hieruit bleek dat de lozing van JBF zorgt voor een beperkte bijdrage aan de 
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CZV-concentratie in de Grote Nete, zowel op gemiddelde (permanent) als op 

worst-case (tijdelijke) basis.  

 

15.3.2 Effect op fauna en flora 

Er worden geen effecten verwacht vanwege de afvalwaterlozing op 

watergebonden fauna en flora.  

 

15.3.3 Effect op de gezondheid van de mens 

De impact van de lozingen van JBF (enkel CZV) op de oppervlaktewaterkwaliteit 

van de Grote Nete is beperkt, zowel op gemiddelde (permanent) als op worst-case 

(tijdelijke) basis. Bovendien wordt de Grote Nete niet gebruikt als zwemwater of 

voor aanmaak van drinkwater, waardoor er langs die wegen geen courante 

blootstelling van omwonenden is. De Grote Nete is wel aangeduid als viswater, 

doch CZV is als dusdanig geen toxische component die via het eten van vis tot 

gezondheidseffecten bij de mens zal leiden.  

 

15.3.4 Milderende maatregelen 

JBF heeft reeds een aantal maatregelen gepland ter beperking van zijn 

waterverbruik en lozingen naar oppervlaktewater. Zo zal hemelwater ingezet 

worden als koelwater en wordt de belangrijkste stroom afvalwater voorbehandeld 

in een stoomstripper.  

 

Er worden, gezien de beperkte impact op het oppervlaktewater, geen bijkomende 

milderende maatregelen nodig geacht. 

 

15.4 BODEM EN GRONDWATER 

15.4.1 Effecten  

Op basis van de reeds uitgevoerde bodem- en grondwateronderzoeken wordt ter 

hoogte van Lot 1 een historische verontreiniging van benzo(a)pyreen in de bodem 

en van cadmium in het grondwater aangetroffen. De concentraties blijven beneden 

de resp. registerwaardes (verwaarloosbaar effect; score 0).  

 

Op Lot 2 overschrijdt de concentratie van mangaan in het grondwater de Vlaamse 

kwaliteitsnorm. Deze sterk verhoogde mangaanconcentratie in het grondwater is 

hoogstwaarschijnlijk van natuurlijke oorsprong en wordt niet beschouwd als een 

bodemverontreiniging volgens art. 2.4° van het Vlaamse Bodemdecreet.  

 

De aanlegfase zal ca. 1,5 jaar in beslag nemen. Op Lot 1 zal ca. 10 000 m3 bodem 

afgegraven worden voor de fundamenten van verschillende gebouwen. Hiervan 

zal ca. 8 000 m³ hergebruikt worden op de site. Op Lot 2 zal ca. 1 000 m³ 

afgegraven worden. Deze hoeveelheid zal niet hergebruikt worden.  
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Indien de overtollige gronden niet binnen dezelfde percelen kunnen worden 

gebruikt, zullen ze worden afgevoerd met inachtname van de nodige 

kwaliteitscontroles, zoals voorgeschreven in de regelgeving over grondverzet. Op 

basis van de verkennende bodemonderzoeken wordt aangenomen dat de 

opgegraven grond niet verontreinigd zal zijn. Dit bemalingswater wordt naar de 

openbare riolering op de Amocolaan gepompt. De kwaliteit van het 

bemalingswater is vergelijkbaar met de kwaliteit van het grondwater zoals 

beschreven in de verkennende bodemonderzoeken op de site uitgevoerd in 2011.  

 

De procesinstallaties van JBF alsook laad- en lospunten voor vloeibare chemicaliën 

zullen, conform de regelgeving (Vlarem), op vloeistofdichte vloeren geplaatst 

worden. Op- en overslaginstallaties worden ingekuipt en eveneens geplaatst op 

vloeistofdichte vloeren. Alle vloeistofdichte vloeren en inkuipingen leiden naar 

opvangputten van waar eventuele lekvloeistoffen of verontreinigd regen- of 

bluswater kan afgevoerd worden naar de waterzuivering. Het risico op 

bodemverontreiniging is hierdoor zeer beperkt, zowel bij de normale operatie, het 

laden/lossen als bij eventuele incidenten/lekken.  

 

15.4.2 Milderende maatregelen 

Sinds het Bodemsaneringsdecreet (laatste wijziging Decreet 20/10/2006 BS dd. 

22/01/2007) in werking is getreden beschikt Vlaanderen over een wettelijk kader 

m.b.t. het inventariseren, beschrijven en saneren van bodem- en 

grondwaterverontreiniging. JBF zal verplicht zijn om periodiek (volgens de 

huidige regelgeving om de tien jaar) een oriënterend bodemonderzoek over te 

maken aan OVAM. Binnen de procedures van het decreet zijn de nodige 

remediërende en milderende maatregelen opgenomen, die binnen dit MER ook 

relevant zijn. 

 

15.5 GELUID EN TRILLINGEN 

15.5.1 Geluidsemissies en -effecten 

Om het huidige omgevingsgeluid te beschrijven maakten we gebruik van de 

jaarlijkse metingen die rondom het industriegebeid waarin JBF zich zal vestigen 

gebeuren (uitgevoerd door AIB Vincotte). Deze jaarlijkse metingen gebeuren op 

4 meetpunten nabij de omliggende bewoning, 2 ten noorden van het Albertkanaal 

in de gemeente Geel en 2 ten zuiden van de autosnelweg E313 in de gemeente 

Laakdal. Op de meetpunten ten zuiden van de site bedraagt het LA95,1h van het 

huidige omgevingsgeluid meer dan 50 dB(A) op basis van de metingen uitgevoerd 

in 2010 en 2011. De woningen te Geel, ten noorden van de site, vormen voor JBF 

geen knelpunt gezien de grotere afstand tot de site. 

 

Op basis van deze meetresultaten mag het specifiek geluidsniveau van de JBF-

installaties bij een wind van bron naar ontvanger maximaal 50 dB(A) overdag en 

45 dB(A) voor de nacht bedragen.  
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JBF heeft een gelijkaardige installatie in Ras Al Kaimah (RAK) in de Verenigde 

Arabische Emiraten. De geluidsemissie van de geplande installaties zijn ingeschat 

o.b.v. metingen aan de installaties in RAK. De installaties in RAK en in Geel zullen 

echter enigszins verschillen wat betreft lay-out en opbouw. Tevens ligt de 

installatie in RAK afgelegen, waardoor er geen dwingende redenen zijn om 

geluidsreducerende maatregelen te hanteren. 

 

Indien gelijkaardige installaties voorzien worden als in RAK kunnen we stellen dat 

er een overschrijding van de richtwaarde van 50 dB(A) overdag en 45 dB(A) voor 

de avond en nachtperiode zou optreden. Maar zoals reeds aangehaald zijn voor de 

site te RAK weinig geluidsreducerende maatregelen getroffen. 

 

In de paragraaf ‘milderende maatregelen’ (zie verder) wordt aangegeven op welke 

wijze de geluidsemissie kan worden gereduceerd. Er wordt een soort maximaal 

geluidsvermogenniveau per deelinstallatie opgelegd opdat de grenswaarde niet 

overschreden wordt. Het is echter absoluut noodzakelijk dat nadat de 

gedetailleerde lay-out en de keuze van procesinstallaties en de nutsvoorzieningen 

(koelers, gasturbine, …) definitief vastligt, er een uitgebreide geluidsstudie wordt 

opgemaakt om aan te geven dat aan de grenswaarde voor een nieuwe inrichting 

kan voldaan worden. 

 

15.5.2 Effect op fauna en flora 

Uitgezonderd binnen een kleine zone van een kwetsbaar gebied tussen Lot1 en de 

E313 is rustverstoring van mogelijks aanwezige fauna uitgesloten. Deze zone valt 

binnen de 45 dB(A)-contour van JBF (met milderende maatregelenpakket), maar is 

momenteel reeds onderhevig aan geluid van de E313 en reeds aanwezige 

industriële installaties. Het specifieke geluid vanwege JBF blijft daar in elk geval 

beneden 55 dB(A).  

 

15.5.3 Effect op gezondheid van de mens 

Geluidshinder vanwege JBF wordt niet verwacht bij toepassing van het 

milderende maatregelenpakket geformuleerd in de discipline geluid. Indien er in 

het spectrum van het specifiek geluidsniveau een zuivere toon is vervat, moet het 

specifiek geluidsniveau van JBF tot 40 dB(A) worden gereduceerd opdat er geen 

overschrijding van de 45 dB(A) zou optreden. Concreet zou dit beteken dat de 

maximale geluidsvermogenniveaus nog 5 dB(A) lager zouden moeten liggen.  

 

15.5.4 Milderende Maatregelen  

15.5.4.1 Realiseren van een maximaal specifiek geluidsniveau van 45 dB(A) 

Hierna wordt aangegeven wat het maximaal geluidsvermogenniveau is per 

deelinstallatie op basis van de indicatieve lay-out (ligging van deelinstallatie ten 

opzichte van immissiepunten). Deze maximale geluidsvermogenniveaus werden 

bepaald opdat het specifiek geluidsniveau kleiner blijft dan 45 dB(A). Tevens 
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wordt er ook van uit gegaan dat er geen zuivere toon in het spectrum aanwezig is 

(zie ook verder). 

 

De maximale geluidsvermogenniveaus per deelinstallatie worden kwantitatief 

weergegeven in onderstaande tabel. De voornaamste geluidsreducerende 

maatregelen t.o.v. de installatie in RAK zijn de volgende: 

 

� De gasturbine moet in een afgesloten akoestisch goed geïsoleerd gebouw 

worden geplaatst. 

� De geluidsemissie van de HTM Heaters moet met minstens 10 dB(A) 

gereduceerd worden t.o.v. de HTM Heaters in RAK. 

� De geluidemissie van de koeltorens + koelwaterpomp moet gereduceerd 

worden, eveneens met 10 dB(A) t.o.v. de installatie in RAK. 

� De in –en uitlaat van blowers en compressor moet voorzien worden van 

een geluidsdemper of geluidsdempend ventilatierooster. 

� We gaan er van uit dat de gebouwen van CP een SSP geheel dicht zijn met 

een voldoende gevelisolatie (een andere optie is om geluidsbronnen van 

geluidsdempende omkastingen te voorzien). Uitgaande van een maximaal 

geluidsniveau van 85 dB(A) conform de wetgeving op de arbeidsplaats, is 

een minimale geluidsisolatie van de gevels van 30 dB(A) nodig opdat de 

bedrage van het gebouw te verwaarlozen is. Een lagere geluidsisolatie is 

mogelijk, maar dan moet het geluidsniveau in de productiehal lager dan 

85 d(A) liggen. Dit zal verder bekeken moeten worden in de uitgebreide 

geluidsstudie. 

 

Tabel 15.1  Maximaal geluidsvermogenniveau per deelinrichting/installatie 

Geluidsbron  
Beschrijving van nodige 

maatregelen 
Maximaal LW opdat Lsp < 45 dB(A) 

kan gerealiseerd worden 

B1 - Gasturbine 

Moet binnen in een gebouw 
worden geplaatst met 

voldoende geluidsisolatie 
< 62 dB(A) op 10 m van 

gebouw 

90 dB(A) (inclusief het gebouw) 

B2 – Koeltoren inclusief 
koelwater pomp  

Geluidsarme koeltoren 
< 65 dB(A) op 10 m voor de 
gehele koeltoren + pompen 

samen 

93 dB(A) (voor de 3 koeltorens en 
de pompen samen) 

B3 – Vacuüm pompen  

B4 – Reactors  

Geluidsisolatie van gevels 
minstens 30 dB 

Op 1 m van gevel gemeten 
geluidsniveau < 55 dB(A) 

B5 – Blowers/Compressor  
In- en uitlaten van blowers en 

compressor van demper 
verzien 

Lw = 95 dB(A) 

B6 – HTM branders 
(heaters) 

70 dB(A) op 5 m – lagere 
geluidsemissie 

92 dB(A) 

B7 – Recuperatie van 
warmte (Waste heat 
Recovery steam boiler) 

85 dB(A) op 1 m 94 dB(A) 

 

Een modellering uitgaande van bovenstaande verlaagde geluidsemissies, geeft 

onderstaande resultaten. Hierbij zal JBF dus de waarde van 45 dB(A) respecteren 

op alle beoordelingspunten. 
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Tabel 15.2 Berekend Lsp op basis van emissiegegevens met milderende maatregelenpakket 

Mpt Adres Lsp in dB(A) 

A Wilgenstraat 14 in Geel 31 

B Toekomststraat 28 in Laakdal 38 

F Bremstraat 12 in Geel.  31 

G Heikantstraat 39 in Laakdal.  43 

 

Uit de geluidscontouren blijkt dat door deze maximale geluidsvermogenniveaus te 

hanteren voor elke deelinrichting/installatie de geluidscontour van 45 dB(A) niet 

reikt tot aan de Heikantstraat. Er werd geen rekening gehouden met het 

geluidsscherm langs de E313 en de mogelijke weerkaatsing van het geluidsscherm 

van BP.  

 

15.5.4.2 Significantie van het effect met Lsp = 45 dB(A) 

Om de invloed van JBF op het omgevingsgeluid met het significantiekader te 

vergelijken, wordt gebruik gemaakt van de meetresultaten uitgevoerd in de 

meetpunten. Het grootst effect kan in de Heikantstraat verwacht worden, gezien 

de kortste afstand tot de perceelgrens. Het specifiek geluid van JBF heeft een 

relatief continu karakter waardoor de bestudering van het specifiek geluid het best 

kan uitgevoerd worden aan het constante omgevingsgeluid zijnde parameter 

LA95,T. 

 

Ter hoogte van de woningen in de Heikantstraat werd, uitgaande van de 

geluidsemissie met milderende maatregelen, een Lsp van ca. 43 dB(A) berekend 

(zie geluidscontour). Dit ligt lager dan de grenswaarde. 

 

Ter hoogte van de woning in de Heikantstraat werd voor het omgevingsgeluid bij 

een wind uit noordelijke richting nog een LA95,1h va 50 dB(A) opgemeten. Door de 

exploitatie van JBF (Lsp ca. 43 dB(A)) zou het LA95,1h met minder dan 1 dB(A) 

toenemen. 

 

Volgens het significantiekader komen we uit op ‘0’, effect te verwaarlozen.  

 

15.5.4.3 Realiseren van een maximaal specifiek geluidsniveau van 40 dB(A) 

Indien er in het spectrum van het specifiek geluidsniveau een zuivere toon is 

vervat, moet het specifiek geluidsniveau tot 40 dB(A) worden gereduceerd opdat 

er geen overschrijding van de 45 dB(A) zou optreden. Concreet zou dit beteken dat 

de maximale geluidsvermogenniveaus nog 5 dB(A) lager zouden moeten liggen. 

Het is dan ook sterk aan te raden dat het specifiek geluid van de nieuwe 

installaties geen zuivere toon vertoont.  
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15.6 FAUNA EN FLORA 

Na studie van volgende potentiële effecten als gevolg van de geplande exploitatie 

van JBF: 

• mogelijke ecotoxicologische effecten van verzuring en eutrofiëring als 

gevolg van atmosferische emissies;  

• mogelijke rustverstoring als gevolg van geluidsemissies;  

• mogelijke rustverstoring als gevolg van verlichting;  

• mogelijk biotoop- en habitatverlies en barrièrewerking door ruimtebeslag;  

• mogelijke effecten vanwege de afvalwaterlozing op fauna en flora van de 

Grote Nete;  

 

kan besloten worden dat de exploitatie niet zal leiden tot significante effecten op de 

speciale beschermingszones (habitatrichtlijngebied), tot onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan VEN-gebieden, noch tot sterk negatieve effecten op de 

fauna en flora op de site en in de omgeving van JBF. Immers: 

• De installaties zorgen voor een maximale bijdrage van ca. 1,1 % aan de 

toetsingswaarde van NO2 en ca. 2,4 % van de MLTD voor verzurende 

depositie. De bijdrage aan LTD verzurende depositie bedraagt maximum 

3,5 % ter hoogte van Winkelomheide, waar de pluimmaxima voorkomen;  

• Uitgezonderd binnen een kleine zone van een kwetsbaar gebied tussen 

Lot1 en de E313 is rustverstoring van mogelijks aanwezige fauna 

uitgesloten. Deze zone valt binnen de 45 dB(A)-contour van JBF (met 

milderende maatregelenpakket), maar is momenteel reeds onderhevig aan 

geluid van de E313 en reeds aanwezige industriële installaties. Het 

specifieke geluid vanwege JBF blijft daar in elk geval beneden 55 dB(A);  

• De bijdrage van de verlichting afkomstig van JBF zal verwaarloosbaar 

blijven, gezien de afstand tot het dichtstbijzijnd natuurgebied meer dan 

1 km bedraagt;  

• Het ruimtebeslag is een verwaarloosbaar negatief effect;  

• Barrière-effecten door de nieuwe installaties zijn gezien de achtergrond van 

het industriegebied verwaarloosbaar;  

• Geen effecten verwacht worden vanwege de afvalwaterlozing op 

watergebonden fauna en flora.  

 

Reeds bestaande negatieve effecten op fauna en flora (bv. verminderde groei en 

beschadiging van bladeren en bloemen) als gevolg van de reeds aanwezige hoge 

NOX-immissieconcentratie en als gevolg van verzuring en/of eutrofiëring kunnen 

niet uitgesloten worden. De toename van dergelijke effecten door de activiteiten 

van JBF zullen beperkt tot verwaarloosbaar blijven. 
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15.7 ANDERE DISCIPLINES 

15.7.1 Mobiliteit 

De impact op het verkeer werd onderzocht. Hieruit blijkt dat JBF zowel in de 

aanlegfase als in de exploitatiefase een belangrijke impact kan hebben op de 

wegen in de directe omgeving van de site (Amocolaan/Nijverheidsweg), en dit 

bijna uitsluitend vanwege het verwachte personenverkeer. Hierbij dient bemerkt 

dat het ‘uitwaaieren’ van de verkeersstroom van en naar JBF ervoor zorgen dat 

vanaf het knooppunt Amocolaan/Nijverheidsweg-N174-E313 de impact voor elke 

rijrichting eerder beperkt zal zijn. 

 

Op basis hiervan kunnen dan ook enkele eenvoudige voorstellen gedaan worden 

om de impact, vooral tijdens de exploitatiefase te verminderen: 

• Invoeren van glijdende werktijden zodat werknemers niet allen op 

hetzelfde ogenblik toekomen/vertrekken;  

• Stimuleren van openbaar vervoer/fiets/car-pooling om de site te bereiken.  

 

15.7.2 Mens - Hinder- en Gezondheidseffecten 

De potentiële gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan atmosferische 

polluenten (NOX) worden als niet significant ingeschat. De berekende 

immissieniveaus geven immers aan dat de bijdrage van JBF tot de heersende 

immissieconcentraties ter hoogte van de woonkernen verwaarloosbaar tot beperkt 

zijn.  

 

Geluidshinder vanwege JBF wordt niet verwacht bij toepassing van het 

milderende maatregelenpakket geformuleerd in de discipline geluid. Indien er in 

het spectrum van het specifiek geluidsniveau een zuivere toon is vervat, moet het 

specifiek geluidsniveau van JBF tot 40 dB(A) worden gereduceerd opdat er geen 

overschrijding van de 45 dB(A) zou optreden. Concreet zou dit beteken dat de 

maximale geluidsvermogenniveaus nog 5 dB(A) lager zouden moeten liggen.  

 

Er worden voor de gezondheidsaspecten geen bijkomende milderende 

maatregelen voorgesteld.  

 

De uitwerking van een goede communicatiestrategie met de omgeving is 

belangrijk, zowel voor de aanlegfase als voor de exploitatiefase. Communicatie-

mogelijkheden zijn bvb.: 

• permanente informering via plakkaat aan bedrijf en/of via website van 

emissies van de installatie, 

• regelmatige organisatie van een open deur dag, 

• duidelijke informatieverschaffing bij geplande wijzigingen, 

• duidelijke informatieverschaffing omtrent eventuele calamiteiten met de 

getroffen preventieve en curatieve maatregelen. 

 

JBF zal een communicatieplan opzetten, gericht op de belangrijkste aspecten van 

haar activiteiten tijdens de werking van de installaties. JBF zal communiceren met 
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de vertegenwoordigers en contactpersonen van de lokale bevolking. Op 

gelijkaardige wijze werd de lokale bevolking reeds ingelicht over het project van 

JBF.  

  

15.7.3 Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie 

De installaties van JBF kunnen visueel als volgt worden gekarakteriseerd: 

 

• De meeste installaties zijn in gebouwen geplaatst. 

• Het hoogste productiegebouw zal ca. 60 m hoog zijn. 

• Men voorziet een aantal silo’s, waarvan de hoogste ca. 54 m hoog zijn. 

• Er zijn 2 schoorstenen voorzien van resp. 30 en 40 m hoog. 

• Enkele installaties, zoals de koelcellen, de thermische olie verwarmers en 

mogelijk de gasturbine staan in open lucht opgesteld. 

 

De visuele indruk van JBF zal karakteristiek zijn voor een bedrijf uit de chemische 

sector. De meest kenmerkende elementen zullen de productiegebouwen zijn, 

alsook de schoorstenen, de tanks en silo's voor de opslag van grondstoffen en 

afgewerkte producten en de leidingen en transportbanden die de verschillende 

gebouwen en installaties met elkaar verbinden. 

 

Omdat de installaties van JBF op enkele tientallen meter van de autosnelweg E313 

zullen staan, zullen ze vanop de snelweg in het oog springen. Verder zullen ze, 

gezien hun hoogte, zichtbaar zijn vanop enige afstand (net als de reeds aanwezige 

installaties binnen het industriegebied), vooral vanuit het zuiden. Ze zullen visueel 

aansluiten bij of opgaan in de reeds aanwezige installaties van de buurbedrijven.  

 

Het industriegebied heeft reeds een zekere visuele impact in de omgeving. Deze 

impact zal in de toekomst enigszins wijzigen. Gezien de reeds bestaande impact 

kunnen we besluiten dat de bouw van de JBF installaties slechts een beperkt effect 

op het omliggende landschap zal hebben. 

 

Behalve de beperkte wijziging van de visuele impact van het industriegebied, zal 

de exploitatie van JBF geen impact hebben op de diverse omliggende beschermde 

elementen. 
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15.8 ALGEMEEN BESLUIT 

Er kan besloten worden dat als gevolg van de geplande PET-productie te 

Geel/Laakdal volgende mogelijke milieueffecten werden vastgesteld: 

 

• een beperkte bijdrage tot de NOx-immissies; 

• een beperkte bijdrage tot de verzurende deposities;  

• een verwaarloosbaar verhoogde bijdrage tot de luchtverontreiniging als 

gevolg van het bijkomend verkeer;  

• een beperkte bijdrage aan de CZV-concentratie in de Grote Nete, zowel op 

gemiddelde (permanent) als op worst-case (tijdelijke) basis;  

• een minimaal bijkomend risico voor emissies naar bodem en grondwater; 

• een verwaarloosbaar verhoogde bijdrage tot het omgevingsgeluid indien 

het pakket milderende maatregen (zie hieronder) wordt uitgevoerd; 

• beperkte effecten van verzurende deposities op fauna en flora;  

• rustverstoring van fauna mogelijk binnen een kleine zone van een 

kwetsbaar gebied tussen Lot1 en de E313. Deze zone is momenteel reeds 

onderhevig aan geluid van de E313 en reeds aanwezige industriële 

installaties;  

• verwaarloosbare effecten van de verlichting afkomstig van JBF;  

• een verwaarloosbaar negatief effect vanwege het ruimtebeslag;  

• verwaarloosbare barrière-effecten door de nieuwe installaties;  

• verwaarloosbare effecten vanwege de afvalwaterlozing op watergebonden 

fauna en flora;  

• een mogelijk belangrijke impact op de belasting van de omliggende wegen 

in de directe omgeving vanwege bijkomend personenvervoer tijdens de 

spitsuren; 

• verwaarloosbare potentiële gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling 

aan atmosferische polluenten (NOX);  

• beperkt negatieve landschappelijke impact vanwege de nieuwe installaties. 

 

Deze milieueffecten worden over het algemeen als aanvaardbaar beoordeeld. 

Volgende milderende maatregelen worden voorgesteld: 

 

• Invoeren van glijdende werktijden zodat werknemers niet allen op 

hetzelfde ogenblik toekomen/vertrekken;  

• Stimuleren van openbaar vervoer/fiets/car-pooling om de site te bereiken;  

• De voornaamste geluidsreducerende maatregelen t.o.v. de installatie in 

RAK zijn de volgende: 

o De gasturbine moet in een afgesloten akoestisch goed geïsoleerd 

gebouw worden geplaatst;  

o De geluidsemissie van de HTM Heaters moet met minstens 

10 dB(A) gereduceerd worden t.o.v. de HTM Heaters in RAK;  

o De geluidemissie van de koeltorens + koelwaterpomp moet 

gereduceerd worden, eveneens met 10 dB(A) t.o.v. de installatie in 

RAK;  
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o De in –en uitlaat van blowers en compressor moet voorzien worden 

van een geluidsdemper of geluidsdempend ventilatierooster;  

o We gaan er van uit dat de gebouwen van CP een SSP geheel dicht 

zijn met een voldoende gevelisolatie (een andere optie is om 

geluidsbronnen van geluidsdempende omkastingen te voorzien). 

Uitgaande van een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) conform 

de wetgeving op de arbeidsplaats, is een minimale geluidsisolatie 

van de gevels van 30 dB(A) nodig opdat de bedrage van het 

gebouw te verwaarlozen is. Een lagere geluidsisolatie is mogelijk, 

maar dan moet het geluidsniveau in de productiehal lager dan 85 

d(A) liggen. Dit zal verder bekeken moeten worden in een 

uitgebreide geluidsstudie;  

o Indien er in het spectrum van het specifiek geluidsniveau een zuivere 

toon is vervat, moet het specifiek geluidsniveau tot 40 dB(A) worden 

gereduceerd opdat er geen overschrijding van de 45 dB(A) zou 

optreden. Concreet zou dit beteken dat de maximale 

geluidsvermogenniveaus nog 5 dB(A) lager zouden moeten liggen. 

Het is dan ook sterk aan te raden dat het specifiek geluid van de 

nieuwe installaties geen zuivere toon vertoont. 

• De uitwerking van een goede communicatiestrategie met de omgeving is 

belangrijk, zowel voor de aanlegfase als voor de exploitatiefase. 

Communicatiemogelijkheden zijn bvb.:  

o permanente informering via plakkaat aan bedrijf en/of via website 

van emissies van de installatie;  

o regelmatige organisatie van een open deur dag;  

o duidelijke informatieverschaffing bij geplande wijzigingen;  

o duidelijke informatieverschaffing omtrent eventuele calamiteiten 

met de getroffen preventieve en curatieve maatregelen. 

JBF zal een communicatieplan opzetten, gericht op de belangrijkste 

aspecten van haar activiteiten tijdens de werking van de installaties. JBF zal 

communiceren met de vertegenwoordigers en contactpersonen van de 

lokale bevolking. Op gelijkaardige wijze werd de lokale bevolking reeds 

ingelicht over het project van JBF. 

 

In voorgaande werd aangegeven welke aandachtspunten nodig zijn voor 

milderende maatregelen om het geluid naar de omgeving te beperken. Het is 

absoluut noodzakelijk dat nadat de gedetailleerde lay-out en de keuze van 

procesinstallaties en de nutsvoorzieningen (koelers, gasturbine, …) definitief 

vastligt, er een uitgebreide geluidsstudie wordt opgemaakt om aan te geven dat 

aan de grenswaarde voor een nieuwe inrichting kan voldaan worden.  
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16. GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

De site van JBF te Geel/Laakdal is gelegen op meer dan 20 km ten zuiden van de 

Belgisch-Nederlandse grens en op meer dan 20 km ten noorden van de 

gewestgrens. Het grootste studiegebied is dit van de discipline ‘lucht’. Het strekt 

zich uit tot op 5 km van de site van JBF. 

 

Op basis hiervan besluiten de erkende deskundigen die dit MER opgesteld 

hebben, dat relevante grensoverschrijdende effecten op mens en milieu (zoals 

bepaald in het Decreet van 18 december 2002) niet verwacht worden. Wijzigingen 

van de milieueffecten in de geplande situatie zijn er ter hoogte van de grens 

eveneens niet te verwachten. 
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17. TEWERKSTELLING, INVESTERINGEN EN GEBRUIKTE MATERIALEN 

17.1 TEWERKSTELLING 

Op de site van JBF te Geel/Laakdal zullen ca. 150 werknemers aangeworven 

worden.  

 

17.2 INVESTERINGEN 

De investering voor de nieuwe PET-productie zal aanzienlijk zijn.  

 

17.3 GEBRUIKTE MATERIALEN 

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2.4.5.  
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18. NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 

Wordt opgenomen in de definitieve versie van het MER. 
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19. BIJLAGEN 

Bijlage 1 MER-procedure – Stroomschema’s 
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Bijlage 2 Stroomgebiedbeheerplan - Informatie Grote Nete 
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Bijlage 3 Analyseresultaten VMM Grote Nete 
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Bijlage 4 Vergunde Grondwaterwinningen binnen een Straal van 500 m van de Terreingrens 
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Bijlage 5 Enquête Katholieke Hogeschool Kempen (KHK), campus HIK in Geel (2011) 
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Onderzoeksproject:

“BP Geel & zijn buurtbewoners”
Buurtonderzoek 2010-2011

Projectgroep: Alexandra Bornasova, Brent Claes, 

Jilke De Backer, Britt De Laet, Thomas Fockaert, 

Eline Geudens, Mathias Jacob, Niels Van Kerckhoven

Projectcoach: Tessa Vervecken
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Bedrijfsmanagement – Marketing
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Doelstelling

• BP is een grootschalig chemisch 
productiecentrum, dichtbij woonkernen 
gevestigd

– Hoe ervaren de buurtbewoners dit?

– Wordt mogelijke hinder voldoende 
aangepakt?

• Communicatie met de buurt is 
essentieel om het veilig gevoel van de 
burger te waarborgen 

– Hoe effectief is de communicatie van BP? 
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Methodologie

• Onderzoeksdoelgroep

– Zone 1: woonachtig op minder dan 2 
km

– Zone 2: tussen 2 en 5 km

– Zone 3: meer dan 5 km

 +/- 200 respondenten per zone

• Steekproef

– 608 respondenten 

 Onderzoek heeft een hoge  
betrouwbaarheid (95,8%)

 Representatief naar leeftijd en geslacht

 50% kent BP Geel
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Resultaten onderzoek

• Milieuproblemen in de omgeving

• Attitude ten aanzien van BP Geel

• BP en zijn omgeving

• Communicatie met de 
buurtomgeving
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Milieuproblemen in de 
omgeving

• Hinder van de aanwezige industrie

• Hinder van BP

Ja
231
38%

Nee
375
62%

Ja

283

47%

Nee

323

53%



www.khk.be

Milieuproblemen in de 
omgeving

• Beste en minst goede buur: vergelijking 
van 6 bedrijven

1 2 3 4 5 6

Nike

Janssens Pharmaceutica

Keuhne & Nagel

TBP

BP

Katoen Natie

1,9

3,1

3,2

3,3

3,3

3,6

Minst goede buurBeste buur
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Milieuproblemen in de 
omgeving

0% 50% 100%

2011

2005

2001

38%

32%

35%

36%

48%

58%

62%

68%

65%

64%

52%

42%

Ja

Nee

  Zone 

  < 2 km 2 - 5 km > 5 km 

Ja 48% 40% 27% 

Nee 52% 60% 73% 

 

Vanwege BP

Mensen binnen een straal van 5 km van BP ervaren in iets grotere mate 

milieuhinder

Vanwege industrie
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Milieuproblemen in de 
omgeving
• Soort hinder in nabije omgeving vanwege industrie

• Soort hinder in de omgeving vanwege BP
0 50 100 150

Geurhinder

Geluidsoverlast

Kwaliteit van de lucht

Vuil- en stofdeeltjes in de lucht

Zwaar vervoer

Verhoogd risico gezondheid

Zuiverheid van het water

Andere problemen

Lichthinder

Ontsiering omgeving

Kans op bedrijfsongeval

119
66
62

53
28
22
19
17
14
11
4

15
16
35

30
32
38
37

15
23
37 Spo…

0 50 100 150 200

Geurhinder

Lawaaihinder

Luchtvervuiling

Neerslag/stoompluim

Andere

Verkeersdrukte  

Stof

Watervervuiling

173
107

38
31
25

17
15

3
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Milieuproblemen in de 
omgeving
• Waarom wordt een bedrijf als beste buur erkend?

• Waarom wordt een bedrijf als minst goede buur erkend?

0 50 100 150 200 250

Andere

Informeert regelmatig

Neemt maatregelen i.v.m. milieubescherming

Respecteert uitstoot van schadelijke gassen

Neemt maatregelen i.v.m. veiligheid

Sponsort

216

174

141

61

52

51

0 50 100 150

Veroorzaakt hinder aan de buurt

Andere

Informeert weinig

Doet te weinig voor het milieu

Aanwezigheid = risicovol

Respecteert eisen uitstoot van schadelijke stoffen …

Doet te weinig voor de veiligheid

149

141

136

76

47

33

19
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Milieuproblemen in de 
omgeving

• Maar liefst 45% van inwoners op minder 
dan 2km erkennen BP als beste buur

< 2 km 2 - 5 km > 5 km

Beste Buur 45% 30% 16%

2 13% 12% 12%

3 2% 8% 17%

4 7% 14% 19%

5 11% 11% 17%

Minst goede buur 22% 25% 19%

Zone
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Attitude tav BP 

Uitspraak (helemaal) 

akkoord

(helemaal) niet 

akkoord

BP besteedt aandacht aan de bezorgdheid van de

plaatselijke gemeenschap
87% 13%

De aanwezigheid van het bedrijf is gerechtvaardigd want het 

levert mensen werkgelegenheid in de omgeving.
86% 14%

Zij ondersteunen locale initiatieven en verenigingen 83% 17%

Zij doen hun best om het water en de lucht in de buurt

proper te houden
81% 19%

Zij controleren het niveau van de uitstoot en publiceren de

resultaten hiervan
76% 24%

BP maakt nuttige producten die ten goede komen aan de

bevolking
75% 25%

Het is een open en eerlijk bedrijf 72% 28%

Zij dragen bij tot de kwaliteit van het leven in de buurt 57% 43%

Het bedrijf vormt een bedreiging voor de omgeving 42% 58%
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BP en zijn omgeving
• Wat betekent BP voor de buurt?

0 100 200 300 400

Werkgelegenheid

Geurhinder

Andere

Gezondheidsrisico's

Geluidshinder

Neerslag/stoompluim

Sponsoring locale initiatieven en verenigingen

Verkeersdrukte omwille van transport

Lichthinder

Inkomsten voor de gemeente

313
154

129
84
80

52
40
40

28
23

• Vergelijking binnen chemische sector: BP doet het … op 
het vlak van milieu

0 100 200 300 400 500

(veel) beter

even goed

(veel) slechter

128

402

55



www.khk.be

BP en zijn omgeving
• Frequentie van de hinder

• Melden de mensen de hinder?

• Op welke manier melden de mensen de hinder?

0 50 100 150

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Minder dan jaarlijks

Enkele keren per jaar

26
48

65
27

118

0 100 200 300

Niets

Melden aan BP

Melden aan gemeente/politie

Andere

278
166

132
30

0 20 40 60 80

Gratis/groen nummer

Gewoon telefoonnummer/portier

Andere

Iemand die je kent bij het bedrijf

Brief

63
58

28
9

7
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BP en zijn omgeving

• Is men van mening dat bedrijven zoals 
BP lokale initiatieven moet  steunen?

Ja
506
83%

Nee
100
17%
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Communicatie met buurt

• Contact met BP

Ja
414

68%

Nee
192
32%

45 mensen willen wel iets vernemen van BP 

Geel, vooral via een nieuwsbrief van het 

bedrijf of een bedrijfsbezoek• Soort contact

0 100 200 300 400

Burenblad

Bedrijfsbezoek

Andere

Opendeurdagen

Burenplatform

Persoonlijke brief

Infoavond

Overlegcomité

Telefonisch

335
66

55
45
41

28
17

8
7
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Communicatie met buurt

• Groene Telefoon
Ja

226
37%

Nee
380
63%

Slechts door 16 mensen gebruikt!

  Ja Nee 

Gratis/groen nummer 61% 8% 

Gewoon telefoonnummer/portier 14% 60% 

Brief 4% 6% 

Iemand die je kent bij het bedrijf 6% 6% 

Andere 15% 21% 

 

• Gebruik van groene telefoon
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Communicatie met de
buurtomgeving

• Website

0 200 400 600

Nee

Zegt ja, maar kent …

Zegt ja, en kent het …

530

44

32

Slechts 4% van de mensen bezochten de website
Besluiten:

– Bevat de nodige up-to-date informatie

– Is overzichtelijk

MAAR

– Weinig mensen die website kennen

– Mensen vinden een website niet bevorderlijk voor de 
interactie met het bedrijf

 Niet het ideale communicatiemiddel
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Besluit

• BP is als bedrijf goed gekend

• Ondanks de aard van het bedrijf redelijk 
goede buur: 

– Werkgelegenheid

– Even goed of beter op vlak van hinder 
vergeleken met chemische sector

– Steunen van lokale initiatieven

• Communiceren over milieu 
aangelegenheden & hinder is zeer 
belangrijk voor de buurt

• Burenblad, enquêtes, werknemers & 
bedrijfsbezoeken zijn goede 
communicatiemiddelen
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Besluit (vervolg)

• Attitude t.a.v. BP is vrij positief, doch er 
is nog ruimte voor verbetering

• Concrete kennis over het bedrijf kan 
nog verbeterd worden!

• Geur- en lawaaihinder moeten prioriteit 
zijn volgens de buren.

• Hinder wordt nog te weinig gemeld door 
omwonenden:
 suggestie: sensibiliseringsactie

• Media: groene telefoon & website nog 
vrij onbekend en website ook niet ideale 
communicatie instrument 


