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–  De LMM dataset voor een uitgebreidere 

analyse van de relatie tussen bedrijfs-

voering en waterkwaliteit is onlangs 

gereedgekomen. Deze wordt de komende 

maanden geanalyseerd; 

–  Het afgelopen voorjaar zijn bijeenkomsten 

met deelnemende melkveehouders 

georganiseerd om de knelpunten die zij 

ervaren en verwachten met het huidige 

en toekomstige gebruiksnormenstelsel te 

inventariseren. Het LEI werkt momenteel 

aan de rapportage.  
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van het RIVM en LEI Wage-

ningen UR. De nieuwsbrief 

verschijnt drie keer per jaar en 

is bedoeld voor ondernemers 

uit de agrarische sector die 

deelnemen aan het Landelijk 

Meetnet effecten Mestbeleid.

Redactie 
Bernard van Elzakker

Noortje van den Berkmortel

Opmerkingen en vragen

lmm@rivm.nl

Vormgeving

Studio RIVM

Fotografi e

RIVM, LEI Wageningen UR

Websites van het LMM

RIVM: www.rivm.nl/lmm

LEI: www.lmm.wur.nl

Aan deze editie werkten 

mee

Jan van Dijk

Dico Fraters

Ton van Leeuwen

Ad Maas

Niels Masselink

Joan Reijs

Kort nieuws

Operationeel nieuws
Monsternemingen gestart in oktober
 –  Drainwater op 185 bedrijven in de klei-, veen-, löss- en zandregio door Interek (Limburg, 

Brabant en Zeeland) en CBD (rest van Nederland). Tot april 2009 op ieder bedrijf 4x. 

– Bodemvocht op 50 bedrijven in de lössregio door het RIVM;

– Bodemvocht op twee Koeien en Kansen bedrijven door het RIVM;

– Divers op 7 Telen met Toekomst bedrijven in de kleiregio door het RIVM;

– Proefboerderij De Marke (170 monsterpunten) door het RIVM;

–  Grondwater op 31 bedrijven in de kleiregio door IDDS BV. 1e ronde okt-dec, 2e ronde 

februari-maart 2009. 

Monsternemingen vanaf november
– Grondwater op 63 bedrijven in de veenregio door Grontmij;

– Grondwater op 60 bedrijven op natte bedrijven in de zandregio door het RIVM;

– Grondwater op drie Koeien en Kansen bedrijven in de kleiregio;

– Slootwater op ruim 60 bedrijven in het klei- en veenregio;

 

Diverse rapportages
–  RIVM briefrapportages waterkwaliteit recent verstuurd: Veen (2006/2007), Zandwinter 

(2006/2007), en Löss (2007).

– RIVM briefrapportages waterkwaliteit in voorbereiding: LMM Zand Zomer (2007).

–  Afronding BIN-verslagjaar 2007 in het 4e kwartaal 2008. Begin oktober was de 2007-vast-

legging voor zo’n 300 LMM-bedrijven afgerond (60 % van het totaal).
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Dit is de eerste LMM-nieuws. Bedoeld om u als deelnemer aan het Landelijk Meetnet effecten 

Mestbeleid (LMM) te informeren. Wat gebeurt er in het LMM, wat komt er uit en wat zijn de 

ontwikkelingen? In LMM-nieuws leest u altijd over een collega deelnemer. Dit keer spraken 

wij met Bert Leermakers uit Wintelre.  Welke monsternemingen zijn er deze herfst en winter 

gepland en hoe zit het met de rapportages? Operationeel en ander nieuws: u leest het 

allemaal in deze LMM-nieuws. 

Suggesties, op- of aanmerkingen? Mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook 

graag van u.

Met onder andere:

Het LEI-verslag voor deelne-

mers komt eraan!

Interview met Bert Leermakers 

Selectie en werving deelne-

mers

Monsternemingen in de 

herfst- en winterperiode

Operationeel nieuws

Kort nieuws

Het LEI-verslag voor deelnemers komt eraan!
 

Voor het in beeld brengen van de effecten van het mestbeleid spelen de gegevens van de 

deelnemende bedrijven een cruciale rol. LEI Wageningen UR heeft, met dank aan de onderne-

mers, weer een schat aan informatie verzameld.

LEI-verslag geeft inzicht in de mineralenstromen op uw bedrijf
Het RIVM rapporteert al jaarlijks over de waterkwaliteit op uw bedrijf. Uiteraard willen we u 

als deelnemer ook op de hoogte brengen van de kengetallen die we voor uw bedrijf hebben 

berekend over de mineralenstromen. Binnenkort ontvangt u daarom het LEI-verslag voor 

LMM-deelnemers. In dit verslag wordt het mineralenmanagement op uw bedrijf in het jaar 

2007 gepresenteerd en vergeleken met het jaar 2006. 

Toelichting op de gepresenteerde gegevens
Op basis van gegevens over uw bouwplan, dieraantallen, beweidingsgegevens en aan- en 

afgevoerde meststoffen wordt afgeleid hoeveel mineralen op uw bedrijf zijn gebruikt, in 

vergelijking tot de uitgangspunten van het beleid. Verder geeft het verslag ook inzicht in de 

totale aan- en afvoer van stikstof en fosfaat. In een bijlage kunt u lezen op welke wijze de 

gepresenteerde cijfers tot stand zijn gekomen. Indien nodig kan ook uw LEI-contactpersoon 

één en ander toelichten.

Bedrijfsvergelijkend overzicht met uw gegevens naast die van anderen
In navolging van de eerste terugrapportage kunt u, voor een aantal kengetallen, tevens een 

bedrijfsvergelijkend overzicht tegemoet zien. Hiermee kunt u uw bedrijf vergelijken met een 

aantal van uw collega’s en zullen de cijfers, naar wij hopen, nog meer gaan leven.

Heeft u straks opmerkingen en/of suggesties omtrent de inhoud van de rapportages, dan 

wordt u verzocht dit kenbaar te maken via infoLMM.LEI@wur.nl.

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
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Het melkveebedrijf van Leermakers in Wintelre 

(NBr) is met de ruilverkaveling in 1980 uit 14 

verspreid liggende kavels ontstaan. “In 1980 

hebben we de stallen geplaatst en in 1984 

bouwden we ons woonhuis” vertelt hij. “Ik 

heb een klein bedrijf met in totaal circa 50 

stuks melkvee en jongvee, maar 

we hebben er altijd goed van rond 

kunnen komen”. Bert Leermakers 

runt het bedrijf samen met zijn zoon 

Wilbert die de boekhouding verzorgt 

en ook bij het interview aanwezig is. 

Vrouw Mien en zoon Gijs springen 

ook regelmatig bij in het bedrijf. 

Je hebt die nitraatconcentratie 
maar deels in eigen hand
Het LMM is in 1997 begonnen met de 

grondwatermonitoring in het zand-

gebied. “Wij hoorden dat van onze 

LEI-boekhouder en wilden daar direct 

aan meedoen. Met een bedrijfsge-

middelde van 62 mg/l bleken we iets 

boven de nitraatnorm te zitten. We hebben toen 

de hoeveelheid kunstmest de jaren daarna met 

20% teruggebracht met het idee dat we dan wel 

onder de norm zouden komen. Maar tot onze 

verbazing was het bedrijfsgemiddelde in 2000 

gestegen naar 104 mg/l! Daardoor werd me wel 

duidelijk dat er meer factoren een rol spelen en 

dat je het dus maar deels in eigen hand hebt. 

Dat lezen we nu ook wel in die nieuwsbrief 

van jullie”.  Wilbert leest die op z’n computer-

scherm en Bert krijgt de geprinte versie door 

de brievenbus.

De rapportage kan wel wat sneller
Hoe ervaart hij nou de monsternemingen 

van het LMM, heeft hij er misschien last van? 

“Absoluut niet”, reageert senior, “ze maken 

de boorgaten ook altijd weer netjes 

dicht en meestal zijn ze ook wel in 

twee of drie dagen klaar. Ik zou het 

wel prettig vinden als een monster-

nemer mij na afl oop een lijstje zou 

geven met de grondwaterstand en 

de nitraatconcentraties op de 16 

monsterpunten. Dat lijkt me toch 

een kleine moeite, het hoeft echt niet 

uitgetypt hoor. Ik heb wel eens een 

paar jaar moeten wachten op zo’n briefrap-

portage van jullie. In zo’n geval ga je toch 

denken dat er wat aan de hand is met de 

grondwaterkwaliteit op je bedrijf”. 

Toetsdiepte voor ieder land hetzelfde
Ook de grondwaterstand wil hij dus graag 

weten. “Wij nemen al jaren deel aan het 

project Beregenen Op Maat. We zitten hier in 

een waterwingebied en het grondwater heeft 

hier wel eens een meter lager gestaan”. Leer-

makers komt vervolgens op de toetsdiepte 

discussie. “Ik begrijp niet dat die toetsdiepte 

niet voor ieder land binnen de EU hetzelfde 

is” zegt hij. “Al begrijp ik natuurlijk wel dat die 

bovenste meter jullie sneller informatie geeft 

over wat er boven de grond gebeurt”.

Derogatie 
In 2006 heeft Leermakers derogatie gekregen. 

Gelukkig, anders zou hij de mest op een 

andere manier af moeten voeren. Hij vindt 

het wel vreemd dat alle drijfmest in principe 

op één perceel geïnjecteerd zou mogen 

worden. “Ik zal dat natuurlijk niet doen. Maar 

zolang het bedrijfsgemiddelde niet boven 

de 250 kg/ha uitkomt is er in principe niets 

aan de hand. Dat wordt door de AID gecon-

troleerd. Ik vraag me wel af of de gewasop-

brengst niet zal dalen als de mestgift nog 

verder teruggeschroefd wordt. Hij vervolgt: 

“die derogatie brengt wel een hoop extra 

administratieve rompslomp met zich mee, 

maar gelukkig verzorgt Wilbert dat. Laat mij 

maar met mijn handen werken”. 

Zoon Wilbert neemt het over
Daar is Wilbert overigens ook niet vies van. 

Over een tijdje gaat hij het bedrijf van zijn 

vader overnemen, waarbij hij zich vooral op 

jongvee gaat richten. “Ik stop dus met het 

melkvee, maar als het kan dan blijf ik graag 

meedoen aan het LMM, gewoon uit inte-

resse” zegt hij. En zijn vader komt dan af en 

toe helpen. Bert Leermakers: “Ik ga dan in het 

dorp wonen en als ik zin heb en niet met de 

kleinkinderen bezig ben dan ga ik bij Wilbert 

kijken of ik wat kan doen. Maar dat is anders 

hè, dan mag het. En nu moet het, al heb ik er 

nog steeds plezier in”. 
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Selectie en werving deelnemers
Om diverse redenen valt elk jaar een gering 

aantal meetnet deelnemers af, bijvoorbeeld 

omdat het bedrijf is gestopt en verkocht. 

Voor deze afvallers worden nieuwe deel-

nemers gezocht. Ook voor bedrijven die 

een grote bedrijfsontwikkeling doormaken 

(zoals uitbreiding, specialisatie of verhui-

zing) worden soms vervangers geworven. 

Op dit moment wordt nog een enkel 

(melkvee)bedrijf op klei gezocht waar het 

RIVM in de winter 2008/2009 de waterkwa-

liteit gaat meten. Daarnaast zijn de voorbe-

reidingen voor de waterbemonsteringen in 

voorjaar/zomer van 2009 in volle gang. Voor 

die meetcampagne worden nog 11 bedrijven 

gezocht. Het gaat dan om zowel melkvee-, 

hokdieren- als akkerbouwbedrijven welke 

zijn gelegen in de zandgebieden.

In het Landelijk Meetnet effecten Mestbe-

leid (LMM) bepalen we de kwaliteit van het 

water dat uit de wortelzone stroomt. ‘Hoe’ en 

‘wanneer’ we bemonsteren wordt 

vooral door praktische factoren 

bepaald.

De manier waarop percelen afwa-

teren is afhankelijk van de grond-

soort. Het ‘hoe’ hangt daar direct 

mee samen. Het ‘wanneer’ wordt 

onder andere bepaald door de 

verwachte hoeveelheid neerslag, 

maar ook door bijvoorbeeld water-

beheersmaatregelen van water-

schappen.

Stelt u zich voor dat uw bedrijf op 

kleigrond ligt. Om het overvloedige 

water naar de omringende sloten 

af te voeren heeft u onder uw 

percelen drainagebuizen aangebracht. Om 

een beeld te krijgen van de kwaliteit van het 

water zullen wij op uw bedrijf het water uit 

de drainagebuizen opvangen en laten analy-

seren. Dit geeft ons snel inzicht in de kwaliteit 

van het water. Het water uit een drainage-

buis beïnvloedt echter ook de kwaliteit van 

het water in de omringende sloten. Daarom 

nemen wij ook slootwatermonsters. 

Zullen wij dit ‘hoe’ in de zomermaanden 

uitvoeren dan krijgen wij vaak nul op ons 

rekest. Hier komt dan ook het ‘wanneer’ om 

de hoek kijken. In de zomer verbruikt het 

gewas de meeste neerslag waardoor de drai-

nagebuizen weinig tot geen water afvoeren. 

Het waterpeil in de sloten is laag of ze staan 

droog. Daarnaast laten waterschappen ook 

vaak gebiedsvreemd water instromen. Dit 

vertroebelt het beeld van de effecten van uw 

bedrijf op het omringende oppervlaktewater. 

Daarom bemonsteren wij dus bij bedrijven 

op klei-, veen- en de natte zandgronden het 

grondwater, drainwater en slootwater in de 

herfst- en wintermaanden. 

Meer informatie over de monsternemingen 

vindt u op www.rivm.nl/lmm en klik vervol-

gens op ‘metingen: wat en hoe’.

Monsternemingen in de herfst- 
en winterperiode

Interview met Bert Leermakers

“Met minder mest dachten we 
onder de nitraatnorm te komen”
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legging voor zo’n 300 LMM-bedrijven afgerond (60 % van het totaal).
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Dit is de eerste LMM-nieuws. Bedoeld om u als deelnemer aan het Landelijk Meetnet effecten 

Mestbeleid (LMM) te informeren. Wat gebeurt er in het LMM, wat komt er uit en wat zijn de 

ontwikkelingen? In LMM-nieuws leest u altijd over een collega deelnemer. Dit keer spraken 

wij met Bert Leermakers uit Wintelre.  Welke monsternemingen zijn er deze herfst en winter 

gepland en hoe zit het met de rapportages? Operationeel en ander nieuws: u leest het 

allemaal in deze LMM-nieuws. 

Suggesties, op- of aanmerkingen? Mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook 

graag van u.

Met onder andere:

Het LEI-verslag voor deelne-

mers komt eraan!

Interview met Bert Leermakers 

Selectie en werving deelne-

mers

Monsternemingen in de 

herfst- en winterperiode

Operationeel nieuws

Kort nieuws

Het LEI-verslag voor deelnemers komt eraan!
 

Voor het in beeld brengen van de effecten van het mestbeleid spelen de gegevens van de 

deelnemende bedrijven een cruciale rol. LEI Wageningen UR heeft, met dank aan de onderne-

mers, weer een schat aan informatie verzameld.

LEI-verslag geeft inzicht in de mineralenstromen op uw bedrijf
Het RIVM rapporteert al jaarlijks over de waterkwaliteit op uw bedrijf. Uiteraard willen we u 

als deelnemer ook op de hoogte brengen van de kengetallen die we voor uw bedrijf hebben 

berekend over de mineralenstromen. Binnenkort ontvangt u daarom het LEI-verslag voor 

LMM-deelnemers. In dit verslag wordt het mineralenmanagement op uw bedrijf in het jaar 

2007 gepresenteerd en vergeleken met het jaar 2006. 

Toelichting op de gepresenteerde gegevens
Op basis van gegevens over uw bouwplan, dieraantallen, beweidingsgegevens en aan- en 

afgevoerde meststoffen wordt afgeleid hoeveel mineralen op uw bedrijf zijn gebruikt, in 

vergelijking tot de uitgangspunten van het beleid. Verder geeft het verslag ook inzicht in de 

totale aan- en afvoer van stikstof en fosfaat. In een bijlage kunt u lezen op welke wijze de 

gepresenteerde cijfers tot stand zijn gekomen. Indien nodig kan ook uw LEI-contactpersoon 

één en ander toelichten.

Bedrijfsvergelijkend overzicht met uw gegevens naast die van anderen
In navolging van de eerste terugrapportage kunt u, voor een aantal kengetallen, tevens een 

bedrijfsvergelijkend overzicht tegemoet zien. Hiermee kunt u uw bedrijf vergelijken met een 

aantal van uw collega’s en zullen de cijfers, naar wij hopen, nog meer gaan leven.

Heeft u straks opmerkingen en/of suggesties omtrent de inhoud van de rapportages, dan 

wordt u verzocht dit kenbaar te maken via infoLMM.LEI@wur.nl.

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

080596 LMM nieuws Spread.indd   2-3080596 LMM nieuws Spread.indd   2-3 15-12-2008   11:03:1415-12-2008   11:03:14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




