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VOORWOORD 
 

Het eNose project is uitgevoerd door Comon-Invent in opdracht van de provincie Utrecht.  

Voor de totstandkoming van dit project is medewerking verleend door de bedrijven Van de Groep B.V. en Hubun 

Bodemvoeding BV in Bunschoten. Voor de realisatie van het project is samengewerkt met de Regionale 

Uitvoeringsdienst Utrecht. Allen worden hierbij bedankt. 
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SAMENVATTING 
 

De klachtensituatie rondom het bedrijf Van de Groep is voor de provincie Utrecht aanleiding geweest om de 

eNose als geurinstrument in te zetten. Het doel van de eNose meetcampagne was meer inzicht te krijgen in de 

geursituatie rondom het bedrijventerrein Zuidwenk en speciaal rondom het bedrijf Van de Groep BV in 

Bunschoten. 

De volgende onderwerpen zijn binnen het kader van dit project behandeld: 

1. Onderzocht is of de eNose emissies rechtstreeks vanuit twee hoge schoorstenen van het bedrijf Van de 

Groep BV en van het bedrijf Hubun Bodemvoeding BV kan registeren 

2. Onderzocht is of de eNose emissies in de omgeving kan registeren 
3. Onderzocht is of de eNose signalen zijn te relateren aan de geurklachten van de bewoners 

In de periode van eind juni 2017 tot en met begin januari 2018 was een netwerk van 14 eNoses opgesteld op het 

bedrijventerrein Zuidwenk en in de nabije woonomgeving. In de periode juli tot en met november 2017 zijn er in 

totaal 75 geurklachten gerapporteerd door omwonenden over het bedrijf Van de Groep BV en het bedrijf Hubun 

Bodemvoeding BV. Door een analyse te maken van de eNose uitslagen, de meteo-omstandigheden en de 

gerapporteerde geurklachten, is de geursituatie rondom het bedrijventerrein Zuidwenk onderzocht. 

 

Gebleken is dat het eNose onderzoek de geursituatie rondom het bedrijventerrein Zuidwenk en speciaal rondom 

het bedrijf Van de Groep BV in Bunschoten op een objectieve manier in kaart heeft gebracht omdat: 

1. de eNoses gesitueerd bij de bronnen in staat zijn continue de emissies van deze bronnen te registreren.  

2. de eNoses in de directe omgeving van het bedrijf Van de Groep BV in staat zijn o.a. continue de emissies 

afkomstig van het bedrijf Van de Groep BV te registreren. 

3. de eNoses in combinatie met meteo-data het mogelijk maken in vele gevallen de geurklachten van 
bewoners te onderbouwen.  

 

Voor de geursituatie rondom het bedrijf Van de Groep BV heeft deze studie geleid tot de volgende bevindingen: 

1. In de maand juli 2017 zijn er door omwonenden 22 geurklachten toegeschreven aan het bedrijf. Voor 12 

van deze geurklachten kon er een relatie worden gelegd tussen de eNose signalen en de geurklachten. 

Deze emissies zijn geregistreerd door het eNose netwerk, het best door de eNoses gesitueerd in de 

directe omgeving van Van de Groep. De emissie zijn afkomstig van een brongebied op het terrein van 

Van de groep: het terrein rondom twee tanks (vooropslag A en digestaatopslag) van de “oude” vergister. 

Geconcludeerd is dat de opslag- en/of verladingsactiviteiten van één of beide tanks bij de “oude” vergister 

tot geurhinder heeft geleid.  

2. In de maanden augustus t/m november 2017 zijn door de omwonenden, t.o.v. de maand juli, relatief veel 

minder geurklachten toegeschreven aan het bedrijf (45 geurklachten in 4 maanden). Volledig in lijn 

hiermee is het feit dat het eNose netwerk voor deze maanden minder emissies heeft geregistreerd 

afkomstig van het terrein rondom de twee tanks behorend bij de “oude” vergister.  

3. Het eNose netwerk heeft begin september 2017 duidelijk emissies geregistreerd afkomstig van een 

brongebied in de omgeving van de “nieuwe” vergister. Uit is gebleken dat er in deze periode 

onregelmatigheden zijn opgetreden bij een tank behorend bij deze “nieuwe” vergister. Deze emissie heeft 

vermoedelijk niet tot geurhinder geleid.  

4. Behalve Van de Groep bevinden zich nog andere geur veroorzakende bedrijven op het bedrijventerrein 

Zuidwenk en net daarbuiten. Het eNose netwerk heeft in een aantal gevallen een relatie kunnen leggen 

tussen emissies afkomstig van deze bedrijven en geurklachten. Desalniettemin moet geconcludeerd 

worden dat het merendeel van geurklachten, die door de omwonenden toegeschreven worden aan Van 
de Groep, ook daadwerkelijk afkomstig zijn van geuremissies van het terrein van Van de Groep. 
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1. INLEIDING 
 

Op verzoek van de provincie Utrecht is een eNose project uitgevoerd in Bunschoten. De aanleiding voor het 

onderzoek zijn de klachten over geurhinder vanuit de gemeente Bunschoten en zijn omgeving. De klachten 

worden door de bewoners veelal toegeschreven aan het (vis)verwerkende bedrijf Van de Groep BV te 

Bunschoten. Behalve Van de Groep bevinden zich nog andere geur veroorzakende bedrijven op het 

bedrijventerrein, waaronder brood/banketbakkerijen, palingrokerijen en andere visverwerkers. Het bedrijf Hubun 

Bodemvoeding BV is een ander geur veroorzakend bedrijf, gesitueerd net buiten het bedrijventerrein Zuidwenk. 

De provincie Utrecht heeft besloten om de eNose als geurinstrument toe te passen met als doel meer inzicht te 

krijgen in de geursituatie rondom het bedrijf Van de Groep BV .  

 

De eNose is een instrument dat continue veranderingen in de luchtsamenstelling registreert. De aard van deze 

veranderingen kan divers zijn (bedrijfsemissies, verkeeremissies, emissie door agrarische activiteiten etc). In 

situaties waarbij een bedrijf mogelijk de veroorzaker is van een langdurige geurhindersituatie in zijn directe 

omgeving, kan met behulp van een eNose meetcampagne objectief de relatie worden onderzocht tussen de 

hinder van omwonenden en de emissies van het bedrijf. 

 

Van de Groep BV is een bedrijf met twee hoofdactiviteiten: het verwerken van vers visafval tot ingevroren 

dierenvoeding en het vergisten van afvalslibben en niet voor de consument geschikte 

voedingsmiddelenrestantproducten tot biogas. Bij deze activiteiten kan geur vrijkomen. 

 

In overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht is een plan opgesteld om eNoses op het bedrijvensterrein 

Zuidwenk en in zijn directe omgeving op te stellen. Tijdens de meetcampagne zijn er in totaal 14 eNoses en 2 

windvanen ingezet. De meetperiode bedroeg ruim 6 maanden (eind juni 2017 t/m begin januari 2018). Door een 

analyse te maken van geurklachten, eNose uitslagen en meteo-omstandigheden is de geurhindersituatie rondom 

de het bedrijf Van de Groep BV onderzocht. De geurklachten geregistreerd door het bevoegd gezag en door 

omwonenden toegeschreven aan de bedrijven Van de Groep BV en Hubun Bodenvoeding BV zijn voor deze 

analyse gebruikt.  

 

Dit rapport is een weergave van de resultaten van de eNose meetcampagne. De volgende onderwerpen worden 

behandeld: 

1. Onderzocht is of de eNose emissies rechtstreeks vanuit twee hoge schoorstenen van het bedrijf Van de 

Groep BV en van het bedrijf Hubun Bodemvoeding BV kan registeren 

2. Onderzocht is of de eNose emissies in de omgeving kan registeren 
3. Onderzocht is of de eNose signalen zijn te relateren aan de geurklachten van de bewoners 
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2. METHODE 
 

2.1. eNose 

De eNose is een compact instrument waarin een aantal gassensoren is verwerkt. De gassensoren reageren op 

de aanwezigheid van reactieve gassen in de omgevingslucht. De concentratie waarbij de mens geuren signaleert 

is niet voor alle geurstoffen hetzelfde. Sommige geuren ruikt de mens in een zeer lage concentratie, terwijl andere 

geurstoffen een hogere geurdrempel hebben. De eNose is in principe in staat alle geuren te detecteren. Uit 

laboratoriumonderzoek blijkt tevens dat de gevoeligheid van de eNose voor veel enkelvoudige (geur)stoffen 

vergelijkbaar is. De eNose signalen zijn niet zonder meer te vergelijken met de menselijke reuk. Om te bepalen of 

een eNose een goede indicatie kan geven of en hoe sterk de geur door mensen in de nabijheid wordt ervaren, is 

onderzoek nodig naar de relatie tussen eNose signaal en de menselijke geurwaarneming. In een laboratorium 

kun je de gevoeligheid van de eNose ten opzichte van die van een mens bepalen door zowel de eNose als een 

mens bloot te stellen aan nauwkeurig gedoseerde geurconcentraties. Ook is het mogelijk de relatie tussen eNose 

signaal en de menselijke geurwaarneming te onderzoeken in het veld. Wanneer mensen, al dan niet met een 

getrainde neus, hun zintuiglijke waarneming vastleggen, is het mogelijk om tijd en plaats relaties met de eNose 

signalen te leggen. Geregistreerde geurklachten, waarnemingen uit geurdagboeken van bewoners maar ook 

geurwaarnemingen van toezichthouders ter plekke kunnen hiervoor gebruikt worden. De veldmethode 

(geregistreerde geurklachten) om duiding te geven aan de eNose signalen is in dit project toegepast. 

 

De sensoren in de eNose geven een verhoudingsgetal weer. Het betreft hier de relatieve afwijking van de actuele 

concentratie van alle chemisch reactieve stoffen in de lucht ten opzichte van de concentratie van alle chemisch 

reactieve stoffen die doorgaans in de omgeving van die sensor heerst. Dit is een dimensieloos getal. Omdat de 

sensoren een logaritmisch gedrag hebben, wordt als wiskundige notatie aan dit dimensieloze getal de dB 

(decibel) gekoppeld. 

 

2.2. Meetcampagne 

Figuur 1 toont het netwerk van eNoses in deze meetcampagne. In figuur 1 is te zien dat de waarnemingen van de 

eNoses in het monitoringsnetwerk bij toenemende hogere waarden middels een stoplicht-indicatie (groen-geel-

oranje-rood) worden gepresenteerd. De drempelwaarde voor de verschillende kleuren is instelbaar en is hier 

gebaseerd op de som van de vier sensorsignalen. De gebruikte instelling is weergeven in Tabel 1 en hangt 

samen met de locatie van een eNose (in een afgaskanaal, op het bedrijventerrein of in de nabije omgeving van 

het bedrijf Van de Groep). 

 

eNose 1 t/m eNose 4 zijn eNoses die in de directe omgeving van het bedrijf Van de Groep BV waren opgesteld 

zodanig dat, afhankelijk van de windrichting, emissies afkomstig van niet al te hoge en diffuse bronnen van het 

bedrijf zouden kunnen worden geregistreerd. eNose 5 t/m eNose 12 stonden opgesteld verder weg elders op het 

bedrijventerrein Zuidwenk of in de nabij omgeving van het bedrijventerrein (zie tabel 1). Voor het monitoren van 

de geselecteerde hoge geuremissiepunten van de bedrijven Van de Groep (eNose Van de Groep 22140) en 

Hubun (eNose Hubun 22039) is gekozen om i.p.v. de standaard eNose, een eNose doorstroomcel in te zetten 

(zie tabel 1). De standaard eNose registreert, middels passieve bemonstering, veranderingen in de 

omgevingslucht in de directe nabije omgeving van de eNose. De eNose doorstroomcel daarentegen, is een 

standaard eNose die geplaatst is in een behuizing. De lucht van het emissiepunt wordt hierbij actief aangezogen 

en geleid naar de behuizing, waarin de eNose is opgesteld. Twee windvanen (zie blauwe pijlen in figuur 2), welke 

bevestigd waren aan eNose 5 en 11, zijn tijdens deze meetcampagne ingezet. Een lokale windvaan, mits goed 

gesitueerd, heeft de voorkeur boven een ver weggelegen KNMI-meteo-station voor het verkrijgen van de lokale 

meteo-omstandigheden. Gedurende de meetcampagne bleek dat de windvaan bevestigd aan eNose 11 te veel 

door zijn lokale factoren (hoge gebouwen) werd beïnvloed. Deze windvaan is daarom verplaatst naar de locatie 

van eNose 12. Voor analyses is de windvaan bevestigd aan eNose 5 altijd gebruikt. De windrichtingsverdeling 

gemeten door deze windvaan is goed vergelijkbaar met die van het KNMI- meteostation de Bilt. Alle eNoses 

werden gevoed vanuit ter plaatste aanwezige stroomvoorzieningspunten. De eNose meetcampagne vond plaatst 

tussen eind juni 2017 en begin januari 2018. Tijdens deze meetcampagne zijn 24/7 de data van eNoses met een 

intervaltijd van 1 minuut geregistreerd en opgeslagen. De campagne is uitgevoerd conform de NTA 9055 en NTA 

9065. 
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Figuur 1. eNose netwerkconfiguratie te Bunschoten (gekleurde stippen). eNoses 1 t/m 4 bevonden zich in de directe omgeving van het bedrijf 

Van de Groep. eNoses 7 t/m 10 stonden elders op het bedrijventerrein Zuidwenk. eNoses 5,6,11 en 12 stonden in de nabije omgeving van het 

bedrijventerrein Zuidwenk. eNoses Van Groep 22140 en Hubun 22093 waren direct opgesteld in de afgaskanalen van de desbetreffende 

bedrijven, De 2 windvanen waren bevestigd op de locatie van eNoses 5 en 11 (blauwe pijl eNose 5). NB. de windvaan op locatie 11 is hier niet 

zichtbaar en eNose 10 is zwart aangegeven i.v.m. een tijdelijke onderbreking van de stroomvoorziening  

 

Benaming 

eNose 

 

Soort eNose Drempelwaarde 

verkleuring 

(geel/oranje/rood) 

Locatie: 

 

Locatie: 

Beschrijving 

eNose 1 Standaard 9-11-12 Directe omgeving VDG Haringweg t.h.v. nr. 27 

eNose 2 Standaard 7-9-10 Directe omgeving VDG Haringweg t.h.v. nr. 25 

eNose 3 Standaard 3-4-4.5 Directe omgeving VDG Haringweg t.h.v. nr 29 

eNose 4 Standaard 6-8-9 Directe omgeving VDG Oostdijk bij het waterschap 

eNose 5 Standaard 4-5-6 Nabije omgeving Zuiderzeekade t.h.v. Oostzeedijk 

eNose 6 Standaard 4-5-6 Nabije omgeving Zuiderzeekade t.h.v. Garnalenweg 

eNose 7 Standaard 4-5-6 Bedrijventerrein 

Zuidwenk 

Anjovisweg kruising Haringweg 

eNose 8 Standaard 4-5-6 Bedrijventerrein 

Zuidwenk) 

Anjovisweg kruising Palingweg 

eNose 9 Standaard 4-5-6 Bedrijventerrein 

Zuidwenk) 

Anjovisweg kruising 

Snoekbaarsweg 

eNose 10 Standaard  4-5-6 Bedrijventerrein 

Zuidwenk 

Anjovisweg t.h.v. nr. 18 

eNose 11
i
 Standaard 4-5-6 Nabije omgeving) Het Roer t.h.v. nr. 29 

eNose 12 Standaard 4-5-6 Nabije omgeving Zuidwenk 59 

Van de 

Groep 

22329/22140
1
 

Doorstroomcel 42-48-54 Emissiepunt VDG Schoorsteen die aansluit op het 

geurfilter en die zich op het dak 

van de hal bevindt  

Hubun 

220933 

Doorstroomcel 33-35-38 Emissiepunt Hubun Schoorsteen die aansluit op de 

gaswasser en het doekenfilter 
Tabel 1. Overzicht van het eNose netwerkconfiguratie te Bunschoten: de benaming van de 14 eNoses, hun locaties, het soort eNose 

(standaard of doorstroomcel) en de drempelwaarde voor verkleuring (geel/oranje/rood) gebaseerd op de som van de vier sensorsignalen. 

                                                        
1
 De benaming is na vervanging van de eNose veranderd. 
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2.3. Referentie-informatie voor de eNose 

De eNose geeft een tijdserie van ruwe data die een indicatie zijn voor veranderingen van gasvormige stoffen in de 

omgevingslucht in de buurt van de eNose. Door vergelijking met andere beschikbare informatie (referenties) over 

de geursituatie worden de ruwe eNose data opgewerkt tot relevante informatie. De referenties in deze campagne 

waren de geregistreerde geurklachten van omwonenden. In de klachtenregistratie van de provincie worden de 

klachten, indien mogelijk, door de klagers toegekend aan een vermoedelijke veroorzaker. De provincie beoordeelt 

vervolgens onder andere de windrichting en doet, indien mogelijk, ter plekke waarnemingen ter validatie. De 

klachten toegekend aan de bedrijven Van de Groep en Hubun over de maanden juli t/m november 2017 zijn hier 

gebruikt. Het geurwaarnemingstijdsstip, duur en locatie zijn ingevoerd in de eNose database. 

3. ACHTERGROND INFORMATIE 
 

3.1. Geuremissies van Van de Groep BV 

Van de Groep BV is een bedrijf met twee hoofdactiviteiten: het verwerken van vers visafval tot ingevroren 

dierenvoeding en het vergisten van afvalslibben en van niet voor de consument geschikte 

voedingsmiddelenrestantproducten tot biogas. Bij deze activiteiten kan geur vrijkomen.  

 

In de omgevingsvergunning van Van de Groep worden de volgende geuremissiebronnen als relevant beschouwd: 

de schoorsteen, de proceshal diffuus, de WKK, en de waterzuivering installatie. De centrale schoorsteen emitteert 

de lucht afkomstig van het geurfilter (koolfilter). Op het geurfilter is de uitgaande lucht van de gaswasinstallatie 

aangesloten alsmede de via koolfilters gereinigde afgassen van de biogas opwerkingsinstallatie. Op de 

gaswasinstallatie is de centrale halafzuiging aangesloten en de afzuiging van diverse puntbronnen (opslagtanks, 

hygienisatietanks, menger, decanter en droge stof invoer). De twee vergistingsinstallaties worden in de 

vergunning niet als geurrelevante bronnen beschouwd omdat in principe het proces geheel is afgesloten. In 2013 

is een nieuwe vergister in bedrijf genomen en is een van de twee bestaande vergisters ontmanteld. In dit rapport 

worden de huidige twee vergisters benoemd als “oude” vergister en “nieuwe” vergister. 

 

In overleg met RUD-Utrecht is een meetplan opgesteld met een focus op het kunnen registreren van de emissies 

van Van de Groep. Hiervoor is, met toestemming van het bedrijf, een eNose bij de schoorsteen geplaatst en zijn 

er vier eNoses direct in de nabijheid van het bedrijfsterrein geplaatst.  

 

3.2. Andere geurrelevante bedrijven 

Behalve Van de Groep bevinden zich nog andere geur veroorzakende bedrijven op het bedrijventerrein, 

waaronder brood/banketbakkerijen, palingrokerijen en andere visverwerkers. Ook het bedrijf Hubun 

Bodemvoeding BV is een geur veroorzakend bedrijf gesitueerd net buiten het bedrijventerrein Zuidwenk. 

(Geur)emissies van deze andere bronnen kunnen in principe ook door het netwerk worden waargenomen. In 

overleg met de RUD-Utrecht is het meetplan zodanig opgesteld dat behalve de emissies van Van de Groep ook 

andere emissies eventueel gezien zouden kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld, met toestemming van het bedrijf 

Hubun, een eNose bij de schoorsteen van Hubun geplaatst. Wel dient opgemerkt te worden dat het gebruikte 

eNose netwerk de (geur)emissies van alle andere bronnen uit de omgeving niet op een adequate manier kan 

monitoren omdat de netwerkdichtheid en configuratie daar niet expliciet voor bedoeld was. 
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4. RESULTATEN 

4.1. eNose signalen 

Uit vooronderzoek bleek dat geuremissies welke door de omgeving worden waargenomen ook waarneembaar 

zijn met de eNose. Uitgaande van 14 beschikbare eNoses en een selectie van tevoren twee relevant geachte 

bronnen, is in overleg met de RUD-Utrecht een netwerkconfiguratie opgesteld. Een focus van dit netwerk lag 

hierbij op het monitoren van emissies afkomstig van twee geuremissiebronnen: de centrale schoorsteen van Van 

de Groep en de centrale schoorsteen van Hubun. De andere focus van dit netwerk lag bij het monitoren van 

emissies van Van de Groep in de directe omgeving van het bedrijfsterrein van Van de Groep en verder weg. In de 

volgende paragrafen worden daarom de gemeten eNose signalen als volgt gerapporteerd: eNose registraties van 

geuremissiebronnen, eNose registraties in de directe omgeving van Van de Groep en eNose registraties in de 

omgeving verder weg van Van de Groep. 

 

4.1.1. eNose registraties van geuremissiebronnen 

De ruwe eNose data geven een goede indicatie van de emissies afkomstig van de gemeten geuremissiebronnen. 

Dit wordt toegelicht aan de hand van de verkregen resultaten van de eNoses die stonden opgesteld bij de hoge 

schoorsteen van Van de Groep en bij de hoge schoorsteen van Hubun (eNose Van de Groep 22140 en eNose 

Hubun 22093: zie figuur 1 voor de locaties). Figuur 2 toont representatieve beelden van deze eNoses over 

verschillende periodes van elk 3 weken. De totale som van de vier gassensoren is hierin weergeven. De emissies 

van de locaties worden continu gemonitord (24/7). Er zijn duidelijke trends in figuur 2 zichtbaar die verband 

houden met de productietijden én met het specifieke emissiepatroon van de betreffende bronnen. Zo staat Hubun 

aan op doordeweekse dagen tussen circa 05:00 en 20:00-23:00 én op zaterdag tussen circa 05:00 en 13:00 uur. 

En zo staat de geuremissie bron van Van de Groep alle dagen continue te emitteren. Ook is te zien dat voor 

beide bronnen de emissies kunnen variëren over tijd. De signaalhoogte varieert soms van de ene op de andere 

dag maar ook binnen één en dezelfde dag. Hierbij merken we op dat de absolute signaalhoogten tussen deze 

twee bronnen niet direct met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiervoor is het eerst nodig om de gevoeligheid 

van de eNose voor de verschillende bronnen te onderzoeken. Dit soort onderzoek behoorde niet tot de focus van 

het project.  

   

 
Figuur 2. Ruwe eNose data over periodes van 3 weken is weergeven voor de eNoses geïnstalleerd bij de emissiepunten. Figuur 2a: schoorsteen Van 

de groep 22140 (28 oktober t/m 18 november). Figuur 2b: schoorsteen Hubun 22093 (15 juli t/m 5 augustus 2017). De totale som (zwart) van de vier 
sensorsignalen wordt getoond. Verschillende productieprofielen voor de bronnen zijn duidelijk zichtbaar. De kleuren geel/oranje/rood geven de 

ingestelde drempelwaardes aan. Merk ook op dat de absolute signaalhoogten van de bronnen niet direct met elkaar zijn te vergelijken. 
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In figuur 3 zijn, voor de dezelfde meetperiodes als gebruikt in figuur 2, de ruwe eNose data van de vier 

gassensoren weergeven i.p.v. hun totale som. Duidelijk is dat de waargenomen patronen van de emissies op 

deze locaties beduidend van elkaar verschillen. De ruwe eNose data van Hubun wordt namelijk gedomineerd 

door de uitslag van de “groene” gassensor, terwijl de ruwe eNose data van Van de Groep meer wordt 

gedomineerd door de uitslag van de “blauwe” gassensor. Dit waargenomen verschil wijst erop dat de 

samenstelling van het gasmengsel waaraan eNose Hubun wordt blootgesteld anders is dan de samenstelling van 

het gasmengsels waaraan eNose Van de Groep wordt blootgesteld. Het gasmengsel waaraan eNose Hubun is 

blootgesteld toont gelijkenissen met de resultaten van een andere eNose meetcampagne bij een bedrijf dat ook 

gespecialiseerd is in de productie van organische meststoffen. Het gasmengsel waaraan eNose Van de Groep is 

blootgesteld is karakteristiek voor een methaanrijk gasmengsel.  

 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat eNoses bij de bronnen goed instaat zijn continue de 

(geur)emissies afkomstig van deze bronnen te registreren. 

 

 

 
Figuur 3. Ruwe eNose data over periodes van 3 weken is weergeven voor de eNoses geïnstalleerd bij de emissiepunten. Figuur 3a: 

schoorsteen Van de groep 22140 (28 oktober t/m 18 november). Figuur 3b: schoorsteen Hubun 22093 (periode 15 juli t/m 5 augustus 2017). 

De kleuren rood, oranje, groen en blauw geven de uitslag van de vier verschillende gassensoren in een eNose weer. Merk op dat het patroon 

(onderlinge verhouding van de vier verschillende gassensoren) van eNose Van de groep 22140 beduidend anders is dan het patroon van 

eNose Hubun 22093. Dit duidt op verschillende samenstelling van de gasmengsels. 
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4.1.2. eNose registraties in de directe omgeving van Van de Groep  

Figuur 4 toont de ruwe eNose data van de vier gassensoren van eNose 1, 2, 3 en 4 over de maand juli. Deze 4 

eNoses waren gedurende de meetcampagne opgesteld in de directe omgeving van Van de Groep. Zie figuur 1 

voor de precieze locaties van deze eNoses. Het ligt buiten de scope van deze studie om de herkomst van alle 

geregistreerde signaalverhogingen gemeten gedurende de meetcampagne van deze eNoses te achterhalen. 

Echter een aantal nadere analyse is hier wel op zijn plaats.  

 

 

 

 
Figuur 4. Ruwe eNose data over de maand juli is weergeven voor de eNoses geïnstalleerd net buiten het bedrijfsterrein van Van de 

Groep.eNose1, eNose 2, eNose 3 en eNose 4. De kleuren rood, oranje, groen en blauw geven de uitslag van de vier verschillende 

gassensoren in een eNose weer. 

 

Een nadere analyse betreft de zichtbare relaties tussen de signaalverhogingen van deze eNoses onderling. 

Figuur 5 toont ter illustratie voor 2 dagen de ruwe eNose data van eNose 1, 2, 3 en 4 en de windrichting (gemeten 

op eNose 5). eNose 1 registreert verhogingen die gedomineerd worden door de “groene” gassensor bij 

oostnoordoostelijke wind. Met meer oostelijke wind registreert behalve eNose 1 ook gelijktijdig eNose 2 

verhogingen met een gelijksoortig patroon. De signalen van eNose 2 zijn dan wel minder sterk dan die van eNose 

1. Dit zijn aanwijzingen dat eNose 1 en 2 emissies registreren afkomstig van één en dezelfde bron en dat eNose 
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2 verder weg van deze bron staat. Behalve eNose 1 en eNose 2 registreren ook eNose 3 en eNose 4 mogelijk 

emissies van dezelfde bron. Met noordoostelijke wind registreert namelijk eNose 3 signalen met een “groen” 

karakter, terwijl met westenwind eNose 4 signalen met een gelijk karakter registreert.  

 

 
Figuur 5. Ruwe eNose data van 2 dagen (6 t/m 7 juli) voor de eNoses geïnstalleerd net buiten het bedrijfsterrein van Van de Groep.eNose1, 

eNose 2, eNose 3 en eNose 4. De kleuren rood, oranje, groen en blauw geven de uitslag van de vier verschillende gassensoren in een eNose 

weer. De windrichting gemeten door de windvaan op locatie eNose 5 is tevens weergeven. De relatie tussen de signalen van de eNoses wordt 

bepaald door de windrichting. 
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Door het opstellen van pollutierozen kan beter onderzocht worden of er sprake is van één en dezelfde bron 

waarvan de emissies, afhankelijk van de windrichting, door verschillende eNoses worden waargenomen. Figuur 6 

toont de pollutierozen van eNoses 1, 2, 3, en 4 over de periode gebruikt voor figuur 5. Bij het maken van 

pollutierozen wordt de immissie die de sensoren in een eNose beïnvloeden per windrichting gegeven. Pieken in 

zo’n pollutieroos wijzen in de richting van potentiele bronnen die worden waargenomen door de eNose. In dit 

geval wijzen de pollutierozen van eNoses 1, 2, 3 en 4 (gemaakt over de dagen 6 en 7 juli) gezamenlijk in de 

richting één en dezelfde brongebied op het terrein van Van de Groep: zie rode cirkel in figuur 6. Het omcirkeld 

gebied betreft het terrein rondom de vooropslagtank en digestaatopslagtank van de “oude” vergister. Mogelijk 

veroorzaken de opslag- en/of verladingsactiviteiten van één of beide tanks van deze vergister emissies die 

worden geregistreerd door het eNose netwerk. Vermeldingswaardig is dat verdere analyse uitwijst dat de 

emissies vanuit dit brongebied zich niet beperken tot specifieke tijdstippen (bv. werktijden van het bedrijf) en ook 

niet tot specifieke dagen (bv werkdagen van het bedrijf). 

 

 
Figuur 6. Pollutierozen voor eNose1, 2, 3, en 4. De pollutierozen zijn gemaakt over de een periode van 2 dagen (6 t/m 7 juli). De zwarte lijn 

stelt de windroos voor d.w.z. de windrichtingverdeling in deze periode. De pieken in de pollutierozen van eNose 1,2,3, en 4 wijzen gezamenlijk 

in de richting van een brongebied op het terrein van Van de Groep (gebied rondom twee tanks behorend bij de “oude” vergister: zie rode 

cirkel). 

 

Een andere nadere analyse betreft het verloop van de geregistreerde emissies afkomstig van dit brongebied 

gedurende de periode van de meetcampagne. Voor deze nadere analyse zijn er meerdere pollutierozen 

(maandperiode) van eNose 1 gemaakt en met elkaar vergeleken. In alle onderzochte maanden (juli, september, 

oktober, november, december) geldt dat er emissies afkomstig van dit brongebied hebben plaatsgevonden. Ter 

illustratie worden in figuur 7 de pollutierozen van de maanden juli, augustus en oktober getoond. Alle pollutierozen 

duiden op een brongebied gelegen ten oostnoordoosten van eNose 1. Echter uit de analyse komt ook duidelijk 

naar voren dat de emissies na de maand juli beduidend lager waren. Dit is goed zichtbaar in figuur 7: de signalen 

in de pollutieroos over de maand juli zijn groter dan de signalen in de pollutierozen over de maanden augustus en 

oktober. Het feit dat oostnoordoostelijke wind minder frequent voor kwam na juli kan niet de achterliggende 

verklaring zijn voor de lagere signalen. Bij het maken van een pollutieroos wordt namelijk per windrichting een 

gemiddeld signaal berekend. Het effect van temperatuur kan hier wel een rol spelen, echter in de maand 

augustus was het signaal ook al beduidend lager terwijl de temperaturen van juli en augustus vergelijkbaar zijn. 

Deze bevindingen duiden er dus op dat gedurende de maand juli de emissies afkomstig van dit brongebied groter 

waren dan gedurende de andere maanden van deze meetcampagne. 
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                              Figuur 7a            Figuur 7b     Figuur 7c 

Figuur 7. Pollutierozen voor eNose 1 over de maand juli (7a), de maand augustus (7b) en de maand oktober (7c). Alle pollutierozen duiden op 

een brongebied ten oostnoordoosten van eNose 1. De pollutierozen verschillen van intensiteit, dit duidt op dat de emissie afkomstig van dit 

brongebied in grootte verschilt over de maanden. De zwarte lijn stelt de windroos voor d.w.z. de windrichtingverdeling in deze periode. 
 

 

Behalve emissies afkomstig van een brongebied rondom de “oude” vergister heeft het eNose netwerk tijdelijk, van 

circa eind augustus tot circa begin september, emissies geregistreerd afkomstig van een ander brongebied op het 

terrein van Van de Groep. Figuur 8 toont de ruwe data van eNose 1, 2 en 3 (periode 12 augustus t/m 12 

september). Duidelijk is dat emissies die door de eNoses in deze periode worden waargenomen een kenmerkend 

ander patroon (dominant “rood/oranje/blauw” karakter) hebben dan tot op heden beschreven in deze paragraaf. 

Dit wijst erop dat de samenstelling van het gasmengsel dat door de eNoses rondom het terrein van Van de Groep 

toen anders was. Bij andere eNose meetcampagnes, waarbij anaerobe omzetting van biomassa plaatsvond tot 

een methaanrijkmengsel, is een gelijkwaardige patroon van de eNose signalen waargenomen. Waarschijnlijk 

betreft het hier ook een methaanrijkmengsel. Figuur 9 toont de pollutierozen van eNose 1, 2, en 3 voor de periode 

22 augustus t/m 6 september. Hier wijzen de (rode/oranje/blauwe) pieken in de pollutierozen naar een 

gezamenlijk brongebied in de richting van de “nieuwe” vergister (zie rode cirkel in figuur 9) terwijl de “groene” piek 

in de pollutieroos van eNose 1 nog steeds wijst naar een brongebied rondom de “oude” vergister. Uit navraag bij 

het bedrijf en bij de toezichthouder kwam naar voren dat er in deze periode onregelmatigheden zijn opgetreden bij 

een tank behorend bij deze “nieuwe” vergister. Deze onregelmatigheden hebben kennelijk tot emissies geleid die 

geregistreerd zijn door het eNose netwerk.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de eNoses vlak buiten het terrein van Van de Groep goed in staat zijn emissies 

afkomstig van twee verschillende bronnen op het terrein van Van de Groep te registreren. 

juli augustus oktober
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Figuur 5. Ruwe eNose data over de periode 12 augustus t/m 12 september voor drie eNoses geïnstalleerd net buiten het bedrijfsterrein van 

Van de Groep.eNose1, eNose 2 en eNose 3. De kleuren rood, oranje, groen en blauw geven de uitslag van de vier verschillende gassensoren 

in een eNose weer. 

 
Figuur 9. Pollutierozen voor eNose1, 2, en 3. De pollutierozen zijn gemaakt over de periode van 22 augustus t/m 6 september. De zwarte lijn 

stelt de windroos voor d.w.z. de windrichtingverdeling in deze periode. De “rode/oranje/blauwe” pieken in de pollutierozen van eNose 1,2 en 3 

wijzen gezamenlijk naar hetzelfde brongebied op het terrein van Van de Groep (gebied rondom de “nieuwe” vergister: zie rode cirkel). 



  

Comon Invent B.V. 20   

 

4.1.3. eNose registraties in de omgeving verder weg van Van de Groep 

Gedurende de meetcampagne stonden er 7 eNoses (eNose 5 t/m eNose 12) opgesteld verder weg van Van de 

Groep (op het bedrijventerrein Zuidwenk of in de nabije omgeving van dit bedrijventerrein). I.v.m. een goede 

visualisatie toont figuur 10a de pollutierozen van een selectie van deze 7 eNoses over de maand augustus. Ter 

vergelijk wordt de pollutieroos van eNose 1 ook getoond in figuur 10a. Uit nadere analyse van alle data blijkt dat 

de pollutierozen van eNose 5 t/m eNose 12 naar het bedrijventerrein Zuidwenk wijzen als brongebied. Figuur 10a 

is een voorbeeld daarvan. Dit geldt voor de maand augustus maar ook voor de andere maanden van de 

meetcampagne. Deze constatering is volledig in lijn met de aanwezigheid van diverse bedrijven op het 

bedrijventerrein Zuidwenk die luchtverontreinigingen emitteren. Het eNose network registreert klaarblijkelijk 

behalve de emissies afkomstig van Van de Groep, ook de emissies afkomstig van andere bedrijven. Op het 

bedrijventerrein bevinden zich o.a. de volgende bedrijven met geuremissies: brood/banketbakkerijen, 

palingrokerijen en andere visverwerkers. Opgemerkt dient te worden dat niet alle door het eNose netwerk 

waargenomen emissies geurrelevant behoeven te zijn. 

 

Het ligt buiten de scope van deze studie om de herkomst van alle geregistreerde signaalverhogingen gedurende 

de meetcampagne van deze 7 eNoses te achterhalen. Desalniettemin zijn door enkele uitgevoerde nadere 

analyses enkele voor deze studie relevante brongebieden achterhaald. Figuur 10b toont de gevonden locaties 

van deze brongebieden (zie markers in figuur 10b). Naast de twee brongebieden op het terrein van Van de Groep 

(geïdentificeerd in paragraaf 4.1.2.) en de hoge schoorsteen van Hubun (zie paragraaf 4.1.1) hebben deze 7 

eNoses ook emissies geregistreerd afkomstig van tenminste drie andere brongebieden. I.v.m. de beperkte 

dichtheid van het eNose netwerk, konden de locaties van deze drie brongebieden niet exact worden bepaald. 

Echter ze komen goed in de buurt van de volgende bedrijfslocaties: een brood/banketbakkerij en diverse andere 

visverwerkers. Twee opmerkingen zijn hier op zijn plaatst. Ten eerste, de signalen geregistreerd door deze 7 

eNoses waren in het algemeen lager en moeilijker te duiden dan de signalen geregistreerd door de 4 eNoses 

behandeld in paragraaf 4.1.2. Ten tweede, de hoge schoorsteen van Van de Groep is niet uit de nadere analyses 

naar voren gekomen als zijnde een brongebied. Of met andere woorden: de 7 eNoses (en ook de 4 eNoses in de 

directe omgeving van Van de Groep) hebben geen emissies kunnen waarnemen afkomstig van deze bron. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de eNoses in de omgeving verder weg van Van de Groep in staat zijn emissies 

afkomstig van bedrijven op het bedrijventerrein en net daarbuiten te registreren. 

 
Figuur 10a                                                                               Figuur 10b 

 
Figuur 10. Figuur 10a: Pollutierozen voor een aantal eNoses (eNose 6, 8, 10 en 12) opgesteld verder weg van Van de Groep (op het 

bedrijventerrein Zuidwenk of in de nabije omgeving van dit bedrijventerrein). De pollutierozen zijn gemaakt over de maand augustus. De 

zwarte lijn stelt de windroos voor d.w.z. de windrichtingverdeling in de maand augustus. De pieken in de pollutierozen van eNose 6, 8, 10 en 

12 wijzen naar het bedrijventerrein als geheel. Figuur 10b: locaties van enkele brongebieden (markers) die gevonden zijn door nadere analyse 

van de data.  
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4.2. Relatie geurklachten en eNose signalen 

In de klachtenregistratie van de provincie worden de klachten indien mogelijk door de klagers toegekend aan een 

vermoedelijke veroorzaker. De provincie beoordeelt vervolgens onder andere de windrichting en doet, indien 

mogelijk, ter plekke waarnemingen ter validatie. De 75 klachten toegekend aan de bedrijven Van de Groep (67 

klachten) en Hubun (8 klachten) over de maanden juli t/m november 2017 zijn in deze studie gebruikt. 

 

Deze geurklachten zijn geregistreerd op 55 verschillende dagen en komen van 28 verschillende adressen in 

Bunschoten en Zeewolde. Een geurklacht wordt beschouwd als bruikbaar voor deze studie als naast de locatie 

ook het tijdstip van de geurklachten goed is bijgehouden. Dit laatste was niet altijd het geval. Door een analyse te 

maken van de geurklacht (locatie/tijdstip), de heersende meteo-omstandigheden en de eNose uitslagen, kan op 

een objectieve wijze onderzocht worden of aannemelijk is dat een van deze twee bedrijven de veroorzaker was 

van de geurklacht. Tevens is onderzocht welk gebied op het terrein van Van de Groep als aannemelijke 

veroorzaker van de geuroverlast moest worden beschouwd. 

 

De gebruikte analyse-methodiek bestond uit twee delen. Als eerste wordt de wind beoordeeld (zogenaamde 

windanalyse). Gekeken wordt of de windrichting rondom het klacht-tijdstip (± 1 uur), wel of niet uit de richting van 

Van de Groep en/of Hubun kwam (gezien vanuit het perspectief van de waarnemerslocatie). Geurklachten met 

een lage windsnelheid (< 1m/s) werden vanwege de grote onzekerheid in de windrichting niet verder beschouwd, 

tenzij uit de zogenaamde wind&eNose analyse een congruent beeld naar voren kwam. Vervolgens wordt bij de 

wind&eNose analyse eerst onderzocht of één of meerdere eNoses gelegen in een geschatte geurimpactgebied 

een duidelijke signaalverandering had(den) waargenomen rondom het klacht-tijdstip. Hiermee wordt dus feitelijk 

een eNose-geurklacht relatie onderzocht. Daarna wordt met behulp van een zogenaamde Emissie-Receptor tool 

onderzocht waar de aannemelijke geurbron, verantwoordelijk voor de geurklacht, zou moeten liggen. Hiervoor 

berekent de Emissie-Receptor tool, uitgaande van een gedefinieerde vaste bronpositie en de heersende 

windrichting, voor elke minuut een nieuw effectgebied. eNoses gelegen in zo’n minuut-effectgebied worden 

uitgelicht (c.q. vergroot). Hiermee wordt dus feitelijk een bron-eNose relatie tussen een specifieke bron en eNoses 

in omgeving onderzocht. Indien er rondom een tijdstip van een geurklacht, sprake is van zowel een eNose-

geurklacht relatie als een bron-eNose relatie dan is het aannemelijk dat deze specifieke bron de veroorzaker is 

van de geurklacht. Door bronposities te variëren wordt onderzocht waar mogelijke geurbrongebieden liggen die 

verantwoordelijk zijn voor de geurklachten in de leefomgeving.  

 

Op verzoek van de opdrachtgever is de klachtenanalyse in tweeën gesplitst. Na de eerste maand is een 

tussentijdse klachtenanalyse over de maand juli uitgevoerd en aan het eind van het project is de klachtenanalyse 

over de maanden augustus t/m november uitgevoerd. Voor de eerste klachtenanalyse zijn vier geurbrongebieden 

onderzocht: de hoge schoorsteen van Van de Groep, de hoge schoorsteen van Hubun én de twee in deze studie 

geïdentificeerde brongebieden op het terrein van Van de Groep (zie paragraaf 4.1.2). Voor de tweede 

klachtenanalyse is het aantal mogelijke geurbrongebieden uitgebreid met een drietal andere geïdentificeerde 

brongebieden op het bedrijventerrein Zuidwenk (zie paragraaf 4.1.3). 

 

Figuren 11en 12 geven een illustratie van een uitgevoerde analyse voor 6 juli waarbij aannemelijk is gemaakt dat 

het gebied rondom de twee tanks bij de “oude” vergisters op terrein van Van de Groep de veroorzaker is van de 

geurklacht om 22:43. Hier dient vermeld te worden dat op 6 juli het eNose netwerk niet geheel compleet was: 8 

van de 14 eNoses waren geïnstalleerd. 

 

Voor de windanalyse is in figuur 11a de locatie van de geurklacht (rode telefoon) en de windroos (geprojecteerd 

op de waarnemerslocatie) weergeven. Gezien vanuit het perspectief van de waarnemerslocatie maakt de 

windrichtingsdeling in de getoonde windroos duidelijk dat de wind rondom het klacht-tijdstip (22:43 ± 1 uur) ook uit 

de richting van Van de Groep en van Hubun is gekomen. De conclusie van de windanalyse is daarom dat zowel 

Van de Groep als Hubun mogelijke veroorzakers kunnen zijn.  

 

Vervolgens start de wind&eNose analyse allereerst door te onderzoeken of een eNose dicht bij de 

waarnemerslocatie een duidelijk signaalverandering heeft waargenomen rondom het tijdstip van de geurklacht. In 

dit geval bleek de nabije eNose 5 net voor de klacht licht verhoogde eNose signalen te hebben geregistreerd (zie 

figuur 11b). Dit duidt op een mogelijke eNose-geurklacht relatie.  
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Het resultaat van de volgende stap, onderzoek m.b.v. de Emissie-Receptor tool, wordt getoond in figuur 12. De 

verkleuring van de nabije eNose 5 in figuur 12c geeft aan dat deze eNose licht verhoogde waarden registreert om 

22:26. Gelijktijdig toont de uitlichting c.q. vergroting van eNose 5 dat deze eNose 5 om 22:26 in het 

verspreidingsgebied lag van één van de onderzochte brongebieden. Het gebied rondom de twee tanks bij de 

“oude” vergisters op terrein van Van de Groep (omcirkeld met een zwarte marker in figuur 12c) is klaarblijkelijk 

verantwoordelijk voor de licht verhoogde eNose signalen van eNose 5. Hiermee is een bron-eNose relatie tussen 

deze bron en eNose 5 aangetoond en is het dus aannemelijk gemaakt dat deze bron verantwoordelijk is voor de 

geurklacht van 22:45. Behalve eNose 5 hebben verschillende andere eNoses ook emissies afkomstig van dit 

specifiek brongebied waargenomen. Om 21:50 registreert bijvoorbeeld eNose 4 verhoogde waarde (geel 

verkleuring in figuur 12a) terwijl op hetzelfde moment, deze eNose in het verspreidingsgebied van het 

gemarkeerde brongebied ligt (uitlichting c.q. vergroting van eNose 4 in figuur 12 a). Om 22:00 uur is de wind 

gedraait en eNose 1 registreert dan verhoogde waarden (geelverkleuring in figuur 12b) terwijl deze eNose nu in 

het verspreidingsgebied van het gemarkeerde brongebied ligt (uitlichting c.q. vergroting van eNose 4 in figuur 12 

b). De andere beschouwde brongebieden laten geen bron-eNose relaties zien ten tijde van deze klacht. In figuur 

13 wordt de ruwe eNose data van eNoses 4, 1 en 5 behorend bij figuur 12 weergeven. In paragraaf 4.1.2. zijn 

deze emissies reeds uitgebreid behandeld en toegeschreven aan opslag- en/of verladingsactiviteiten van één of 

beide tanks van de “oude” vergister. De conclusie van deze wind&eNose analyse is daarom dat emissies 

afkomstig van opslag- en/of verladingsactiviteiten van één of beide tanks van de “oude” vergister van het bedrijf 

Van de Groep als aannemelijke veroorzaker van de geuroverlast op 6 juli (22:43) moest worden beschouwd.  

 

  
Figuur 11. Figuur 11a toont de locatie (rode telefoon) van de geurklacht op 06-07-2017 om 22:43. De windroos, gemaakt rondom het klacht-

tijdstip (22:43± 1 uur), is geprojecteerd op de klachtlocatie. De ruwe eNose data van de nabijgelegen eNose 5 is weergeven in figuur 11b. 
Merk op dat op 6 juli het eNose netwerk niet geheel compleet was: 8 van de 14 eNoses waren toen geïnstalleerd. 

Figuur 11a

Figuur 11b
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Figuur 12a t/m 12d toont weergaves van het eNose netwerk op 06-06-2017 om 21:50 (figuur 12a), 22:00 (figuur 12b), 22:26 (figuur 12c) en op 

het klacht-tijdstip (figuur 12d). De blauwe pijl geeft de heersende windrichting op de verschillende tijdstippen. Middels verkleuring en vergroting 

is zichtbaar dat eerst eNose 4 dan eNose 1 en dan eNose 5 emissies registreren afkomstig van een brongebied op het terrein van Van de 

Groep (zie marker). 

 
Figuur 13. Ruwe eNose data van eNose 4, eNose 1 en eNose 6 rondom het de klacht van 06-07-2017 om 22:43. De kleuren rood, oranje, 

groen en blauw geven de uitslag van de vier verschillende gassensoren in een eNose weer. 

Figuur 12a	

21:50

Figuur 12c

22:26

Figuur 12b

22:00

Figuur 12d

Klacht:22:45
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Tabel 2 weergeeft het resultaat van de gehele eerste klachtenanalyse over de maand juli. Van de in totaal 26 

onderzochte geurklachten (22 toegekend door omwonenden aan Van de Groep en 4 toegekend aan Hubun) kan 

er over 1 geurklacht geen uitspraak gedaan worden vanwege meteo condities (te lage windsnelheid). Voor 1 

geurklacht is vastgesteld m.b.v. van de windanalyse, dat noch Van de Groep noch Hubun de veroorzaker kon zijn 

(uitgesloten). De windanalyse van deze klacht (7 juli 19:19) wordt ter illustratie weergeven in figuur 14: de wind 

stond gezien van de waarnemerslocatie simpel weg de verkeerde kant op.  

 

Van de resterende 24 geurklachten kunnen er op basis van de windanalyse 14 gekoppeld worden aan Van de 

Groep en 4 aan Hubun. Voor 6 kan m.b.v. van de windanalyse geen onderscheid gemaakt worden tussen Van de 

Groep en Hubun als mogelijke veroorzaker. Met behulp van de wind&eNose analyse kon vervolgens voor 17 

geurklachten een betere objectivering van de klachtensituatie gerealiseerd worden o.b.v. gevonden relaties 

tussen eNose signalen en geurklachten. Hierdoor konden 12 geurklachten eenduidig gekoppeld konden worden 

aan Van de Groep en 5 geurklachten eenduidig gekoppeld aan Hubun. Voor 7 klachten kon er geen relatie gelegd 

worden tussen eNose signaal en de geurklachten. Voor 3 gevallen omdat er geen eNoses in het effectgebied 

stonden en voor 4 gevallen omdat het netwerk geen nadere duiding verschafte.  

 

 
Tabel 2. Resultaat van de eerste klachtenanalyse over de maand juli. De 26 klachten door omwonenden toegekend aan Van de Groep en 

Hubun zijn gebruikt. Er zijn twee soorten analyses uitgevoerd: 1) windanalyse en 2) combinatie van wind en eNose analyse (wind&eNose 

analyse). De wind&eNose analyse geeft in de meeste gevallen een betere objectivering van de klachtensituatie 
 

  
Figuur 14. De figuur toont de locatie (rode telefoon) van de geurklacht op 07-07-2017 om 19:19. De windroos, gemaakt rondom het klacht-

tijdstip (19:19± 1 uur), is geprojecteerd op de klachtlocatie. Zowel Van de Groep als Hubun kunnen worden uitgesloten als klachtveroorzaker. 

In dit geval staat de wind de “verkeerde” kant op. 
 

De eNoses gesitueerd in de directe omgeving van Van de Groep gaven de beste duiding voor de toekenning aan 

Van de Groep. De opslag- en/of verladingsactiviteiten van één of beide tanks van de “oude” vergister bleek in al 

deze gevallen de mogelijke veroorzaker van de klacht te zijn. De conclusie die hier kan worden getrokken is dat 
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1 uitgesloten
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3 o.b.v. wind VDG/Hubun 
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info)

1 geen uitspraak

 Aantal klachten wind wind&eNose
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emissies afkomstig van opslag- en/of verladingsactiviteiten van één of beide tanks van de “oude” vergister van het 

bedrijf Van de Groep als aannemelijke hoofdveroorzaker van de geuroverlast in de maand juli kan worden 

beschouwd. 
 

 

Tabel 3 weergeeft het resultaat van de tweede klachtenanalyse over de maanden augustus t/m november.  

 

Van de in totaal 49 onderzochte klachten (45 door bewoners toegekend aan Van de Groep en 4 toegekend aan 

Hubun) kunnen over 16 geurklacht in principe geen uitspraak gedaan worden vanwege meteo condities (te lage 

windsnelheid). Echter, voor 13 van deze 16 gevallen gaf de wind&eNose analyse een congruent beeld omdat er 

een relatie gelegd kon worden tussen de eNose signalen en de geurklachten. Hierdoor konden 7 geurklachten 

alsnog eenduidig gekoppeld konden worden aan Van de Groep én 3 geurklachten gekoppeld aan een van de 

andere bronnen X op het bedrijventerrein Zuidwenk (gedefinieerd in paragraaf.4.1.3). Bij 3 klachten registreerden 

een groot aantal eNoses verhoogde signalen maar kon de bron toch niet eenduidig achterhaald worden omdat 

hier sprake was van cumulatie van allerlei luchtverontreiniging uit de regio (i.v.m. aanwezige inversielaag in de 

vroege ochtenduren).  

 

Van de in totaal 49 klachten is voor 7 geurklachten vastgesteld, alleen al op basis van de windrichting, dat nog 

Van de Groep nog Hubun hier de veroorzaker konden zijn (uitgesloten). Aanvullende wind&eNose analyse bracht 

naar voren dat 2 geurklachten konden worden gekoppeld aan een van de andere bronnen X op het 

bedrijventerrein Zuidwenk (gedefinieerd in paragraaf.4.1.3). Voor de resterende 5 gevallen kon er geen relatie 

gelegd worden tussen eNose signaal en de geurklachten. Voor 4 gevallen omdat er geen eNoses in het 

effectgebied stonden en voor 1 geval omdat het netwerk geen nadere duiding verschafte. 

 

Van de resterende 26 geurklachten kunnen er op basis van de windanalyse 9 gekoppeld worden aan Van de 

Groep en 4 aan Hubun. Voor 13 kan m.b.v. van de windanalyse geen onderscheid gemaakt worden tussen Van 

de Groep als Hubun als mogelijke veroorzaker.  

 

Met behulp van de wind&eNose analyse kon vervolgens voor 11 van de resterende 26 geurklachten een betere 

objectivering van de klachtensituatie gerealiseerd worden o.b.v. gevonden relaties tussen eNose signalen en 

geurklachten. Hierdoor konden 6 geurklachten eenduidig gekoppeld konden worden aan Van de Groep, 1 

geurklacht eenduidig gekoppeld aan Hubun en 2 geurklachten gekoppeld aan een van de andere bronnen X op 

het bedrijventerrein Zuidwenk (gedefinieerd in paragraaf.4.1.3). Voor 2 gevallen was het netwerk niet optimaal 

geconfigureerd om een onderscheid te kunnen maken tussen een andere bron X en Hubun. 

 

Voor 15 van de resterende 26 klachten kon er m.b.v. wind&eNose analyse geen relatie gelegd worden tussen 

eNose signaal en de geurklachten. Voor 13 gevallen omdat er geen eNoses in het effectgebied stonden en voor 2 

gevallen omdat het netwerk geen nadere duiding verschafte. Een optimalisatie van de eNose netwerkconfiguratie 

zou in de toekomst een nadere duiding voor mogelijk 13 gevallen kunnen brengen. De huidige configuratie is nl. 

niet afdoende in staat om klachten in Zeewolde te objectiveren omdat in die richting geen eNoses waren 

gesitueerd.  

 

Ook voor deze tweede klachtenanalyse gaven de eNoses gesitueerd in de directe omgeving van Van de Groep 

de beste duiding voor de toekenning aan Van de Groep. De opslag- en/of verladingsactiviteiten van één of beide 

tanks van de “oude” vergister bleek ook hier weer de mogelijke veroorzaker van de klachten te zijn. Opvallend is 

dat in de maanden augustus t/m november door omwonenden t.o.v. de maand juli beduidend minder 

geurklachten zijn toegeschreven aan Van de Groep. Volledig in lijn hiermee zijn de bevindingen beschreven in 

paragraaf 4.1.2.: de emissies afkomstig van het gebied rondom de 2 tanks van de “oude” vergister waren na de 

maand juli beduidend lager. Beduidend lagere geuremissies (zie bv. figuur 7c versus figuur 7a) betekent hier 

minder geuroverlast.  

 

De conclusie die hier kan worden getrokken is dat emissies, afkomstig van opslag- en/of verladingsactiviteiten 

van één of beide tanks van de “oude” vergister van het bedrijf Van de Groep, als aannemelijke medeveroorzaker 

van de geuroverlast in de maanden augustus t/m november kan worden beschouwd. Deze emissies waren in de 

maanden augustus t/m november beduidend lager dan in de maand juli. 
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Tabel 3. Resultaat van de tweede uitgevoerde klachtenanalyse over de maanden augustus t/m november. De 49 klachten door omwonenden 

toegekend aan Van de Groep en Hubun zijn gebruikt. Er zijn twee soorten analyses uitgevoerd: 1) windanalyse en 2) combinatie van wind en 

eNose analyse (wind&eNose analyse). De wind&eNose analyse geeft in de meeste gevallen een betere objectivering van de klachtensituatie 
 

 

Voor de geursituatie rondom het bedrijf Van de Groep BV kan de uitkomst van deze paragraaf als volgt worden 

samengevat: 

1. In de maand juli 2017 zijn er door omwonenden 22 geurklachten toegeschreven aan het bedrijf. Voor 12 

geurklachten kon er een relatie worden gelegd tussen de eNose signalen en de geurklachten. Deze 

emissies zijn geregistreerd door het eNose netwerk, het best door de eNoses gesitueerd in de directe 

omgeving van Van de Groep. De emissie zijn afkomstig van een brongebied op het terrein van Van de 

groep: het terrein rondom twee tanks van de “oude” vergister. Geconcludeerd is dat de opslag- en/of 

verladingsactiviteiten van één of beide tanks bij de “oude” vergister tot geurhinder heeft geleid.  

2. In de maanden augustus t/m november 2017 zijn door de omwonenden, t.o.v. de maand juli, beduidend 

veel minder geurklachten toegeschreven aan het bedrijf (45 geurklachten in 4 maanden). Volledig in lijn 

hiermee is het feit dat het eNose netwerk voor deze maanden minder emissies heeft geregistreerd 

afkomstig van het terrein rondom de twee tanks behorend bij de “oude” vergister.  

3. Behalve Van de Groep bevinden zich nog andere geur veroorzakende bedrijven op het bedrijventerrein 

Zuidwenk en net daarbuiten. Het eNose netwerk heeft in een aantal gevallen een relatie kunnen leggen 

tussen emissies afkomstig van deze bedrijven en geurklachten. Desalniettemin moet geconcludeerd 

worden dat een aanzienlijk deel van geurklachten, die door de omwonenden toegeschreven worden aan 
Van de Groep, ook daadwerkelijk afkomstig zijn van geuremissies van het terrein van Van de Groep  

. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1. Conclusies 

 

Het eNose onderzoek heeft de geursituatie rondom het bedrijventerrein Zuidwenk en speciaal rondom het bedrijf 

Van de Groep BV in Bunschoten op een objectieve manier in kaart gebracht omdat: 

1. de eNoses gesitueerd bij de bronnen in staat zijn continue de emissies van deze bronnen te registreren.  

2. de eNoses in de directe omgeving van het bedrijf Van de Groep BV in staat zijn o.a. continue de emissies 

afkomstig van het bedrijf Van de Groep BV te registreren. 

3. de eNoses in combinatie met meteo-data het mogelijk maken in vele gevallen de geurklachten van 
bewoners te onderbouwen.  

Voor de geursituatie rondom het bedrijf Van de Groep BV heeft deze studie geleid tot de volgende bevindingen: 

1. In de maand juli 2017 zijn er door omwonenden 22 geurklachten toegeschreven aan het bedrijf. Voor 12 

geurklachten kon er een relatie worden gelegd tussen de eNose signalen en de geurklachten. Deze 

emissies zijn geregistreerd door het eNose netwerk, het best door de eNoses gesitueerd in de directe 

omgeving van Van de Groep. De emissie zijn afkomstig van een brongebied op het terrein van Van de 

groep: het terrein rondom twee tanks (vooropslag A en digestaatopslag) van de “oude” vergister. 

Geconcludeerd is dat de opslag- en/of verladingsactiviteiten van één of beide tanks bij de “oude” vergister 

tot geurhinder heeft geleid.  

2. In de maanden augustus t/m november 2017 zijn door de omwonenden, t.o.v. de maand juli, beduidend 

veel minder geurklachten toegeschreven aan het bedrijf (45 geurklachten in 4 maanden). Volledig in lijn 

hiermee is het feit dat het eNose netwerk voor deze maanden minder emissies heeft geregistreerd 

afkomstig van het terrein rondom de twee tanks behorend bij de “oude” vergister.  

3. Het eNose netwerk heeft begin september 2017 duidelijk emissies geregistreerd afkomstig van een 

brongebied in de omgeving van de “nieuwe” vergister. Uit navraag bij het bedrijf en bij de toezichthouder 

is gebleken dat er in deze periode onregelmatigheden zijn opgetreden bij een tank behorend bij deze 

“nieuwe” vergister. Deze emissie heeft vermoedelijk niet tot geurhinder geleid.  

4. Behalve Van de Groep bevinden zich nog andere geur veroorzakende bedrijven op het bedrijventerrein 

Zuidwenk en net daarbuiten. Het eNose netwerk heeft in een aantal gevallen een relatie kunnen leggen 

tussen emissies afkomstig van deze bedrijven en geurklachten. Desalniettemin moet geconcludeerd 

worden dat een aanzienlijk deel van geurklachten, die door de omwonenden toegeschreven worden aan 

Van de Groep, ook daadwerkelijk afkomstig zijn van geuremissies van het terrein van Van de Groep. 

5.2. Aanbeveling 

Op basis van de resultaten van deze studie wordt aanbevolen om het eNose netwerk te continueren. Hierdoor 

zouden de effecten van eventueel voorziene toekomstige emissiereductiemaatregelen voor de 2 tanks kunnen 

worden gemonitord. Ook stelt het netwerk het bevoegd in staat om toekomstige klachten-episodes rondom het 

bedrijf Van de Groep beter te duiden. Daarbij wordt aanbevolen om de eNose netwerkconfiguratie te 

optimaliseren rondom het bedrijf Van de Groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
 



	  

	  




