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1. INLEIDING 

 
De afgelopen jaren ontvangt de provincie Utrecht veel geurklachten met betrekking tot het 

bedrijventerrein Zuidwenk in Bunschoten. De klachten komen van verschillende woningen 
op het bedrijventerrein, maar ook van verderop gelegen bestemmingen. De klachten wor-

den veelal toegewezen aan het visverwerkende bedrijf Van de Groep. Met controlebezoe-
ken zijn de meeste klachten door de provincie gevalideerd. Er is echter geen oorzaak vast-

gesteld. Behalve Van de Groep bevinden zich nog veel geur veroorzakende bedrijven op 
het bedrijventerrein, waaronder brood/banket-bakkerijen, palingrokerijen en andere visver-

werkers. 
 

De provincie Utrecht heeft Witteveen+Bos verzocht een onderzoek uit te voeren naar de 
oorzaak van de klachten. Het voorgestelde onderzoek bestaat uit twee fasen. De eerste fa-

se bestaat uit het uitvoeren van veldwaarnemingen (panels en elektronische neuzen), een 
nadere klachtenanalyse en bedrijfsbezoek. Indien de eerste fase onvoldoende uitsluitsel 

biedt over de oorzaken van de geurklachten, zal een voorstel voor de tweede fase worden 
opgesteld, waarbij een grotere inzet van elektronische neuzen een optie is. 

 
Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste fase van het geuronderzoek. Hoofdstuk 2 

geeft de analyse van de klachten van 2011 tot mei 2013. Hoofdstuk 3 gaat in de op veld-
waarnemingen. Hoofdstuk 4 beschrijft de bedrijfssituatie van Van de Groep. De conclusies 

en aanbevelingen staan in hoofdstuk 5. 
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2. KLACHTENANALYSE 

 
2.1. Inleiding 

 
Voor deze analyse van geurklachten in Bunschoten is gebruik gemaakt van de gegevens 

van 2011 tot en met 6 mei 2013 van de provincie Utrecht1. In de klachtenregistratie van de 
provincie worden de klachten, indien mogelijk, door de klagers toegekend aan een ‘ver-

moedelijke veroorzaker’. De provincie beoordeelt vervolgens onder andere de windrichting 
en doet waarnemingen ter plekke ter validatie.  

 
Uit de klachtenregistratie van de provincie komt Van de Groep als voornaamste vermoede-

lijke veroorzaker naar voren. De klachten zijn over veel verschillende adressen verspreid, 
en worden (dus) niet gedomineerd door alleen enkele individuele klagers. In de navolgende 

paragrafen wordt eerst een overzicht gegeven en wordt ingegaan op de validatie van de 
klachten; vervolgens worden de klachten nader beschouwd vanuit de verdeling in de tijd 

(week en maand) en herkomst van de klachten. 
 

2.2. Overzicht klachten en validatie 

 

Alle genoemde veroorzakers in de periode van 2011 tot en met 6 mei 2013 zijn weergege-
ven in tabel 2.1. Bij de meest genoemde veroorzaker (Van de Groep) is het onderscheid 

tussen valide en niet-valide klachten aangegeven. In 2011 zijn circa 30 % van de klachten 
door de provincie niet-valide verklaard; in 2012 was dit percentage aanzienlijk lager (circa 

19 %). In 2013 is dit niet vermeld door de provincie.  
 

Tabel 2.1. Geurklachten provincie (2011 - mei 2013) per genoemde veroorzaker 

  2011 2012 2013 

Van de Groep (valide volgens provincie) 

Van de Groep (niet valide volgens provincie) 

66 

29 

142 

32 

122 

niet bekend 

Smink Afvalverwerking 1 5  

Hubun Bodemvoeding  3 1 

APE (Asfalt Productiecentrale Eemnes)  1  

geen veroorzaker benoemd 11 14 2 

totaal  107 196 125 

 
Door Witteveen+Bos zijn de vermoedelijke geurklachten van Van de Groep gevalideerd 

voor wat betreft wel/niet plausibel zijn op basis van adres van de klager en windrichting 
vanuit Van de Groep ten tijde van de klacht. Voor de meteodata is gebruik gemaakt van de 

meteostations van zowel Lelystad als De Bilt. Situaties met lage (< 1 m/s) en/of variabele 
wind zijn beoordeeld als ‘plausibel’. In bijlage I is ter illustratie getoond hoe deze ‘validatie-

tool’ werkt. Bij deze beoordeling kan gevarieerd worden met de windhoek waarbinnen een 
klacht plausibel is. Gezien onnauwkeurigheden in windregistratie (lokale afwijkingen ten 

opzichte van De Bilt en Lelystad) en tijdstip, is een windhoek met een marge van +/- 30 
graden redelijk. In onderstaande tabel 2.2 zijn de percentages ‘plausibel’ vermeld bij drie 

verschillende windhoekmarges. 
 

                                                                                       

 
1
  Door de gemeente Bunschoten worden de lokale klachten van gemeentelijke inrichtingen behandeld en geregi-

streerd door het ‘Servicebureau Gemeenten’ in Amersfoort. Klachten van provinciale inrichtingen worden doorver-

wezen naar de provincie. De geurklachten van gemeentelijke bedrijven in 2012 en 2013 zijn uitsluitend afkomstig 

van het bedrijf Boboli Benelux BV (‘knoflookgeur’), respectievelijk 9 en 3 klachten. 
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Tabel 2.2. Percentage plausibele geurklachten bij verschillende windhoekmarges 

windhoek marge  2011 2012 2013 

+ / -  15 graden 30 % 40 % 50 % 

+ / -  30 graden 56 % 67 % 72 % 

+ / -  45 graden 70 % 75 % 80 % 

 
Uit deze toetsing blijkt dat een groter percentage klachten als niet-plausibel wordt beoor-

deeld dan is vermeld in de overzichten van de provincie. Wel is in 2012 en 2013 het per-
centage plausibele klachten steeds toegenomen.  

 
Bij de marge van +/- 30 graden is in 2012 en 2013 het merendeel van de klachten plausibel 

vanuit oogpunt van windrichting. Omgekeerd is opvallend dat (dus) globaal 1 op de 3 klach-
ten niet plausibel is. De redenen hiervoor zijn niet bekend, maar kunnen bijvoorbeeld zijn: 

- andere veroorzaker; 
- foutieve vermelding tijdstip, datum, e.d.; 

- afwijkende locatie van de waarneming (≠ huisadres). 
 

2.3. Klachtenpatroon in de tijd 

 

Uit afbeelding 2.1 volgt dat geurklachten op alle dagen van de week gemeld worden. De 
meeste klachten zijn gemiddeld op woensdag en donderdag. Zaterdag en zondag wijken 

weinig af van het gemiddelde van doordeweekse dagen. Dit patroon geeft aan dat hande-
lingen/werkzaamheden (in de regel door de week) minder een oorzaak vormen en dat con-

tinu aanwezige processen of omstandigheden een belangrijke rol spelen. 
 
Afbeelding 2.1. Verdeling klachten over de week (Van de Groep) 

 

 
 

 

In afbeelding 2.2 is de verdeling per maand en per jaar weergegeven. Er treden grote ver-
schillen per maand op. Voor alle maanden geldt dat er meestal sprake is van meerdere 

klachten op een en dezelfde dag of op enkele aaneengesloten dagen.  
 

De eerste maanden van 2013 zijn er relatief veel klachten geweest ten opzichte van 2011 
en 2012. Navolgend wordt daar nader op ingegaan. 
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Afbeelding 2.2. Klachten per maand (Van de Groep) 

 

 
 

 

In 2012 zijn de meeste klachten gemeld in juli tot en met oktober. In 2011 was het patroon 
vlakker, maar was het totaal aantal klachten aanzienlijk minder. De toename in 2012 heeft 

zich vooral in genoemde maanden gemanifesteerd.  
 

De eerste drie maanden van 2013 laten relatief zeer veel klachten zien. Een aantal 
bijzonderheden zijn in die periode bekend: 

- een overwegend oost, noordoosten wind; veel meer dan in dezelfde perioden in 2011 
en 2012 (zie afbeelding 2.3.);  

- in januari waren 27 van de 31 klachten in de periode 12 - 24 januari, waarin er aanhou-
dend noordoosten en oosten wind was; 

- in februari is de vergister van Van de Groep buiten bedrijf gesteld; op 16 februari is 
gestart met overhevelen van de inhoud van de bestaande vergister naar de nieuwe 

vergister: 34 van de 39 klachten vonden plaats vanaf 16 februari; 
- in maart is onder meer de oude vergister leeggegraven en schoongemaakt (5 t/m 8 

maart); in deze vier dagen waren er 20 klachten (bij oost/noordoost wind). Op 4 maart 
zijn 7 klachten gemeld vanuit de straten Weikamp e.o. (bij oostzuidoost wind); op die 
dag heeft Van de Groep gemeld dat er werd afgefakkeld en dat er onderhoud was aan 
overdrukventielen1. 

 

                                                                                       

 
1
  Voor het overige is er geen enkele relatie gevonden tussen eigen meldingen van Van de Groep (inclusief affakke-

len) en klachten op dezelfde dag. 
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Afbeelding 2.3. Windrichting (daggemiddeld; De Bilt) in januari t/m maart 

 
 
Bovenstaande afbeelding 2.3. laat zien dat in 2013 uitzonderlijk veel oost en noordoosten 
wind aanwezig was. Ten opzichte van de rest van het jaar kennen deze wintermaanden 
overigens in het algemeen relatief altijd meer oostenwind dan jaargemiddeld (zie 
afbeelding 2.4.), waar jaargemiddeld zuidwesten wind overheersend is. 
 
Afbeelding 2.4. Windrichting (daggemiddeld; De Bilt) in 2011, 2012 en 2103 (5 mnd) 

 
 
 

2.4. Herkomst van de klachten 
 
In deze paragraaf worden de vermoedelijke geurklachten van Van de Groep in beeld 
gebracht naar herkomst (adres van de klager).  
 
In tabel 2.3 en 2.4 staan de straten genoemd van waaruit circa 80 % van de klachten in 
2011 - 2013 afkomstig is. Deze straten bevinden zich op of net buiten de rand van het 
bedrijventerrein. Indien ook klachten van de Haringweg en Garnalenweg (binnen het ter-
rein) worden meegenomen, betreft het totaal circa 86 % van de klachten. 
 
De ruimtelijk verdeling is weergegeven in afbeelding 2.5. Hieruit is te zien dat er globaal 
drie gebieden zijn te onderscheiden (zie ook tabel 2.3.): ten zuiden van het terrein 
(Zuidwenk e.o.); ten westen (Oostpoort e.o.) en ten noordwesten (Weikamp e.o.). Deze 
gebieden liggen op een afstand van gemiddeld circa 600 meter (500 - 750 meter) van Van 
de Groep. Buiten deze gebieden zijn de resterende circa 14 % van de klachten zeer 
verspreid en soms op zeer grote afstand (1 tot 1,5 km). 
 

Tabel 2.3. Geurklachten per gebied 

  2011 2012 2013 

Zuidwenk, Het Roer, Botstraat 24 % 35 % 49 % 

Weikamp, Havendijk, Oude Bocht, Kerkemaat 21 % 28 % 17 % 

De Meent, Oostsingel, e.o. 19 % 21 % 26 % 
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Tabel 2.4. Verdeling 80 % geurklachten per straat en per jaar van Van de Groep 

 straat 2011 2012 2013 totaal  

1 Zuidwenk 24 47 34 105 27 % 

2 Weikamp 23 35 13 71 18 % 

3 De Meent 4 14 5 23 6 % 

4 Het Roer 5 12 6 23 6 % 

5 Oostsingel 12 3 5 20 5 % 

6 De Ziel 2 7 4 13 3 % 

7 Oostpoort 1 7 3 11 3 % 

8 Oude Bocht 2 6 2 10 3 % 

9 Botstraat 0 2 7 9 2 % 

10 Nieuwe Schans 0 3 3 6 2 % 

11 Broerswetering 2 2 2 6 2 % 

12 Sluisweg 2 0 3 5 1 % 

13 Kerkemaat 0 5 0 5 1 % 

14 Havendijk 1 3 1 5 1 % 

 
 
Afbeelding 2.5. Ruimtelijke verdeling 80 % klachten (2011, 2012 en 2103 (5 mnd)) 
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2.5. Conclusies 

 
Uit de klachtenregistratie van de provincie komt Van de Groep als voornaamste vermoede-

lijke veroorzaker van geurklachten naar voren. De klachten zijn over veel verschillende 
adressen verspreid. 

 
Vanuit oogpunt van windrichting is het merendeel (circa 70 %) van de geurklachten van 

Van de Groep plausibel. Het percentage plausibele klachten neemt per jaar toe. Globaal 
geldt dat 1 op de 3 klachten niet plausibel is vanuit oogpunt van adres van de klager en 

windrichting met betrekking tot Van de Groep. 
 

De (plausibele) geurklachten treden op bij de windrichtingen tussen noordnoordwest en 
oostzuidoost. Omgekeerd geldt dat op de dagen dat de wind uit genoemde richtingen komt, 

er bij één op de twee á drie van die dagen klachten optreden.  
 

Continu aanwezige processen of omstandigheden spelen op basis van het klachtenpatroon 
een belangrijke rol. Enerzijds omdat klachten de gehele week kunnen voorkomen (ook op 

zaterdagen en zondagen) en anderzijds omdat de windrichting voor een groot deel de 
klachten voorspelt.  

 
Circa 90 % van de klachten bevinden zich binnen een afstand van circa 700 meter van Van 

de Groep. 
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3. VELDWAARNEMINGEN 

 
3.1. Inleiding 

 
Het doel van de veldwaarnemingen is vaststellen welke geurbronnen op en rond het bedrij-

venterrein aanwezig zijn en welke sterkte en hinderlijkheid deze bronnen hebben. Hiertoe 
doorkruisen twee waarnemers van Witteveen+Bos het gebied op een aantal willekeurige 

dagen, met inachtneming van windrichting en overige weersomstandigheden. De waarne-
mers noteren steeds de waargenomen geuren (en tijd en locatie) en geven een beoorde-

ling van sterkte en hinderlijkheid1. Door op meerdere afstanden van bronnen de waarne-
mingen te doen, wordt ook de reikwijdte (‘snuffelafstand’) van de bronnen indicatief be-

paald. 
 

Gelijktijdig met de veldwaarnemingen is een zogenoemde ‘elektronische neus’ (‘e-nose’)2 
meegenomen. De geurwaarnemingen, tijd en locatie kunnen vervolgens vergeleken wor-

den met de signalen van deze mobiele e-nose. Met deze nieuwe meettechniek wordt na-
gegaan of de objectiviteit en eenduidigheid van de waarnemingen verhoogd kan worden. 

Tevens wordt onderzocht of de e-nose bruikbaar is voor toepassing in een eventueel ver-
volgfase van onderzoek, met bijvoorbeeld een lokaal netwerk van vaste e-noses. 

 
3.2. Uitvoering en bedrijfsbezoek 

 
Vanwege de langdurig koude perioden in de eerste maanden van 2013, is de periode van 

onderzoek enkele maanden verlengd. De veldwaarnemingen zijn uitgevoerd vanaf 27 no-
vember 2012 tot en met 7 mei 2013, op 9 verschillende dagen.  

 
In aansluiting op het startoverleg bij Van de Groep zijn op 12 november 2012 oriënterende 

metingen uitgevoerd. Vanwege de zuidwesten wind zijn de waarnemingen verricht op de 
dijk aan de noordzijde van Van de Groep. Op deze locatie is een duidelijke geur waarge-

nomen, met een zeer onaangenaam karakter. De geur kan omschreven worden als wee-
ïg/rottig, en is niet duidelijk met een proces of stof te associëren. De waarneming is vastge-

legd met de e-nose, waarmee langs de gehele noordzijde van het industrieterrein over de 
dijk is gelopen. De door de waarnemers vastgestelde geur ter plekke van Van de Groep is 

door de e-nose geregistreerd, en is als basisprofiel (‘fingerprint’) voor vervolgmetingen ge-
hanteerd (zie afbeelding 3.1.).  

 

                                                                                       

 
1
  De beoordeling van hinderlijkheid wordt uitgevoerd door een score toe te kennen aan de mate van 

(on)aangenaamheid, oftewel de ‘hedonische waarde’, op basis van een schaal van -4 (uiterst onaangenaam) tot 

+4 (uiterst aangenaam). 
2
  E-noses (elektronische neuzen) zijn kleine meetapparaten die bestaan uit een aantal sensoren die allemaal ver-

schillend reageren op stoffen in de lucht en daardoor veranderingen in de lucht samenstelling kunnen signaleren. 

De combinatie van signalen is vaak specifiek voor een bepaalde geur. Daarom kunnen de apparaten ‘getraind’ 

worden om geuren te herkennen, door de signalen te koppelen aan waarnemingen in de praktijk. De e-noses zen-

den de meetsignalen draadloos naar een centrale server van Comon Invent en beschikken over GPS zodat de 

signalen in een bepaald gebied direct zichtbaar zijn. 
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Afbeelding 3.1. E-nose basisprofiel karakteristieke geur Van de Groep 

 
 

Op 8 april heeft een bedrijfsbezoek bij Van de Groep plaatsgevonden waarbij binnen en 
rond het bedrijf met de e-nose waarnemingen gedaan. De profielen van binnen en buiten 

de hallen zijn weergegeven in afbeelding 3.2 en betreffen achtereenvolgens opslag di-
gestaat en hal (15.19 - 15.23), hallucht algemeen (15.29 en 15.44) en vrieshal (15.40)1. 

Zowel de profielen als het karakter (enigszins onaangenaam) van deze geuren wijken af 
van de geur van 12 november (zeer onaangenaam).  

 
Afbeelding 3.2. E-nose profielen karakteristieke hal geur Van de Groep 

 
 

3.3. Resultaten 

 

In navolgende tabel 3.1 zijn de veldwaarnemingen samengevat. In de tabel wordt aange-
geven indien er een ‘fit’ is met de profielen zoals hiervoor beschreven.  
 
Tabel 3.1. Samenvatting resultaten veldwaarnemingen 

datum bijzonderheden wind waargenomen geuren locatie e-nose 

12-11-12 oriënterend Z wee, rot dijk basisprofiel VdG 

27-11-12 middag, 

weinig wind 

ZZO weeïg (H-2) dijk fit VdG 

koek/gebak/brood, verse Paling-  

                                                                                       

 
1
  Verder is bij deze meting aan de buitenzijde, onderwinds van de nabijgelegen compostering van Hubun, een lichte 

geur waargenomen (piek rond 15:37 uur), waarvan het profiel niet erg afwijkt van de overige geuren. 
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datum bijzonderheden wind waargenomen geuren locatie e-nose 

vis, rokerij weg/Haringweg 

licht gft, licht compost Groeneweg  

17-12-12 ook waarnemin-

gen overkant 

Eemmeer (Nij-

kerkerdijk)  

ZW weeïg/rot/Kliko (H-3) Oostdijk fit VdG 

rokerij, vis, bakker, ziltig Oostdijk  

rokerij, vis, bakker, ziltig Nijkerkerdijk  

weeïg VdG (H-1) Nijkerkerdijk (1000 

m) 

vlak/geen signaal 

18-12-12 geen e-nose; 

ook waarnemin-

gen overkant 

Eemmeer 

ZW rot visafval/Kliko VdG (H-2) 

brood, paling, vetttig vis 

Jachthaven Eemhof nvt 

niet Eempad  

rot/visafval/wee VdG (H-3) Oostdijk  

brood, rokerij, vis Industrieterrein  

16-01-13  NNO rokerij (H-2) Palingweg  

oude vis, visafval, slib (H-3) Haringweg (tot 500 

m) 

fit VdG 

rokerij, bakkerij, vis Ansjovisweg e.a.  

19-02-13 ochtend 

bijz. situatie: 

opstart nieuwe 

vergister 

N W rokerij, bakkerij, verse vis Haringweg, Paling-

weg 

 

W bakkerij, visafval (H-2/-3/-4) Oostdijk - oostelijk fit VdG 

N W licht compost / mest  

(H-2/-3) 

Groeneweg, naast 

composteerbedrijf 

 

27-02-13  NO rot/visafval (H-2) Haringweg, Snoek-

baars 

geen fit 

ziltige vislucht, brood, rook, 

vieze vis, vis, rokerij 

industrieterrein  

vieze vis (niet visafval) Zuid-

wenk/Oost.randweg 

 

rot/visafval (H-3) voor ingang VdG,  

haldeuren open  

fit met hallucht VdG 

08-04-13 bedrijfsbezoek O hallucht intern VdG profiel hallucht VdG 

geen fit met basis-

profiel 

17-04-13  ZZW compost/grond/diervoer  

(H-2/H-3) 

Oostdijk - oostelijk  

rotte vis, afval, gft bak 

(H-1/H-3) 

Oostdijk matige fit VdG 

verse vis, gebakken vis Oostdijk  

rooklucht, zilte lucht, paling, 

brood/gebak, gebakken vis 

industrieterrein  

compost, dierlijk afval, zure, 

vette lucht, droge koemest 

(H-2) 

Groeneweg, bij rwzi  

02-05-13  NO weeïg/rottig VdG (H-2/H-3) Haringweg, Paling-

weg, Snoekbaars-

weg 

alleen fit VdG bij in-

gang bedrijf 

vis, rokerij (H-2), bakkerij, 

pizza  

industrieterrein  

07-05-13  ONO rot/visafval VdG (H-1/H-2) Haringweg, Paling-

weg, Snoekbaars-

weg 

geen fit (laag sig-

naal)  
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datum bijzonderheden wind waargenomen geuren locatie e-nose 

Zuidwenk, Oostelijke 

randweg (max 700 

m) 

vis, rokerij (H-1), bakkerij 

(H-1), brandgeur, ziltige 

geur 

industrieterrein  

bakkerij, rokerij, lichte vis-

geur 

Het Roer  

 

Afhankelijk van de windrichting zijn op en buiten het bedrijventerrein snuffelrondes uitge-
voerd. Bij de eerste vijf metingen (tot en met 19 februari 2013) werd zowel door de waar-

nemers, als via de e-nose, de kenmerkende weeïge geur van Van de Groep waargeno-
men. De maximale reikwijdte was 700 tot 1000 meter voor de waarnemers; de e-nose gaf 

een fit tot op maximaal 400 tot 500 meter. Daarbuiten was het signaal te zwak. 
 

Medio februari is de situatie bij Van de Groep gewijzigd: er is een nieuwe vergistingsinstal-
latie in bedrijf genomen; één van de bestaande twee vergisters is ontmanteld en de andere 

vergister is voorzien van een verbeterd nieuw membraandak. Bij de veldwaarnemingen na 
medio februari, is nog steeds de geur van Van de Groep herkend, maar was er geen of 

slechts een zeer zwakke, incidentele fit met het oorspronkelijke e-nose basisprofiel van 
Van de Groep. De indruk is dat de gewijzigde situatie van de vergister tot een kleine veran-

dering en/of afname van de oorspronkelijke hinderlijke geur heeft geleid. In de ‘nieuwe si-
tuatie’ werd de geur van Van de Groep op het bedrijventerrein echter nog steeds als (zeer) 

onaangenaam gekarakteriseerd (H-2 / H-3). 
 

Op het bedrijventerrein zelf en tot en met de rand, zijn steeds veel uiteenlopende geuren 
waargenomen. Meest voorkomend zijn vislucht, rokerijlucht en bakkerijlucht. De karakteri-

seringen variëren tussen H-1 (baklucht) en H-1/H-2 (vislucht) en H-2 (rokerij). Voor de wo-
ningen nabij en aan de randen van het bedrijventerrein (m.n. Zuidwenk) geldt dat een mix 

van deze luchten vaak waarneembaar kan zijn en hinderlijk kan zijn.  
 

Op twee meetdagen zijn aan de overzijde van het Eemmeer, op en rond de jachthaven, 
waarnemingen gedaan. Zowel Van de Groep als rokerijen en brood/banket zijn waargeno-

men.  
 

3.4. Conclusies 

 

Bij de start van het veldonderzoek is vastgesteld dat een van Van de Groep afkomstige 
specifieke weeïge lucht op korte en grotere afstand waarneembaar was. Deze geur is een-

duidig vastgelegd (‘fingerprint’) met de e-nose. De intensiteit (concentratie) van de geur 
was beperkt, maar aannemelijk was dat een lage blootstelling al hinderlijk kan zijn en aan-

leiding kan geven tot klachten.  
 

Bij het veldonderzoek (9 dagen in periode november 2012 - mei 2013) is steeds de speci-
fieke geur van Van de Groep waargenomen. Op en nabij het bedrijventerrein zijn ook altijd 

tegelijkertijd veel andere geuren waargenomen. Meest voorkomend zijn vislucht, rokerij-
lucht en brood/banket-lucht.  

 
Na de aanpassing van de vergisters in februari 2013 en plaatsing van koolfilters is een 

kleine verandering van het geurkarakter waargenomen, maar is nog steeds een weeïge 
geur aanwezig. Niet eenduidig kon worden vastgesteld of de waarnemingsafstand structu-



Witteveen+Bos, BUNS25-1/beub/004 definitief d.d. 5 juli 2013, Geuronderzoek Bunschoten Fase 1 13

reel is afgenomen na de veranderingen. De maximale waarnemingsafstand bedroeg in 

Bunschoten circa 700 meter vanaf het bedrijf en aan de overzijde van het Eemmeer een-
malig circa 1 km.  
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4. BEDRIJFSANALYSE 

 
4.1. Inleiding 

 
In hoofdstuk 3 zijn de resultaten beschreven van e-nose metingen tijdens een bedrijfsbe-

zoek bij Van de Groep op 8 april 2013. Zowel de profielen als het karakter van de waarge-
nomen geuren wijken af van de geur die in omgeving als kenmerkend en hinderlijk wordt 

aangetroffen (bij veldwaarnemingen en met de e-nose). Op 17 juni 2013 is opnieuw een 
meting langs alle onderdelen van het bedrijf uitgevoerd1, inclusief bij de luchtafvoer van het 

afzuig- en behandelsysteem dat zich op het dak van de hoge hal bevindt. Tevens zijn de 
capaciteiten en uitvoering van de luchtsystemen beoordeeld. In dit hoofdstuk worden de 

bevindingen uitgewerkt en wordt een overzicht van de relevante bedrijfsonderdelen en pro-
cessen gegeven. 

 
4.2. Grondstoffen en processen 

 
Van de Groep kent twee hoofdactiviteiten: 

- verwerking van vers visafval tot ingevroren petfood; 
- vergisting van afvalslibben tot digestaat en groen gas. 

 
De eerst genoemde activiteit vindt van oudsher (1970) al plaats. Visafval wordt gemengd 

en vermalen en in vriesbakken gepompt. Het invriesproces (batchgewijs) vindt tweemaal 
per dag plaats, op werkdagen. De waargenomen geuren zijn qua sterkte en aard niet te 

herleiden tot de hinderlijke waarnemingen buiten de inrichting. 
 

De vergisting is sinds een aantal jaren in bedrijf. In februari 2013 is een nieuwe vergister in 
bedrijf genomen en is één van de twee bestaande vergisters ontmanteld en is de andere 

voorzien van een nieuw verbeterd membraan dak. De nieuwe vergister heeft een separate 
gashouder. Het biogas wordt gezuiverd tot ‘groen gas’ dat in het aardgasnet kan worden 

geleid. De aanvoer van de biomassa vindt plaats door de week, vanuit tankwagens naar de 
opslagsilo’s (4x). Het gehele proces is een gesloten systeem. De enige ontluchtingen be-

vinden zich op de opslagsilo’s van de vloeibare afvalstoffen en op de hygiënisatietanks en 
buffertanks voor de voeding van de vergisters. Deze ontluchtingen zijn aangesloten op een 

gezamenlijk leidingnet dat via een centrale ventilator naar de luchtbehandeling wordt afge-
voerd (zie 4.3.). 

 
Afvalwater ontstaat bij de behandeling van biogas (condensaten) en bij de scheiding van 

digestaat in een dunne en dikke fractie. Sinds begin juni 2013 wordt het condensaat in een 
aparte container opgeslagen en afgevoerd. Het overige afvalwater wordt geloosd op de rio-

lering. De dikke fractie wordt in een open bak binnen de hoge bedrijfshal afgevoerd. Ter 
plekke is vastgesteld dat dit geen significante geurbron is. 

 
4.3. Luchtbehandeling 

 
Het afzuigsysteem heeft één centrale ventilator waarop leidingen vanuit de volgende on-

derdelen en ruimtes zijn aangesloten: 
- ontluchting afvalslib opslagsilo’s (4x); 

- ontluchting vochtafscheidingssysteem opslagsilo’s; 
- ontluchting hygiënisatietanks (2x) en bufferopslagtanks (2x); 

- hallucht. 

                                                                                       

 
1
  Naast de e-nose is ook een IR-camera (FLIR) gebruikt, om eventuele (bio)gaslekken te kunnen detecteren. 
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De afgezogen lucht (totaal ca. 2.000 m³/uur) wordt afgevoerd via een koolfilter (3 parallelle 
kolommen van circa 1 meter hoog, met oxidatieve kool (Norit RST4)) en een biofilter (verti-

cale kolom met drie filters van ca. 1,5 meter hoog en een diameter van ca. 3,5 meter).  
 

De uitlaat van het biofilter bevindt zich op de noordwest hoek van de hal, direct op dak-
niveau en met een horizontale luchtuitstroming. Nabij deze uitlaat bevindt zich een dakven-

tilator die in principe bedoeld is voor back-up afzuiging in geval de afzuiginstallatie in sto-
ring zou zijn1. 

 
Over het afzuig- en luchtbehandelingsysteem kan het volgende worden opgemerkt: 

- De hoeveelheid afgezogen lucht uit de hal (circa 2.000 m³/uur) is te weinig om onder-
druk te verkrijgen. De inhoud van de hal is circa 7.000 m³ waardoor de ventilatie minder 

dan 1/3 keer per uur is. Een veel hoger ventilatievoud is gangbaar. Dit betekent dat via 
open deuren er uitwisseling van lucht en geur kan optreden. 

- Bij de afzuigventilator was een kleine lekstroom lucht aanwezig, waardoor een deel van 
de nog onbehandelde lucht weer terug in de hal gaat; dit verhoogt de belasting van het 

geheel. 
- Het biofilter is krap gedimensioneerd (oppervlaktebelasting circa 300 m³/m².uur (criteria 

variëren van 50 - 200 (Vito) tot 50 - 500 (InfoMil)). De kwaliteit en werking van de bio-
massa in het biofilter is van buitenaf niet te beoordelen2. Dit bemoeilijkt in zijn alge-

meenheid ook een adequate procesbewaking. Bij de uitlaat op het dak was de geur 
goed waarneembaar, maar niet te kwantificeren.  

- De koolfilters zijn eveneens krap gedimensioneerd (contactsnelheid circa 2x hoger dan 
aanbevolen 01, - 0,3 m/s). Ook hiervoor geldt dat werking en kwaliteit moeilijk te be-

oordelen is, zonder meting van geur- of koolwaterstofconcentraties. 
- De uitstroomsituatie van de lucht uit het biofilter op het dak is niet optimaal voor een 

goede verspreiding. Er is geen verticale uitstroming en de lucht komt op dakniveau vrij; 
de geur zal daardoor via de lijwervel van de wind voor een deel langs de zijkant van de 

hal naar beneden getrokken worden en dus op een lagere effectieve hoogte zich ver-
spreiden. 

 
4.4. Geurwaarnemingen 

 
Met de e-nose en FLIR zijn alle procesonderdelen geïnspecteerd. Er zijn geen lekkages 

van biogas geconstateerd (noch met FLIR, noch door waarneming met neus).  
 

In afbeelding 4.1 zijn de e-nose profielen weergegeven van achtereenvolgens de afvoer 
van het biofilter (11.55 - 12.00 uur), dakventilator hallucht (12.00 - 12.07 uur) en vervolgens 

diverse ruimtes (hal, vriesruimtes, vers visafval ontvangst, ruimte met hygiënisatietanks). 
Uit de profielen blijkt dat deze overal zeer goed vergelijkbaar zijn, en redelijk analoog aan 

de waarnemingen op 8 april 2013.  
 

                                                                                       

 
1
  Tijdens het bezoek op 17 juni bleek deze dakventilator ook in bedrijf te zijn.  

2
  Enkele weken voor het bezoek was door Van de Groep geconstateerd dat de noodzakelijke bevochtiging niet goed 

werkte en het bed was uitgedroogd. De efficiëntie van een biofilter kan na enige tijd verminderen, onder meer door 

gebrek aan nutriënten, problemen met de vochthuishouding en/of veroudering van het filtermateriaal. 
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Afbeelding 4.1. E-nose profielen emissie hallen en biofilter Van de Groep 

 
 

Geconstateerd wordt dat de e-nose een vergelijkbaar profiel geeft bij de dakventilator van 
de hallucht1 en bij de uitlaat van het biofilter. De concentratie na het filter is echter veel ho-

ger. Deze constateringen leiden tot het vermoeden dat een deel van de geurstoffen niet 
door de filters verwijderd worden en bevestigen dat een deel van de lucht bij de ventilator 

de hal in lekt.  
 

4.5. Geurverspreiding 

 

Naar aanleiding van de constatering dat de afgevoerde lucht op de hoge bedrijfshal niet op-
timaal wordt verspreid (emissiepunt direct op dakniveau en zonder verticale uitstroming), is 

onderzocht wat de effecten zijn op de verspreiding (geurcontouren) indien de afvoer zou 
worden verbeterd. 

 
Bij de volgende situaties is de ligging berekend van de geurcontouren2 met steeds eenzelf-

de geurconcentratie (als 98-percentiel) en eenzelfde (fictieve) geuremissie: 
- huidige emissiesituatie (h = 12 meter; geen verticale uittreesnelheid); 

- variant 1: 5 m schoorsteen op dak (h = 17 meter; verticale uittreesnelheid 8 m/s); 
- variant 2: 10 m schoorsteen op dak (h = 22 meter; verticale uittreesnelheid 8 m/s); 

- variant 3: emissie via schoorstenen WKK, waardoor goede pluimstijging dankzij warm-
te-inhoud rookgassen WKK (warmte 70 °C; verticale uittreesnelheid 7 m/s). 

 
De gekozen emissie en geurconcentratie van de geurcontouren zijn willekeurig aangeno-
men. Het gaat in dit verband alleen om de relatieve verandering van de contouren bij de 

verschillende situaties. De contouren zijn berekend met het Nieuw Nationaal Model (het 

NNM lange termijn model, KEMA PC Stacks versie 2012.1). 
 

Uit de berekeningen volgt welke relatieve verbetering van de geurconcentratie (als 98-
percentiel) op twee locaties (Weikamp en (oostkant van) Zuidwenk) op kan treden ten ge-

volge van de verschillende maatregelen (zie tabel 4.1.). 

                                                                                       

 
1
  Het debiet van de dakventilator is niet bekend. De dakventilator behoort in feite niet aan te staan. 

2
  Geurcontouren geven een uurgemiddelde geurconcentratie (ouE/m³) aan met een bepaalde overschrijdingsfre-

quentie per jaar (zogenoemde percentielen: aantal uren per jaar overschrijding van die concentratie, bijvoorbeeld 

de 98-percentiel wat inhoudt dat 2 % van de tijd een bepaalde concentratie wordt overschreden). De geurcontour 

weerspiegelt daarmee een jaargemiddeld beeld, op basis van de gemiddelde meteorologische condities uit de af-

gelopen jaren. 
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Tabel 4.1. Immissiereductie van de geurconcentratie als 98-percentiel  

 Zuidwenk Weikamp 

variant 1: 5 m schoorsteen op dak van hoge hal 18 % 30 % 

variant 2: 10 m schoorsteen op dak van hoge hal 36 % 55 % 

variant 3: emissie via schoorstenen WKK 49 % 57 % 

 
Uit deze berekeningen volgt dat schoorsteenverhoging een significante verbetering van de 

immissiesituatie oplevert.  
 

Deze verbetering is terug te zien in de afname van de geurcontouren in afbeelding 4.2. De 
‘referentiecontour’ (met een fictieve geurconcentratie x) is de rode contour. De ligging van 

de andere contouren (met dezelfde concentratie x) laat de relatieve afname ten opzichte 
van de rode contour zien.  

 
Uit de geurcontouren volgt overigens ook dat in de woongebieden de geurbelasting bij de 

Weikamp e.o. het hoogst is, gevolgd door Oostpoort e.o.  
 

In afbeelding 4.3 zijn de geurcontouren van de 99,9-percentiel weergegeven. Deze hogere 
percentielwaarde brengt nog meer de piekbelastingen van geur in beeld. Uit de contouren 

blijkt dat de afname bij de verschillende varianten relatief (nog) groter is dan bij 98-
percentielen. Dit betekent dat de genoemde maatregelen een (nog) groter effect hebben op 

de piekbelasting. 
 
Afbeelding 4.2. Identieke (= dezelfde geurconcentratie) 98-percentiel geurcontouren 
bij vier verschillende situatie: basissituatie (rood); schoorsteen +5 m (geel); schoor-

steen + 10 m (groen); emissie via WKK (blauw) 
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Afbeelding 4.3. Identieke (= dezelfde geurconcentratie) 99,9-percentiel geurcontou-

ren bij vier verschillende situatie: basissituatie (rood); schoorsteen +5 m (geel); 
schoorsteen + 10 m (groen); emissie via WKK (blauw) 

 

 
 

 
4.6. Conclusies 

 

Op basis van de lokale beoordelingen van alle onderdelen en processen kan worden be-
vestigd dat de potentieel grootste geurbronnen bestaan uit de opslag/ontluchting van bio-

massa (flotatieslib e.d.), de hygiënisatietanks en de voeding-buffertanks. De nieuwe vergis-
ter en de verbeterde bestaande vergister zijn goed uitgevoerd en vormen een gesloten sys-

teem. Het is niet aannemelijk dat deze de oorzaak van geuremissie zijn. 
 

De afzuiging en luchtbehandeling van de genoemde geurbronnen is niet optimaal: 
- diffuse emissies in en uit de hal worden onvoldoende afgezogen; 

- er ontsnapt onbehandelde lucht uit het afzuigkanaal opnieuw de hal in; 
- de goede werking van de filters is moeilijk controleerbaar; 

- de uitmonding van de gefilterde lucht is niet gunstig voor goede verspreiding. 
 

Op basis van deze beoordeling zijn er meerdere aanknopingspunten voor verbetering: 
- verhoging van het emissiepunt op het dak1 en zorg dragen voor verticale uitstroming; 

- verbetering van de halventilatie; 
- eventueel separaat behandelen van de afgezogen lucht van silo’s en hygiënisatietanks; 

dit kan kosteneffectief omdat het debiet gering is1. 

                                                                                       

 
1
  Combineren van het afgas met de warme rookgassen van de WKK is een andere optie. Deze aanpak vergt echter 

veel aanpassingen in leidingwerk en bij de WKK. Tevens is de toelaatbare luchthoeveelheid beperkt. 
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1
  Een optie die bijvoorbeeld eerst onderzocht kan worden is het afvoeren van deze lucht als verbrandingslucht naar 

de gasmotoren. De geur wordt voor een groot deel verbrand en de emissie via de schoorstenen (met extra pluim-

stijging door de warmte) kan zich vervolgens goed verspreiden. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
5.1. Conclusies 

 
In deze fase 1 van het onderzoek is voldoende eenduidig vastgesteld dat Van de Groep 

oorzaak is van geuroverlast. De meeste overlast bevindt zich binnen een afstand van circa 
700 meter van Van de Groep.  

 
Uit de klachtenregistratie van 2011 tot mei 2013 blijkt dat Van de Groep de voornaamste 

vermoedelijke veroorzaker van geurklachten is, met ruim 170 klachten in 2012 en bijna 100 
in de eerste 4 maanden van 2013. Het merendeel (circa 70 %) van deze geurklachten is 

plausibel ten aanzien van de windrichting vanuit Van de Groep.  
 

Bij het veldonderzoek (9 dagen in periode november 2012 - mei 2013) is steeds een speci-
fieke weeïge, onaangename geur van Van de Groep waargenomen. Deze geur is eendui-

dig vastgelegd (‘fingerprint’) met de e-nose. De maximale waarnemingsafstand bedroeg in 
Bunschoten circa 700 meter vanaf het bedrijf en aan de overzijde van het Eemmeer een-

malig circa 1 km. Op en nabij het bedrijventerrein zijn ook altijd tegelijkertijd veel andere 
geuren waargenomen. Meest voorkomend zijn vislucht, rokerijlucht en brood/banket-lucht. 

Voor de woningen direct nabij en aan de randen van het bedrijventerrein geldt dat ook deze 
mix van geuren bij kan dragen aan de hinderbeleving en klachten. 

 
De potentieel grootste geurbronnen zijn naar verwachting de ontluchtingen van afvalsilo’s 

(flotatieslib e.d.), de hygiënisatietanks en de buffertanks voor de vergisters. Deze ontluch-
tingen, tezamen met de afzuiging van de hallen, zijn aangesloten op een luchtbehandeling 

en zijn een continue bron. De afzuiging en luchtbehandeling van de genoemde geurbron-
nen is niet optimaal. 

 
5.2. Aanbevelingen 

 
Op basis van de waarnemingen (neus en e-nose) bij de afvoer van het biofilter blijkt dat 

een deel van de geurstoffen niet door de filters verwijderd wordt. Aanbevolen wordt een 
geurconcentratiemeting uit te voeren voor en na koolfilter en na biofilter, alsmede van de 

afzuiging van de hallucht. Op basis van deze meting kan de werking van de filters worden 
vastgesteld en kan de verspreiding in de omgeving worden berekend en getoetst aan de 

vergunningvoorwaarden. 
 

De inzet van de e-nose voor snuffelmetingen of emissiebewaking (netwerk van e-noses) 
wordt niet aanbevolen. De detectiegrens is te hoog om lage, met de neus nog waarneem-

bare concentraties, te kunnen onderscheiden. Omdat is vastgesteld dat de geur veelvuldig 
aanwezig is, en dat de windrichting veelal bepalend is voor klachten, is er thans geen toe-

gevoegde waarde om emissiebewaking met een netwerk van e-noses rond het bedrijf te 
installeren. 

 
Aanbevelingen voor verbetering bij Van de Groep zijn: 

- emissiepunt op hal verhogen en verticale uitstroming bewerkstelligen; 
- nagaan of de afgezogen lucht van de potentieel grote geurbronnen (silo’s en hygiënisa-

tietanks) separaat kan worden afgevoerd als verbrandingslucht via de gasmotoren; 
- een hoger ventilatievoud voor de hal; 

- deuren van de hal waarin de silo’s staan gesloten houden (behoudens tijdens korte 
doorvoer van containers, vrachtwagens e.d.). 
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rijnummer 198

tijd klacht 30-08-12 4:00

windrichting 215

windsnelheid 3

X-coor 154743

Y-coor 473241

plausibel nee
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rijnummer 101

tijd klacht 10-02-12 9:45

windrichting 70

windsnelheid 3,5
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