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Ten geleide 

De Nota Stankbeleid van het ministerie van VROM richt zich op het vaststelien van stanknomen en 
de wijze waarop deze doorwerken in de mimteiijke ordening, dit door voor geur kwaliteitsdoelstel- 
lingen te geven die de stratus van grenswaarden bezitten. Het voldoen aan deze grenswaarden via 
b r o w c h t  beleid houdt een inspauuingsverplichting in voor de diverse bedrijfstakken. 

De Nota Stankbeleid categoriseert rioolwaterniiv~sinrichtingm (rwu's) als een "homogene" be- 
drijfstak, waarvoor de geuremissie per bedijf vergelijkbaar is en waarvoor het mogelijk wordt geacht 
een standaard pakket aan maatregelen te onhvikice1en om aan de grenswaarden te voldoen. Voor die 
partijen betrokken bij de planning m oprichting van rwzi's brengt een dergelijke standaardisatie grote 
vwrde1en met zich mee. 

Het bedrijfstakonhoek naar de stankbeshijding op rwzi's werd door het dageiijks bestuur van de 
STOWA opgedragen aan DHV Milieu en Infrastructuur B.V. (projectteam bestaande uit L.Th.M. 
Hermans, mw.drs. ir. E. van der Vorm - Gouman, u. A. Bos en ir. D. Jansen). Het ondemek werd 
namens de STOWA begeleid door een commissie bestaande uit ir. M.D. Sinke (voonitter), ing. 
W.G. Wiessner (secretaris), ir. A.H. Dirkzwager, u. A.E. van Giffen, ing. CJ. van Lohuizen, u. 
M. Marskamp, ing. A. Peters Wem, u. P.C. Stamperius m u. A.W. van der Vlies. 

Het bedrijfstakondmock heeft de bij rwzi's geïnventariseerde geuremissies verwerkt tot kentallen 
voor de geuremissie per rwzi-onderdeel m tot nomogrammen voor de relatie tussen geuremissie en 
afstand. In snuffelondazoeken zijn deze kentallen m de waking van de nomogrammen getoetst aan 
werkeiijk ervaren geurhinder. 

De resultaien van het bedrijfstakondermek hebben geleid tot de onderhavige rapportage ova  de "On- 
denoeksresultaten" en de "Handleiding voor het vaststellen van geuremissies bij rwu's" (STOWA- 
rapport 94 - 5) . 

Utrecht, w 1 9 9 4  De diremur van de STOWA 

drs. J.F. Noorthoom van der h i j f f  



1 SAMENVATTING 

In de Nota Stankbeleid zijn "categorie l "-bedrijven opgenomen waarvan vawacht mag 
worden dat de geuremissies per bedrijf vergelijkbaar zijn en het daardoor mogelijk is 
een standaard pakket maatregelen te ontwikkelen voor de reductie van geurhider. Bij 
vergunningverlening kan hiermee worden gewerkt. Rioolwatemiveringsrichtingm 
(mi's) worden aangemakt als een bedrijfstak uit categorie l. 

In het ondmoek is gezocht naar een methodiek voor h a  bepalen en heperken van 
geuremissies en geurreductiemaatregelen voor gangbare wmmunale nvzi's. op basis 
van cen inventarisatie van reeds uitgevoerde geuronderzoeken en een snuffelploegon- 
demek. Onder wnununale m i ' s  worden m i ' s  verstaan met een influent dat evami- 
eel gedeeltelijk afkomstig is van industrieën, waarbij de geur van het gecombineerde 
intluent niet noemenswaardig afwijkt van die van huishoudelijk afvalwater. 

De inventarisatie is uitgevoerd op basis van bestaande geurrapportages. De meetresulta- 
ten zijn in ruwe vorm gecategoriseerd. Hierna he& aan de hand van procepc~aring 
een verdere bewerking plaatsgevonden tot een in matrixvorm gegoten set emissiekentai- 
len, waarin de relatie tussen procesparameters en de geuremissie is opgenomen. Met 
dexe emissiekentallen kan een verdere analyse van de geursituatie van individuele rwzi- 
en worden gemaakt. 

Een ~ ~ f f d p l ~ e g ~ n d m o d r  is uitgevoerd bij v ia  m i ' s  die zijn geselecteed op basis 
van representativiteit, grootte en ligging. De resultaten van dit ondenoek zijn gekop- 
peld aan de resultaten van het kentalondemek. Deze koppeling heeft geresulteerd in 
een reiatie tussen geureenheden en snuffeleenheden. Voor de vahoudimg Ossen de 
snuffeleenheid en de geureenbeid is de waarde 1 vastgesteld voor rioolwaterzuiviogsin- 
richtingen. 

Voor de bepaling van de ligging van de geurcontouren voor een nvzi is de volgende 
systematiek ontwikkeld: 

- voor de procesonderdelen wordt het bijbehorende emissiekental bepaald met 
behulp van de lijst met kentallen; 

- voor de proeesonderdelen worden de lengte en oppervlakten bepaald. Na verme- 
nigvuldiging met het emissiekental (ge/m2.s, ge1m.s) ligt de geuremissie van het 
procesonderdeel vast; 

- sommatie van de emissies van de afzonderlijke procesonderdelen geeft de totale 
geuremissie (bmnnakte) van de nvzi; 

- de locatie van de bron als puntbron wordt bepaald uit het geurgewogen zwaarte- 
punt van de x- en y-coördinaten van de verschillende procesonderdelen; 

- de locatie van de geurcontouren wordt bepaald door gebruik te maken van de 
mmogrammen. Er moet rekening worden gehouden met een onnauwkeurigheid 
van een factor 2-4 in de emissiekentallen en daarmee in de bronstakte van de 
nvzi en de daaruit voortvloeiende geurimmissiewocentratie; 
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toetsing van de geurcontouren aan de geurnormen of -criteria gedt aan of 
maatregelen noodzakelijk zijn. 

: l  
Bij het toepassen van de hier ontwikkelde systematiek voor het vaststellen van geurwn- 
centraties in de omgeving van een m i  treden twee belangrijke bronnen van onnauw- 4 
keurigheden op. De eerste wordt veroorzaakt door een onnauwkeurigheid in de emissie- 
kentallen. De tweede onnauwkeurigheid is twi gevolge van het toepassen van een 
vereenvoudigd model voor het vaststellen van de in de omgeving optredende geurwn- 
centraties en bedraagt maximaal 30 46. De hier genoemde onnauwkeurigheden zijn 

4 
3 

bevestigd door de resultaten van een snuffelploegonderzoek. 
I - 1 
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INLEIDING 

In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is door h a  ministaie van VROM een 
paragraaf opgenomen voor "het vaststellen van stanknormen en de wijze waarop deze 
normen doorwerken in de ~imtdijke ordening' (actiepunt A75). De uitwerkimg hiervan 
is weergegeven in de Nota Stankbeleid [lit. I J welke deel uitmaakt van de Nederlandse 
Emissie Richtlijnen (NER) [lit. 21. In de Nota Stankbeleid zijn hvaliteitsdoelstellingen 
voor geur opgesteld. zowel voor de korte termijn (1995) als de middellange termijn m). Deze kwaliteitsdoelstellingen hebben de status van (reken)grenswaarden. Het 
beleid is erop gericht het aantal mistig door stank gehinderden in Nederland te vermin- 
deren tot een zodanig niveau dat in het jaar 2000 Net meer dan 12 A van de Neder- 
landse bevolking wordt gehinderd door stank. Deze doelstelling leidt tot een inspan- 
ningsv~plichting voor de rijksoverheid en een handreiking voor het beleid van de 
lagere overheden. 

In genamde Nota Stankbeleid is een aantal "categorie 1"-bedrijven opgenomen waar- 
van verwacht mag worden dat de geuremissies per individueel bedrijf vergelijkbaar zijn 
en het daarom mogelijk is om op eenduidige wijze te evalueren welke maatregelen 
noodzalelijk zijn om aan de geurconcentratienormen te voldoen. Deze maatregelen 
kunnen uiteindelijk als richtlijnen worden vastgesteld in de vorm van opname in de 
NER. 
Bij vergunningverlening kan vervolgens rekening worden gehouden met deze richtlij- 
nen. Van de bedrijfstakken welke de "categorie 1" bedrijven vertegenwoordigen wordt 
verwacht dat zij df het initiatief nemen voor het opsteilen van de maatregelen en 
hiermee v66r 1 januari 1993 m e n ,  danwel dit v66r 1 januari 1994 hebben afgerond. 
Rioolwatenuiveringen worden aangemerh als een homogene bedrijfstak uit categorie 1. 

Voor bestaande situaties wordt een geurconcentratienorm voor geurgevoelige objecten 
in de woon- en leefomgeving gehanteerd van 1 geureenheid per m' als 9û-perCtntiel. In 
genoemde Nota Stankbeleid wordt bovendien aangegeven dat een zonering aan de hand 
van een waaniambaarheidsgrens, vastgesteld via snuffelploegondmoek, als a l m i e -  
ve norm kan worden gehanteerd. Het resultaat hiervan kan volgens de Nota StanLbeleid 
Leiden tot eventuele bijstelling van de gestelde grenswaarden voor geur. Deza nieuwe 
grenswaarde kan vervolgens bij de vergunningverlening worden gehanteerd. 

Het hier beschreven onderzoek heefl tot doel het in beeld brengen van de geuremissies 
en geurimmissies van m i ' s  aan de hand van een branche-ondenal en maatregelen te 
formuleren voor gewenste emissie- en immissiereducties. Het resultaat van deze studie 
bestaat naast dit onderzoekSrapport uit een "Handleiding voor het vaststellen van geure- 
missies bij mi's". 

Het onderzoek kent de volgende onderdelen: 

- een inventarisatie waarin de informatie uit de beschikhaargestelde rapportages is 
vazameld en gegrwpeerd; 

- een snuffelploegonderzak bij een viertal geseledeerde mi ' s ;  

- de analyse en evaluatie van de gegevens; de resultaten van de inventarisatie en 
het snuffelploegondenoek vormen de uitgangspunten voor het ontwikkelen van 
de systematische geuranalysemethode. In deze evaluatie is de systematiek voor 
het geuronderzoek verder verfijnd en zijn de gegevens van het kentaionderzak 



en het snuffelonderzoek omgezet naar nomogrammen, foutenanalyse en de relatie 
tussen geureenheden en snuffeleenheden. 

In het onderzoek zijn de volgende deelactiviteiten uitgevoerd, zie ook figuur 1: 

- Inventarisatie van de geuremissies bij m i ' s  aan de hand van beschikbare 
rapponages van geuremissiemetingen bij nvzi's in Nederland. De resultaten 
hiervan zijn venverkt tot emissiekentalleu waarmee de geuremissie per proces- 
onderdeel (als funktie van verschillende procesomstandigheden) is uitgedrukt in 
ge/mz.s of ge1m.s. 

- Het op basis van de geuremissiekentallen berekenen van de bronsterkten en 
daaruit voortvloeiende geurcontouren welke door middel van verspreidiigsbere- 
keningen met het Lange Termijn Frequentie Distrihutiemodel (LTFD) zijn 
vastgesteld. 

- Het opstellen van nomogrammen die de relatie aangeven tussen de geuremissie 
van een mi en de afstand van een aantal geurcontouren tot de m i .  Hiermee 
wordt toetsing van de te verwachten geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige 
objecten mogelijk. De nomogrammen zijn opgesteld voor de 95,- 98,- en 99.5- 
percentielen hij geurconeentraties in het bereik van 0,5 tot 10 ge/m3. 

- Het uitvoeren van een snuffelploegonderroel bij vier m i ' s  teneinde inzicht te 
verkrijgen in de werkelijk ervaren geurhinder. Hierbij wordt de waarneembaar- 
heidsconîour voor de mi hepaald. Met behulp van verspreidingsberekeningen 
met het Korte Termijn Gaussisch PluiMnodel is de bronsterkte van eik van de 
vier nvzi's berekend. Via (lange termijn) verspreidiigsberekeningen met het 
LTFD-model wordt de snuffelcontour berekend. 

- Het leggen van een relatie tussen de 98-percentielcontour van 1 se/m3 en de 98- 
percentielcontour voor 1 ge/m3 bij de vier verschillende mi ' s .  Voor beide 
methoden is er een relatie met de luchtkwaliteitseisen zoals geformuleerd in de 
Nota Stankbeleid. 

- Het beschrijven van geurreductiemaatregelen, te behalen reductierendementen en 
een globaal overzicht van de kosten van de geurreductiemaatregelen. 

- Het aangeven van de voorwaarden waaronder de hierboven voorgestelde metho- 
de mag worden toegepast. Deze hangen samen met de factoren die de nauwkeu- 
righeid van de methode bepalen. 

Bij de uitvoering van het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen: 

- de resultaten worden afgeleid voor wmmunale m i ' s  met huishoudelijk afval- 
water en met een minimaal aandeel van industrieel afvalwater, zonder &ei3 op 
de geur. Een groot aandeel industrieel afvalwater kan worden toegestaan indien 
dit nauwelijks een verandering in de aard van de geur teweeg brengt; 

emissiekentallen worden gebaseerd op basis van bestaande ondenoeksresultaten; 

- a worden in het kader van dit onderzoek geen geuremissiemetingen bij m i ' s  
uitgevoerd; 



- de resultaten van snuffelploegondemek worden gecombineerd met voormemde 
7- 

emissiekentallen; 

- geotreefd zal worden naar een toepasbare mdodiek (ùandleiding) voor zogc 
naamde mi's; voor een beperkt aantal d s  zal een maatwerk-knadering 
noodzakelijk blijven. 

Het onderhavige rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

Bepaling emissiekmtallen (Hoofdstuk 3) 
in dit hoofdstuk wordt de methode vastgesteld om te komen tot bepaling van emissie- 
kentallen voor mi's. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd in de vonn van 
matrices. In de biibehorende tabellen kunnen de emissiekentallen voor de meest voorko- 
mende proceso&delen van de voorbehandeling, de rwzi en de sliblijn worden opge 
zocht. Achtergrondinfonnatie en onderbouwing zijn opgenomen in de bijlagen 1,2 

Nomogmmm (Hoofdstuk 4) 
De emissiekentallen, het resultaat van de inventarisatie, zijn gebmikt om het bereik van 
de bronsterktes voor m i ' s  te bepalen. Voor twee verschillende bronsterktegebiedm 
(O-200*1W geh en 0-1000*1W geh) zijn geurverspreidingsberekeningen uitgevoerd. 
Hier zijn de geurimmissieconCefitraties van 0.5, 1, 2, 4 en 10 ge ld  als 95.98 en 99,s 
onderschrijdingspercentielen berekend. 
De resultaten zijn weergegeven in verschiillende nomogrammen. Hierin is de afstand 
van het geurnaartepunt van een rwzi voor verschillende geurimmissieconcnitraties als 
functie van de bronstalte weergegeven. De minimale afstand tot bijvoorbeeld de 
woonomgeving kan dan worden bepaald door deze af te l a a i  bij de beseffende 
bronsterkte en banffende grenswaarde. Achtergrondinformatie is opgenomen in de 
bijlagen 5.6 en 7. 

Snu(lelploeg0ndazoek (Hoofdstuk 5) 
in dit hoofdstuk is de uitvoering beschreven van snuffelploegmetingen bij mi's. De 
resultaten van snuffelploegmetingen zijn de waanieembaarheidsgreiaen, waar de 
concentratie per definitie 1 snuffeleenheidlm3 bedraagt. Met behulp van (korie termijn) 
verspreidingsberekeningen zijn de bronsterkten berekend, uitgedrukt in snuffeleenheden 
per seconde. Hierna zijn de concentraties op immissieniveau bepaald. Ahtergrondin- 
formatie omtrent de uitvoering van snuffelploegondatoek is opgenomen in bijlage 8 
en 9. 

Gaureduuian~~itregekn (Hoofdstuk 6) 
In dit hoofdstuk worden de geurreductiemaatregelen bij rwzi's gepresenteerd. De 
maatregelen zijn beoordeeld op het haalbare geurreductierendement; globale kosten- 
schattingen voor deze maatregelen worden gegeven. Achtergrondinfonnatie is opgeao- 
men in bijlage 10. 

Evaluatie van de resultaten (Hoofdstuk 7) 
De resultaten van de beoaling van de aeurbelasting van mi's met behulp van kernallen 
enerzijds en met bdiilp v& sn~ff~~loegonde&ek aaderzijds word& met elkaar I < .  

vergeleken. Een relatie tussen snuffeleenheden en geureenheden voor mi's wordt :.P$ 

afgieid. Hierna wordt aangegeven welke factoren de uitkomst wui deze vergelijking J b* 

bepalen en welke onnauwkeurigheid in de gevolgde methode hierdoor (evenlueel) ' . -'$ y., 
ontstaat. Achtergrondinformatie is opgenomen in de bijlagen 4 en 7. 
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Camciusies (Hoofdstuk 8) 
In dit laatste hoofdstuk worden conclusies gmkken. Een begrippenlyst met .'geurter- 
men" is opgenomen in bijlage 11. 

Naast dit rapport is de "Haadleiding voor het vastsellen van geuremissies bij d s "  
uitgebracht (SMiWA, rapport 9405). 



3 BEPALING VAN DE EMISSIEKENTALLEN 

De belangrijkste stappen waarmee tot missiekentallen is gekomen, zijn de inventarisa- 
tie, groepering en bewerking van de gegevens. In figuur 2 is dit schematisch aangege- 
ven. 

Inventarisatie 

Figuur 2 Olerricbt van de odermebiiidbode FOM. & CmkmdreDI.lil. 

Inventarisatie van & gepvens 

Bij de s*m van het onderzoek was bekend dat in het verleden bij circa 10 procent van 
de circa 400 Rni's in Nederland geuremissiemetingen waren verricht. Naar aanleidmg 
van een schriftelijk venoek aan alle waterkwaliteitsbeheerders, werden circa 90 
raowrtcn beschikbaar ~esteld. Globaal is ruim 90 % van alle venamelde onderzoek- 
r&iltaten venverkt inde  uiteindelijke kentallen. Al bet relevante cijfermataiaal k 
ondergebracht in an inventarisatielijst waarin teweas alle relevante gegevens van de 
m i  zijn opgenomai. 



De volgende criteria zijn gehanteerd bij de selectie van bruikbare gegevens: 

- Er is gebmik gemaakt van die geuremissiecijfers, die direct voortvloeien uit 
resultaten van emissiemetingen. Veel aanvullend werk bleek noodzakelijk voor 
h a  achterhalen van informatie van proeesonderdelen, voor parameters benodigd 
om de emissiecijfers te kunnen omrekenen naar emissiekentallen en het leggen 
van een relatie met de emissiebepalende procesparameters. Alleen hierdoor bleek 
het mogelijk om de resultaten van emissiemetingen daadwerkelijk bmikbaar te 
maken. 

- Bestaande emissiekentallen welke niet konden worden herleid, afgeleide emissie 
cijfers of emissiecijfers atkomtig uit slecht gedefinieerde metingen en cijfenna- 
teriaal atlomtig van theoretische afleidingen zijn niet gebruikt. 

- Cijfers van emissiemetingen aan onderdelen of processituaties die niet nader 
waren onder te brengen, zijn buiten beschouwing gelaten. Slechts een beperkt 
aantal emissiemetingen aan procesonderdelen bleek uiteindelijk niet bmikbaar. 

- De geuremissiemetingen moesten zijn uitgevoerd in de periode 1985 tot eind 
1992. De reden hiervoor is de vergelijkbaarheid van de resultaten van olfacto- 
metrische analyses. V66r deze periode is de representativiteit van de resultaten 
waarschijnlijk onvoldoende; nà genoemde periode heeft de discussie over ver- 
schillen in "panelfactoren' bij de olfactometers in Nederland geleid tot meer 
vergelijkbare geuranaiyses. 

Selectie van gegevens naar relevante proeesonderdelai van de 4 

In deze fase is bepaald in welke hoofdgroepen een rwzi in Nederland procestechnolo- 
gis& in relatie tot de emissie van geur kan worden verdeeld. Binnen iedere groep zijn 
bovendien de relevante procesparameters bepaald, nodig voor beoordeling en venver- 
king van de informatie uit de rapporten. 

Oxidatiebedden en twee-trapsinstallaties evenals slibdroogbedden zijn niet opgenomen. 

Overbrenging van de emissiegegevens naar de matrices 

De in de inventarisatielijsten opgenomen emissiekentallen zijn gebniikt bij h a  opstellen 
van drie matrices waarin emissiegegevens per procesonderdeel en procesparameter zijn 
opgenomen. In de m e  matrix zijn alle in de inventarisatielijst opgenomen emissiege- 
gevens ingedeeld naar procesonderdeel en -parameter. De cijfers uit matrix l zijn 
vervolgens zodanig geselecteerd dat onverklaarde uitschieten en anderszins twijfelachti- 
ge cijfers zijn verwijderd. Uit de resterende emissiekentallen (ondervadeeld naar 
proeesonderdeel en -parameter) is vervolgens het meetkundig gemiddelde berekend. 
Deze meetkundig gemiddelde emissiekentallen zijn ondergebracht in de tweede matrix. 
Hierbij is het aantal waarnemingen, waaruit bet meetkundig gemiddelde is berekend, 
aangegeven alsmede bet voorkomende bereik (maximale en minimale waarde). 

Het memkundig gemiddelde wordt voor het evalueren van geuremissies vaak toegeput 
omdat dit beter aansluit bij de als zodanig gegenereerde uitkomsten; dit in tegenstelling 
tot het rekenkundig gemiddelde. 

De bewerkte gegevens uit matrix 2 zijn vervolgens ondergebracht in matrix 3, de 
deñnitieve matrix. De emissiekentallen in matrix 3 zijn samengesteld aan de hand van 
de gemiddelde emissiekentallen uit matrix 2, gecombineerd met een procestechnologi- 



sche toetsing van de kentallen en ervaringsfeiten betreffende geuremissies. Tevens zijn 
voor de in matrix 2 nog open gebleven plaatsen zo nauwkeurig mogelijk emissiekental- 
len geschat op grond van de kemallen voor vergelijkbare onderdelen en op basis van 
ervaring. 

Eea vergelijking van matrix 3 m a  de matrices 1 en 2 leert, dat deze wat bar& de 
proeesonderdelen niet geheel gelijk zijn. In bepaalde gevallen bleek het noodzalrelijk 
procesonderdelen samen te voegen. 

Bovenstaand proces is schematisch weergegeven in figuur 3. 

Matrix "2" 
meatlr. gem. 
mnx. - min. 

N 



3.2 Resultaten van het kentalondenoek 

Inveniarisatie van gegevens 

Het resultaat van de inventarisatie heeft geleid tot bruikbare informatie van circa 40 
nvzi's. De mearesultaten zijn omgerekend naar emissiekentallen, die worden uitgedrukt 
in ge1m.s of ge/m2.s, afhankelijk van de betreffende procesparameter (lengte of opper- 
vlak). De inventarisatielijst is opgenomen in bijlage 1. 

Selectie van gegevens naar relevante procesonderdelm van de mi 

De procesonderdelen van de mi worden onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen: 

Daarbij worden de procesonderdelen ingedeeld naar emissiebepalende procesparame- 
ters. Per procesgroep is een procesparameter vastgesteld. Bij de inventarisatie van de 
basisgegevens zijn alle binnen de hoofdgroepen voorkomende procesonderdelen nog als 
relevant beschouwd. 

Parameter I 
I waterlijnlvoorbehandeling I percentage vrijverval 

waterliinlnni slihbelastine I I sliblijn ( slibcategorie 81 

wateriijn/voorbehandeling 
Bij de wijze van aanvoer van het afvalwater naar de m i  wordt onderscheid gemaakt 
tussen aanvoer met behulp van persleidingen. aanvoer onder vrij verval en combinaties 
hiervan. Reden hiervoor is dat wanneer het afvalwater lange tijd in persleidingen 
verblijft, er vorming van H$ optreedt, hetgeen een hoge geuremissie in het voortraject 
van de nni geeft. Als emissiehepalende parameter voor de waterlijnlvoorbehandeling 
wordt gedefinieerd het deel van het afvalwater dat via een vrijvervalstelsel wordt aange- 
voerd, uitgedrukt als p-a. 

Hierbij is de volgende verdeling gemaakt: 
O - 25 %, 

26 - 50 %, 
51 - 75 W ,  
76 - 100 %. 

Binnen deze procesgroep horen ook de procesanderdelen waar dosering van ijzerchlo- 
ride plaatsvindt. 

waterlijnlmi 
De emissiebepalende parameter is hier de slibhelastinp (uitgedrukt in kg BZV per kg 
droge stof per dag) van het systeem. Hoogbelaste systemen worden gekenmerkt door 
hoge emissiekentallen. 



Vijf gebieden van slibbelastingen zijn onderscheiden: 
< 0,050 
0,051 - o, 10 
0.11 -0,m 
0,21 - 0,30 
> 0,U) (kg BZVikg d.s.d.) 

siibiijn 
De pmeesonderdden die deel uitmaken van de sliblijn worden onderverdeeld naar 
-. De volgende slibcategorieSn worden onderscheiden: - vers @rimair slib, afkomstig uit de voorbezinktank); 
- a h o b  (secundair of surplusslib, atlromstig uit de ahtietank); 
- anaëroob (geheel of gedeeltelijk uitgegist slib); - gemengd (een mengvorm van de drie bovenvermeld categorie&). 

Overbrenging van de emissiep;ep;evens nrar de matrices 

In bijlage 2 zijn de resultaten van de matrim opgenomen. In matrix 3 zijn per hoofd- 
groep de uiteindelijk relevant gebleken proeesonderdelen opgenomen. Een overzicht 
hiervan wordt gegeven in tabel 1. In bíjlage 3 zijn de overwegingen, die bij het tot 
standkomen van matrix 3 een ml hebben gespeeld, weergegeven. 

Met behulp van de emissiekentallen kan de totale geuremissie van em mi berekend 
worden. 

In tabel 2 wordt een totaaloverzicht van de kentallen gegeven. 
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4 NOMOGRAMMEN 

4.1 Methode 

h figuur 4 is schematisch aangegeven op welke wijze de nomogrammen tot stand zijn 
gekomen. 

Vaststellen nomogrammen 

Alle verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Lange Temijn 
Frequentie Distributie (LTFD) model. Achtergrondiiormatie is opgenomen in 
bijlage 6. 



Bij het uitvoeren van verspreidingsberekeningen wordt rekening gehouden met, de 
omvang van de bronsterkten bij de nvzi's, de locatie van de bronnen, de landschapsfak- 
tor van m i ' s  (ruwheidslengte) en de klimatologie. 

Bij het vaststellen van de ligging van de iso-wncentratiecontour ten opzichte van de 
puntbron van een nvzi is gekozen voor die windrichting waarbij de grootste afstand tot 
de bron ontstaat. Ook de keuze van de ruwheidslengte en klimatologie is zodanig dat er 
sprake is van een "worst-case" benadering bij alle uitgevoerde verspreidingsberekenin- 
gen. Dat wil zeggen dat in de resultaten van de verspreidingsberekeningen steeds de 
grootste ahtand tussen de bron en de in het veld optredende geurconcentratie is weerge 
geven. 

4.2 Opstellen van de nomogrammen 

De voorkomende geurbronnen moeten worden getypeerd als &n puntbron en de 
geurwntouren moeten kunnen worden beschouwd als cirkels. Aan deze voorwaarden 
kan worden voldaan. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven welke onnauwkeurigheid 
hierdoor (eventueel) ontstaat. Achtergrondinformatie is opgenomen in bijlage 4. 

Het totaal bronsterktebereik bevindt zich tussen circa O en l@ geureenheden per uur. 
De meest voorkomende bronsterkten bevinden zich echter binnen het bereik van 
O - 200.106 geureenheden per uur. Deze tweedeling, van O - 200.1Cf g e u r d e d e n  
respectievelijk O - l@ geureenheden per uur, is gehanteerd bij de verspreidiigsberele 
ningen. 

De meeste m i ' s  zijn geiegen in landelijk gebied of aan de periferie van een stedelijk 
gebied. De vataling van dit gegeven voor de uitvoering van verspreidingsberekeningen 
is de zogenaamde mwheidslengte. Hiesbij is een mwheidslengte van 0,3 meter gehak 
tmd .  Deze heeft betrekking op landelijk gebied. 

In het LTFD-model wordt onderscheid gemaakt tussen de meteosets van Eindhoven en 
Schiphol; deze zijn beide gehanteerd bij de uitvoering van verspreidingsberekMingen. 
Vanwege een "worst case" benadering zijn de uitgevoerde verspreidingsberekeningen en 
de hieruit voortvloeiende nomogrammen zijn g e b w d  op de klimatologie van Eindho- 
ven. 

4 3  Bepaling van de luchtkwaliteitszones ter voorbereiding van verspreidingbemb 
ningen 

De volgende luchtkwaliteitszones zijn van belang voor (de omgeving van) rwzi's: 

1 geureenheid per kubieke meter als 98-percemiel voor bestaande inrichtingen (wntinue 
bronnen) ter plaatse van geurgevoelige objecten in de leef- en woonomgeving; 

1 geureenheid per kubieke meter als 99.5-percentiel voor nieuwe (onderdelen van) 
inrichtingen ter plaatse van geurgevoelige objecten in de leef- en woonomgeving; 

1 geureenheid per kubieke meter als 95-percentiel voor bestaande of nieuwe inrichtin- 
gen ter plaatse van geurgevoelige objecten buiten de leef- en woonomgeving. 

In bijlage 5 is achtergrondinformatie opgenomen omtrent geurnormering zoals opgeno- 
men in de Nota Stankbeleid en de NER. 



Om een breed bereik van geurconcentraties te kunnen bestrijken is gekam voor de 
volgende aanvullende concentraties (in geureenheden per kubieke meter): 0.5.2, 4 
en 10. 

De resultaten van de vaspreidingsberekeningen worden niet wamat gepresenteerd 
maar in samenhang met de nomogrammen. In bijlage 7 zijn de nomogrammen weerge- 
geven die het verband geven tussen gatremissie en de afstand waarop een geurwntour 
zich b d i t .  Voor een nauwkeurigheidsanalyse van de totstandkoming van de nomo- 
grammen wordt venvezen naar hoofdstuk 7. 



HET SNUFFELPLOEGONDERZOEK 

Wcctie van de &'s 

Bij de selectie van m i ' s  is rekening gehouden met: 

de aard van de aanwezige prowanderdelen in verband met de toepassing van de 
kentallen; 

de slibbeiasting van de m i ;  het verschil in geur bij laag- en hoogbeiaste m i ' s  
zal naar verwachting merkbaar zijn bij de nabezinktank6 en de beluchtingstanks; 

de mate van toepassing van geurbeperkende maatregelen bij de m i  c.q. de mate 
van afdekking van de mi; 

de ligging van de rwzi in verband met de toegankelijkheid van het terrein voor 
snuffelploegmetingen; 

de omstandigheden rondom de mi in verband met de mogelijke invloed van 
storende achtergrondgeuren of andere geurbronnen. 

Op basis hiervan werden de rwzi's Hanem, Arnhem-Zuid, Venlo en Dm Bosch 
geselecteerd. 

- 25 % vrijvavalaanvoer; - slibbelasting 0.05 kg BZVkg dsd. ;  
- puntbeluchting (camusel) met voorbQinktank; - alleen h a  ontvangwerk is afgedekt, 
- een deel van de beluchting is afwi i end  aan- en uitgezet, zodat de beluchtings- 

tanks gedeeltelijk afwisselead aëroob en anoxisch waren; 

Tijdens de snuffelploegmetingen was de beluchtingstank aëroob (twee beluchtas in 
werking). 

Arnhem-Zuid 

- 75 % vrijvervalaanvoer; 
- slibbelasting 0,3 kg BZVkg d.s.d.; 
- puntbeluchting mel voorbezinkrank; 

Momenteel is geen enkel procesonderde4 afge 
zal een aantal onderdelen worden afgedekt. 

d&, in 1994 wordt de rwzi aangepast en 

Venlo 

- slibbelasting 0.05 kg BZVkg d.s.d.; - puntbeluchting zonder voorbezinktank, maar met zandvang; 

De aanwezige (niet afgedekte) bufferbakken bleken geen of nauwelijks een bijdrage te 
leveren aan de geuremissie. 
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Den Borrh 

- de aanwezige flotatietauks staan in em gebouw. 

Het was niet mogelijk een rwP te vinden ma een slibbelasting van 0,2 - 0,3 kg 
BZVkg d.s.d. die met uitzoodering van de belucbtingstanks en de nabezinldanls is 
afgedekt en geschikt was voor een snuffelploegondenoek. 

5 2  De uitvoering van het s n u l l e l p l q o a ~  

Bij snuffelploegonderu>ek worden aan de lij-zijde vao een geurbron met behulp van een 
geurpanel geunvaamemingen gedaan. Hierbij worden loodrecht op de as van de pluim 
traverse gelopen. 
De ligging van de traverses ten opzichte van de geurbron wordt zodanig gekozen dat 
deze 1i tusse3i de plaats waar nog net het volledige panel de bron waarneem en de 
plaats waar het panel de geurbron net nia meez waarneemt. De manier waarop h a  
delploegouderzoek is uitgevoerd is in figuur 5 rehamatip& weergegeven. 

wind 



Voor dit ondemek is in overleg met de Begeleidingscommissie en beleidsmedewerkers 
van het Miisterie van VROM gekozen voor de loopmethode. Een belangrijk argument 
hierbij was dat de loopmethode een betrouwbaarder resultaat geeft voor grondbronnen 
mals nvzi's. Achtergrondinformatie hierover is opgenomen in bijlage 8. Opgemerkt 
wordt dat a nog geen volledig gestandaardiseerde methode bestaat voor het uitvoeren 
van snuffelploegondenoek. 

Bij elke nvzi is vijfmaal, op vijf verschillende dagen, de snuffelgrens bepaald. Hierbij 
werden bij gcsehie meteo-wndities op minstens vier matlijnen loodrecht op de 
pluimas door een panel bestaande uit zes personen geurwaarnemingen uitgevoerd. Op 
deze wijze wordt de snuffel- of waarneembaarheidsgrens bepaald: de aiktand waarop de 
helft van het panel nog juist de geur van de nvzi onderscheidt van de achtergrondgair. 
De vawerkingsmcthode van de resultaten is bij de loopmetbode het algemeen geacecp 
teerde Korte Termijn Gaussisch Pluimmodel. 

Per nvzi werd per dag minimaal één maal de snuffelgrens bepaald, indien mogelijk 
werd dit twee maal gedaan. h totaal waren a tien meetdagen nodig om h a  volledige 
snuffelploegondemek uit te w e n .  

Het snuffelploegondenoek is uitgevoerd tijdens representatieve bedrijfsomstadigbeden. 
Dit betekent dat er op de dag voorafgaande aan het snuffelploegoadenalr gaea hevige 
regenval was opgetreden. Tevens naden er tijdens het snuffelploegonderzoek geen 
storingen in de bedrijfsvoering op hetgeen in overleg met de hedrijfsvoada wad 
vastgesteld. 

Er werd gebruik gemaakt van een gecertificeerd panel met ervaring in snuffelploegon- 
dazoek. h het kader daarvan wordt g e b ~ i k  gemaakt van panelleden die aonnanl 
deelnemen aan olfadometrische analyses en op die manier een gccontrolede groep- 
drempel W i  voor n-butanol van 1040 ppb. Dae geurdrempel is vastgesteld 
conform de eisen die daarvoor worden gehanteerd in NVN 2820 "Olfactometrie". De 
meersultaten van het uitgevoerde snuffelonderzoek zijn weergegeven in bijlage 9. 

5 3  VamrWng van de resultaten van het snuflelploep,ondacodr 

De uitvoering en venvaking van resultaten van de snuffelploegmetingen hebben 
plaatsgevond& overeenkom& de criteria uit het Document ~etex-en st enen Geur 
[lit.SI. 

Bij de verwerking van de resultaten worden de volgende stappen ondascheiden: 

- interpretatie van de geurwaarnemingen in het veld; het percentage positieve 
respons voor het gehele panel op ieder waamemingspunt; 

- bepaling van de snuffelgrens; de afstand tot de bron waar U)% van de snuffel- 
ploeg tenminste éémnaal een geur heeft waargenomen. Hier bedraagt de gau- 
concentratie 1 snuffeleenheid per kubieke meter; 

- berekening van de bronsterkte met behulp van het Korte Termijn Gaussisch 
Pluimmodel. 



Het Korte Termijn Gaussisch Pluimmodel geen de mogelijkheid om bij een actuele 
meteosituatie de bronsterkte te berekenen. Voor veldwaarnemingen waarbij met een 
actuele meteosituatie wordt gewerkt, moet dit model gebruikt worden om cen bron- 
sterkte te kunnen berekenen. Voor de berekening van de jaargemiddelde geurwncen- 
traties uitgaande van een bekende geuremissie is bet Lange Termijn Frequentie Distri- 
butie model toepasbaar. 

Bij de verwerking van de swres van de snuffelploegleden werd gebruik gemaakt van de 
volgende vierpunts schaal: 

O = geen geur waarneembaar, 
1 = zwakke geur waarneembaar; 
2 = duidelijke geur waarneembaar; 
3 = sterke geur waarneembaar. 

Bij toepassing van deze vierpuntsschaal wordt de snuffelgrens berekend op basis van het 
percentage positieve respons voor het gehele panel, op ieder waarnemingspunt. Per 
panellid worden de waarnemingen als volgt verwerkt 

O = l maal (-) 
l = l maal (-) en l maal (+) 
2 = 1 maal (+) 
3 = 2 maal (+). 

5.4 Resultaten van het snuffeïploegondenoek 

Per meting is de waarneembaarheidsgrens bepaald met behulp van lineaire regressie 
volgens de methode van Dravnieks. Met behulp van bet Korte Termijn Gaussisch 
Pluimmodel is teruggerekend naar een bronsterkte van de nvzi uitgedrukt in snuffeleen- 
heden per seconde (sels). Deze waarden zijn vervolgens meetkundig gemiddeld. In 
tabel 3 worden voor de vier m i ' s  de gemeten snuffelgrens en de daaruit berekende 
bronsterkte per meting en per methode aangegeven. 



Tibd 3 
O.arjcbt rrn äe snuiidycar m h o s t e r k t e  migau de methode uit het Document Macn m 
Rekmm Geur [lit 3. 

locatie 1 snuffelnrens lm1 1 Bronsterkte lseisl 

meetkundig gemiddelde I I 19817 

meetkundig gemiddelde 1 1 21822 

meetkundig gemiddelde 

Venlol 
Venlo2 
Venlo3 
Venlo4 
Venlo5 

Den Bosch4 

470 
669 
686 
536 
402 

Den Boschl 
Den BoschZ 
DenBoseh3 

De resultaten van de metingen van Haam 1 zijn beschouwd als uitbijter, niet vermeld 
en derhalve niet in de baekening van de gemiddelde bronsterkte meegenomen. 

16599 

34369 
41539 
12920 
16449 
16310 

699 
678 
654 

20748 
15960 
47317 



6 EVALUATIE VAN DE RESULTATEN 

6.1 Relatie tussen snuffelwntour en geurwntour 

6.1.1 Methode 
De snuffelafstand uit het veldonderzoek wordt gebruikt om met het Korte Termijn 
Gaussisch Pluimmodel (KT-model) de bronsterkte te berekenen. Deze bronsterkte wordt 
uitgedrukt in snuffeleenheden per tijdseenheid. Met behulp van het LTFD-model 
kunnen vervolgens de isoancentratiecontouren voor verschillende percentielen worden 
berekend. Tussen de bronsterkte en de optredende iso-concentratiewntour bestaat een 
lineair verband. 

Omrekening se/m3 naar gelm3 door vergelijking van de veldsituatie 

O. Gwrzwaarkpunt 
1. Waarneembaarheidsgrens = snuffelgrens 
2. Via KT -r bronsterkte seis 
3. Via LTFD + waameembaarheidswntour 1 se/m3 98 percentiel 
4. Luchtkwaliteitszonering 
5. Kentallen + bronsterkte gels 
6. Via LTFD isowncentratie wntouren ge/m3 98 percentiel 

%uur 6 Bepaiing van de reiatie hisnen snuffeleontour en geurwntour 



Om de relatie tussen snuffelcontouren en geurcontouren voor de vier m i ' s  te huioea 
vaststellen, hinnen eveneens de bronsterkten in sets en gels met elkaar worden vergele 
ken. Het is hierbii niet d i a  om OV basis van de bronsterkte in gels vasweidi ibere  
keningen met het~TFXbmodel uit'te voeren aangezien de bronsterkte h& enigeafwij- 
kende invoergegeven is. In figuur 6 is schematisch weergegeven hoe een vergelijking 
tussen snuffeleenheden en geureenheden kan worden gemaak? met daaraan gekoppeld de 
locaties van de respectievelijke contouren. 

6.1.2 Resultaten 

Hierna worden voor de vier m i ' s  waar een snuffelploegonderu>ek is uitgevoerd, de 
geuremissies @er onderdeel en totaal) gegeven op basis van de emissiekentallea. 
Per m i  worden emissiebepalende parameters zoals wijze van aanvoer (percentage wij 
verval) en h e l e  slibbelasting gegeven. 

Hcmai 
Percenrage wij verval : 26 % 
Slibbelasting : 0.05 kg BZVIkg d.8.d. 
Type beluchting : puntbeluchting (zonder omkapping). aëroob 



Percentage vrij verval : 75 96 
Slibbelasting : 0,3 kg BZVkg d.s.d. 
Type beluchting : puntbeluchting (zonder omkapping), aëroob 

Emissie 
W) 

l lm 

Percentage vrij verval : niet relevant voor emissiebepaling 
Slibbelasting : 0.05 kg BZVIkg d.s.d. 
Type beluchting : puntbeluchting (zonder omkapping), aëroob 



Percentage vrij v d  : O % 
Slibbeiasting : 0,15 kg BZVIkg d.s.d. 
Type beluchting : hellenbeluchting. &mb 

Tabel 5 geeft het verband tussen de uit de snuffelploegmetingen bepaalde bronsterkte in 
snuffeleenheden per seconde en de volgens de met emissiekentailen berekende geure- 
missie in geureenheden per seconde. 

De relatie tussem de bronstakte, uitgedrukt in geaareenheden per tijdseenheid en de 
bronstakte uitgednikt in snuffeleenheden per tijdseenheid. wijst op een (meetkundig 
gemiddelde) verhouding gelse van 1. Deze waarde is bepaald iuui de hand van v i a  
m i ' s  die wat hemd emissiebepalende p a r a m m  (belasting, mate van afdekking) een 
groot gebied bestrijken en ook als maatgevend mogen worden baebouwd voor mi 's  
in Nederland waarvan het geurkarakter niet afwijkt van dat van huishoudelijk afvdwa- 
ter. 

ha<ie -w - Ws) 

Hatrcm 21314 191117 

Amhan-Zuid 2ûM 16559 

V& 25344 21622 

Den Bath 23470 36884 

phe 

1.1 

1.3 

1.2 

0.6 



6 2  Nauwkeurigheidsanalyse 

De nauwkeurigheid van de methode voor het evalueren van de geurhinder bij m i ' s  
wordt bepaald door de fouten in de verschillende stappen van het ondenoek. In deze 
paragraaf d l e n  deze verschillende stappen worden doorlopen en de mate van onnauw- 
keurigheid in het uiteindelijke resultaat worden gekwantificeerd. 

Bij de totstandkoming van de kentallen wordt uitgegaan van resultaten van geuremissie- 
metingen. De belangrijkste foutenbronnen daarbij zijn: 

- monstername en transport (optredende condensatie, voorverdunning van mon- 
sters, omzaingen tijdens transport); 

dehiernietingen (snelheids-, temperatuur- en dmkmetingen); 

- geuranalyses: de bij de inventarisatie venamelde gegevens hebben betrekking op 
geurmetingen die zijn verricht in de periode 1985-1992. Een periode waarin de 
certificering van de olfactometrie nog niet was afgerond. 
De snuffelploegmetingen. die als referentie hebben gediend van het bedrijfstal- 
onderzoek zijn uitgevoerd volgens de 'wnceptiliwoeringsvoorschriften snuffel- 
ploegmetingen (1993)'. De hieruit gevonden relatie tussen geureenheden en 
snuffeleenheden is in wezen uniek voor dit ondenoek. 
In de praktijk behoeft dit ook bij eventuele aanvullende metingen niet tot proble- 
men te leiden. Snuffelploegmetingen sluiten het best aan bij de resultaten van bet 
bedrijfstakonderzoek. Ook kunnen aanvullende olfactometrische metingen alszo- 
danig 1:l meegenomen worden in de emissieberekeningen. Gezien de ontwikke- 
ling in de olfaaometne kan dit wel tot iets hogere emissiecijfers leiden. Wanneer 
dit bezwaarlijk is, zijn aanvullende snuffelploegmetingen gewenst. 

Op basis van het huidige niveau van kennis zijn de nauwkeurigheden van deze fadoren 
niet of onvoldoende bekend. De nauwkeurigheid van de emissiekentallen wordt, op 
basis van ervaring, geschat op een factor 2-4. 

Bij het gebruik van de nomogrammen is uitgegaan van de randvoorwaarde dat de 
emissie van een rwii kan worden beschouwd als een puntbron. 
H a  zal duidelijk zijn dat op grotere afstanden van de rwii deze benadering geen grote 
afwijkingen geeft van de realiteit. Voor korte afstanden van de m i  ligt dit anders. 
Hier kan deze benadering een vertekend beeld geven. 

Voor vier m i ' s  is een nauwkeurigheidsanalyse uitgevoerd. Dit zijn: 

- Maarssendorp (huidige situatie) 
- Lelystad (toekomstige situatie) 
- Leiden-Noord (toekomstige sintatie) 

Nieuwgraaf (toekomstige situatie) 



De exaae lokatie van de puntbron op het terrein van de m i  wordt in sterke mate 
bepaald door de bronnen met een hoge geuremissie en in mindere mate door de bron- 
nen met een lage geuremissie. Dit betekent dat de lokatie van de puntbron emissiegewo- 
gen bepaald dient te worden. Hierbij wordt de totale emissie gesommead en op 100% 
gesteld. Per procesonderdeel wordt de procentuele bijdrage vastgesteid. Voor ieder 
afionderlijk proctsonderdeel wordt het betreffende percentage vermenigvuldigd md de 
x- en niet de ycobrdinaten. De som van de produkten van de x- en de y-wördiien 
vormen de drdinaten van h a  geurgewogen zwaartepunt. in dit punt wordt dus de 
totale geuremissie geooncemreerd. 

Daaniaast wordt aan de mi een diameter (D) toegekeod. Deze diametex wordt bepaald 
door de situering van de pmnderdelen waar geuremissies plaatsvinden. Bij tapas- 
sing van de randvoonvaarde dat de m i  kan worden beschouwd als an puatbron 
bedraagt de onnauwkairigheid f 10 % of minder op een atktand (X) van 2 2 maal de 
diameter (D), gerekend vanaf h a  geurgewogen zwaartepunt. Dat wil zeggen dat dit 
minder dan 10 % ahijkt van de resultaten van een berekening met het LTm)-model. 
Dit is een gemiddelde waarde voor de via beschouwde mi ' s .  Op kleinere afstanden 
tot de bron zal de onnauwkeurigheid toenemen. Bijlage 7 geml de onnauwkeurigheid (in 
procenten) als functie van XID. 

Verder is uitgegaan van cirkeivormige geurwntouren. De vorm van de geurcontounn 
wordt naast de lokatie van de verschillende geurbronnen beoaaid door de invloed van 
de windrichting en windfrequentievadelingdie in de versbilleade redom van de 
geurcontouren afwijkingen van de cirkel h m  veroorzatren. Dae &ijking is met 
bebulp van verspreidingtbrekaiingen ondazocht en bednagt gemiddeld 8,6 -t. 
Bij het opstellen van de nomogrammen is uitgegaan van de grootste afstand in cnrru een 
"worst case" siniatie. Acbtagrondinfomiatie hiavan is opgenomen in bijlage 4. 

Het verloop van de nomogrammen is &ankelijk van de waarde van enkele invoapara- 
metem voor het LTFD-model. Dn betekent dat bij een oonstante waarde van de geure- 
missie vemhi i lde  afnaaden voor een gatrwntour helraid h m  worden aíhanke- 
lijk van de grootte van deze invoerparamaters. Relevante invowparametem zijn in dit 
verband de klimatologie en de ruwheidslengte. 

Het LTFD-model maakt onderscheid tussen twee meteoseg: E i m  en Schiphol. De 
nomogrammen gelden voor macooondities van E i o v e n  omdat daarmee wordt 
uitgegaan van een 'worst case' situatie. De berekende bandbreedte bedraagt 8 5  Z. 
Conaeet betelreat dn dat wanneer er sprake is van meteorologische oauaandigheden 
vergelijkbaar met die voor Schiphol, bijvoorbeeld in bet kustgebied, de afstand met 
8,s % wa worden verminderd. 

Rwzi's zijn vaak gelegen in landelijk gebied (open gebied met verspreide begroeimg en 
huizen). Voor dit gebied bedraagt de mwheidslengte 0.3 meta. Indien de rwzi geiegen 
is in woongebied (dichte doch lage bebouwing. Mustriaerrsin md niet te hogc 
obstakels) bedraagt de mwheiddengte 1.0 meter. De afwijking tussen toepassing van 
deze ~wheidslengtes bedraagt maximaal 30 %. In de nomogrammen is uitg- van 
een "worst case" simatie. dus een niwheidslengte van 0.3 meter. De ruwheidslengten 
0.03 (zaer vlak land) en 3 (zeer verstedelijkt gebied) zijn buiten beschouwing gelsten 
omdat deze niet reëel geacht worden voor mi's. 



6.2.4 Het sn~eipiwgonàenoek 
De reprcduceerbaarheid en de nauwkeurigheid van de loopmethode bij uitvoering van 
snuffelploegondemek worden onder andere bepaald door de geurgevoeligheidsver- 
schillen binnen de snuffelploeg, door de ervaring van de snuffelploegleden en de 
snuffelcuördinator, alsmede door de meteorologische omstandigheden. Om deze reden 
is er gebruik gemaakt van een volgens NVN 2820 getest panel. Daarnaast is gekozen 
voor een snuffelploeg met ervaring in het uitvoeren van dit veldwerk. Voor de me- 
teorologische omstandigheden is rekening gehouden met de minimumeisen welke in het 
Document Meten en Rekenen Geur worden geaoemd. 

De bronsterkte in snuffeleenheden per seconde wordt berekend met behulp van het 
Korte Termijn Gaussisch Pluimmodel. De onnauwkeurigheid is niet exact bekend maar 
bemt  op ervaringsfeiten. 

Op basis van ervaring en kennis op dit gebied wordt de totale onnauwkeurigheid van de 
uitvoering van snuffelploegondemek op een factor 2 geschat. 

Toeppssingsgebied van de ontwikkelde methode 

Het gehied waarin de methode mag worden toegepast wordt bepaald door het feit of 
sprake is van een m i  die onder de "categorie 1 bedrijven" uit de Nota Stankbeleid kan 
worden gerangschikt. Dit is het geval wanneer er sprake is van een gangbare eommuna- 
te nvzi met een influent dat eventueel afkomstig is van industrieiin, waarbij de geur van 
het gemmbiieerde influem niet noemenswaardig afwijkt van die van huishoudelijk 
afvalwater. Tevens dienen kentailen beschikbaar te zijn of te kunnen worden geschat 
voor alle relevante procesonderdelen. 

De nauwkeurigheid van de methodiek wordt bepaald door de nauwkeurigheid in de 
nomogrammen. Bij de benadering van de geurbromen als één puntbron bedraagt de 
onnauwkeurigheid circa 10 % op een afstand 2 D van het geurgewogen zwaartepunt 
en loopt op tot f M % op een afstand van H D. 
Bij de aanname van cirkelvormige contouren bedraagt de gemiddelde onnauwkeurigheid 
f 8,6 % . Bij de nomogrammen is uitgegaan van een "worst-case" situatie mei een 
positieve afwijking van 8,6 % ten opzichte van het gemiddelde. Ook ten aanzien van 
effekten ten gevolge van de toegepaste meteoartdities en de mwheidslengte is uitge- 
gaan van een "worst case" benadering. 

De nauwkeurigheid in de emissiekentailen, met andere woorden de nauwkeurigheid in 
de uitvoering van geuremissie ondenoek staat los van de gevolgde methodiek. Heaelf- 
de geldt voor de onnauwkeurigheid ten gevolge van uboering van snuffelploegonder- 
mek. 

De bepaiing van de geurcontour 

De bepaling van een geurcontour voor een m i  volgens de ontwikkelde methodiek 
vindt op de volgende wijze plaats: 

1. Voor de diverse procesonderdelen wordt het bijbehorende emissiekanal afgele- 
zen uit kentallentabel (matrix 3). 



Na vermenigvuldiging van het emissiekental (ge/mz.s, ge/m.s), met h a  bijbe 
horende oppervlak of de bijbehorende lengte volgt de geurtmissie van het 
betreîhde procesonderdeel. 

Sommatie van de emissies van de ahnderlijke procesonderdelen geeft de totale 
geuremissie (brnasterkte) van de mi. In z'n algemeenheid geldt dat de geur& 
missie van afgedekte procesonderdelen nM ventilatie en goedwerkde afgas- 
behandeling gering is tem opzichte van de overige geuremissies. In die gevallen 
kan een geuremissiereductie van 95% worden gehanteerd. 

Berekening van het geurgewogen zwaartepunt door de x- en y - w ö r d ' i  van 
de verschillende proceeonderdelen emissiegewogen te middelen. Het resultaat 
wordt gevonnd &r de x- en y-wördinaat van de puntbron. 

Aflezing van het nomogram bij een gekozen afstand vanaf het geurgewogen 
zwaartepunt van de rwzi geeft de lokatie van de geurcontouren Morad bij de 
bronstakte van de rwzi. 

Opgemerkt wordt dat h a  uitvoeren van een verspreidingsberelening op basis van 
geuremissies bepaald met de kentallen altijd een alternatief blijft voor het gebrui& van 
de nomogrammen. Bij het uitvoeren van verspreidingsberekeningen vervallen alle 
onnauwkeurigheden ea aannamen gedateerd aan het gebruik van de mmogranmea 
zodat de lokatie van de geurwntouren exacter bepaald kan worden. 

Uitwerking van het gebmik van de methodiek vindt plaats in de 'Handleiding voor h a  
vaststellen wm geuremissies bij rwzi's". 



7 GEURREDUCTIEMAATREGELEN 

Bij het transport van afvalwater, waarin zich organische en anorganische zwavelverbii- 
dingen bevinden, ontstaan tengevolge van relatief lange transporttijden door anaërobe 
condities sulfiden en mercaptanen. 
In vrijvervalleidingen en in de diverse onderdelen van de nvzi kan zwavelwaterstof 
ontwijken. De overgang van zwavelwaterstof vanuit de vloeistoffase naar de gasfase 
wordt beïnvloed door de concentratie in bet wam, de temperatuur, de zuurgraad en de 
turbulentie. 

Bij het beoordelen en k i m  van geurreducerende maatregelen bij rwzi's is het zinvol 
om de grootte van de geurbronnen, de hinderlijkheid van de geur, en de kosteneffectivi- 
teit in beschouwing te nemen. 
De grootte van de geurbronnen wordt in eerste instantie bepaald door de grootte van 
het emissiekental. Uit analyse van de kentallen blijkt het voomaject van de rwzi de 
belangrijkste geurbron te zijn vanwege de hoogte van de emissiekentallen in oombinatie 
met de oppervlakte van de bron. in het voomajea van de nvzi blijkt de meest h i a -  
lijke geur te ontstaan in de v m  van waterstofsulfide. In het natraject van de m i  met 
name de sliblijn ontstaan hial i jke ,  moeilijk biologisch afbralrbare, componenten. De 
aard van de wijkomende geur uh de tubezinktanks is duidelijk anders m kan worden 
omschrem als "gronderig". Geurreduetiemaatregelen, die als doel hebben de " h i e r -  
lijkbeid" te verininderen, zullen dan ook met name gericht moeten zijn op het voortra- 
ject van de m i .  

Voor wat betreft de effectgerichte maatregelen biedt afdekking van pioceso&dm, 
ventilatie van de afgedekte NW (bij voorkeur bij lichte onderdmk) en doelmatige 
behandeling van deze ventiiatielucht (biofiltratie, nat&e gaswassing, aktievekoolfutratie) 
de grootste zdrexheid voor de gewenste mate van geurreduaie. Voor iedae situatie zal 
evenwel gezocht mate0 worden naar een m geschii mogelijk maatregelenpakket. 

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van mogelijke efîcagerichte maatregeien, 
alsmede het haalbare rendement. Achtergmndinformatie a em schatting van de kosten - - 
zijn opgenomen in bijlage 10. 

Voor preventieve maatregelen komen eigenlijk alleen de verkorting van de vablijftijd 
van het Muent in aoakobe omstandigheden in aanmerking, h a e e n  moet plaatsvinden 
in de persleiding of de aanvoerleiding. Dit kan onder andere worden g d i &  door 
de keuze van de aard van de aansportleiding of het suppleren van oppervlaktewriter. 

Ook het verhinderen van m b i e  is een preventieve maatregel. Dit kan worden 
gereaiiseed door dosering van Q of 0,. Op de rwzi kunnen maatmgdm worden 
genomen als reeirailatie van het enluent, het spoelen van indikkers of door voorbeluch- 
ting van het iduem. 





8 CONCLUSIES 

Het gebruik van de afgeleide emissiekentailen voor geur afkomstig van m i ' s  leidt tot 
een goede schatting van de gemiddeld te verwachten geuremissies, waardoor de bron- 
sterkte voor een rwzi op eenvoudige wijze kan worden bepaald. 
Verificatie van de gevonden kentallen aan de hand van uitgevoerde snuffelploegonder- 
mkem ondersteunt de goede bmikbaarheid van de kentailen. De relatie tussen gwcon- 
touren en snuffelcontouren van 1 gels = 1 sds  is voor dit onderzoek uniek. omdat deze 
is gebaseerd op de gehanteerde kentallen en de resultaten van h a  snuffelploegonder- 
&. 
Nadat de bronsterkie is bepaald, kan met de nomogrammen de te verwachten geurim- 
missieconcatratie op een bepaalde afstand van een m i  worden bepaald. Bij toepassing 
van de nomogrammen kan rekening worden gehouden met een onnauwkeurigheid voor 
verschillende afstanden tot de m i ;  de onnauwkeurigheid ter plaatse van de erfgrens 
van de m i  bedraagt circa f 30 %. 
De onnauwkeurigheid door het beschouwen van geurcontouren als cirkelvormig be- 
draagt gemiddeld circa k 9 96. 
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BULAGE 1 EMISSIES PER PROCESONDERDEEL 
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BULAGE 2 MATRIX 1,2 EN 3 



Matrix l 

Matrix 1 geeft het resultaat van de inventarisatie van geuremissiekentallen uit de diverse 
beschikbare geurmeetrapportages voor rwzi's in Nederland. 

In de matrix zijn de geïnventariseerde geuremissiekentallen per procesonderdeel 
weergegeven. 



specifieke geuremissie in gel(m%) 

Ontvangwerk 

Roostergoedverwijdering 

Roostergoedcontainers 

Zandwasser 

Verdeelwerk 

Voorbezinktank 
W P ~ ~  

Deze specifieke geuremissie is gegeven in ge/(ms) 



specifieke geuremissie in ge/(m%) 

Anaerobe tank 

Selector 
. belucht 
. mbducht 

" Dfne specifíeke geuremissie is gegeven in ge/(ms) 



specifieke gewemissie in ge/(m?s) 

- borstelbeluchting 

- puntbeluchting 

. anoxische zone 

Retourslibgemaal 



specifieke geuremissie in ge/(m%) 

Nabezinktank 
. invoenone 
. oppwlak 

' Deze specifieke geuremissie is gegeven in ge/(ms) 



specitïeke geuremissie in g e/(mZS) 

Voorindikker 

Slibindiklagune 

Filterpers 

Zeefbandpers 

Centrifuge 

Afvoer en oplag 





Matrix 2 

Matrbc 2 geeft de meetkundig gemiddelde geuremissikkentallen bepaald aan de hand van de 
aeinventariseerde aeuremissiekentallen roals vermeld in matrix 7. Bii de ber>alina van het - 
ketkundig gemiddelde zijn uitbijters buiten beschouwing gelaten. ' 

In matrix 2 worden de meetkundig gemiddelde geuremissiekentallen vet aangegeven. 
Daaronder worden de minimale en maximale waarde en het aantal aetallen. w a m  het 
meetkundig gemiddelde is bepaald, vermeld. 



specifieke geuremissie in gel(m2 s) 

Roostergoedvewttjdering 4.7 
aantal kmtalen 1 

Ontvangwerk 
m~ímWmardmale waarde 
aantal kmtalen 

Roostergoadcontainers e 
Zandvanger 
. op- 

mhimale/maJrimmale 
santelkmtallen 

. overstort. 
minimalcdm~male 
banielkentalen 

Verdeelwerk 
mhúnal@naJrimab 
aantal kentalhm 

3.3 
1 .l -6.3 

3 

1 29 
19.6-227 

4 

Anaerobe tank 

waarde 

1 52 

1 

24 
2.8-203 

2 



specifieke geuremissie in ge/(m2 s) 

Beluchtingstank 
. aërobe zone - bellenbelud.iting 

mMmaIe/m%xImale waarde 
aantal kenteilen 
- barstelbeluchting 
mmima/e/m~ximalt? warde 
aantal kentalen - puntbeluchting 
minimaiehammmale wearde 
aantal kentallen 

. anaxische zone 
- beilenbeluchtíngf 
borstelbeluchting/ 
puntbeluchting 
aantal htaI Ien 

Nabezinktank 
. invoenone 
. oppenrlak 

minhaleharu'rrimale waarde 
aantel Icentallen 

. overstort"' 
minhmale/marhale waarde 
aantal kentdlen 

Na- nitrificatie 

* Deze speciñeke geuremissie is gegeven in ge/(ms) 





l 

i Matrix 3 

1 Voor het weergeven van de geuremissiewaarden zijn de volgende notaties gehanteerd: 
, - vet: berekening specifieke geuremissie op basis van de geínmtarkerde meet- 

gegevens en de technologische kenmerken van het betreffende onderdeel. 
- normaal: schatting specifieke geuremissie op technologische gronden in relatie tot de 

I berekende waarden. 





specifieke geuremissie in gel(m2s) 

Beluchtingstank 
. aërobe zone 

- beümbeluch?in& 0.4 1 0.7 1 1.31 2.1 1 3.3 1 
puntbduch~ng met 
omkapping - b~lebelucbting 
m& omkapping 

- pundbeluohting 0.61 J 1.1 1 2 1 3.2 1 5j 
zonder omk@ping 

. anaulsche zone - b@bnbel~&tins/ I 0.36 1 0.63 1 1.21 1.91 3 1 
borstelbeluchting/ 
puntbeJuchtiing 

Na- nitrificatie 

Na- denitriflcatie 



) Ni-indikker l 
I uitgegiet-slibbuffet 

1 Centrifuge 



BULAGE 3 OVERWEGINGEN BIJ DE INVULLING EN INTERPRETATIE 
VAN MATRIX 3 

- Rioolwaurniiveringsinrichtingen vallen buiten de waking van de ontwikkelde 
methodiek als: - de mi overbelast is (boven de ontwerpcapaciteit wordt bedreven), 
- industrieel afvalwater op de mi wordt geloosd m a  een specifieke, Net 

door h a  biologische proces om te zetten of te adsorberen geur. 

- Als ijzer wordt gedoseerd voor precipitatie zullen alle H$ en ook andere geur- 
componenten worden gehonden. Dit baekent dat alle onderdelen vanaf de dose- 
ring van ijzer kunnen worden beschouwd alsof de aanvoer met vrijvervalriolerh- 
gen geschiedt. Bovendien blijk de dosering van ijzer voor precipitatie an 
significant effect te hebben op de effluentkwaliteit, waardoor de onderdelen in de 
m i  voor de garemissie kunnen worden ingedeeld bij eea slibbeiasthg die eea 
categorie lager ligt dan de aanwezige slibbelasting. 

- De procesonderdelen zijn soms onderverdeeld in voor de geuranissie te- onder- 
deiden delen, bijvoorbeeld ha oppavlak en de overstort bij de voorbainl- 
t& of h a  akobe en het anoxische deel van een beluchtingstank. 



- De gemiddelde waarde van de kolom O tot 25 % vrij verval is aangehouden als 
juist (afgerond tot 130 ge/m2.s). Het is een gemiddelde van vier waaraemingen 
en in lijn met de aflopende waarden van de kolommen 51 - 75 % en 76 - 100 % 
vrij verval. 

- De gemiddelde waarde van de drie metingen bij 76 - 100 % vrij verval lijkt aan 
de lage kant, dit gezien de hogere cijfers bij het oppervlak van de zandvanger. 

Door het stripeffect (overdracht van geurcomponenten van de wnterfPse naar de 
gasfase) van de turbulentie in het ontvangwal kunnen eerder lagexe geurmiis- 
sies bij het oppervlak van de zandvanger worden venvacht. 

- Als benadering is ervoor gekaen de geuremissie, vaoorzaakI door het stripef- 
fect van H$ (en andere geureomponenten), te relateren aan het psh.entage 
aanvoer met persleidingen (lange verblijftijden, aangerot afvalwater). U i e  
van een geuremissie van 130 ge/m2.s bij O - 25% aanvoer met vrijvervaileidin- 
gen (= gemiddeld 87,546 pasleidimgaanvoer) betekent dit een geuremissie van 
1.4857 ge/m2.s per procent persleiding. 

Berekening g& - 26 - 50 % vrij venal (gem 62,s % persleiding): 93 ge/m2.s, - 51 - 75 % vrij verval (gem 37.5 % persleiding): 56 ge/n>l.s, 
- 76 - 100 % vrij verval (gem 12,s % persleiding): 19 ge/m'.s. 

- Op basis van één cijfer kan hiervoor geeo uitspraak worden gedaan. Het is reëler 
om de getallen van het ontvangwerk aan te houden met de kanttekening dat 
ervan is uitgegaan dat de roostergoedverwijdering onmiddellijk volgt op het 
ontvangwerk. Het argument hiervoor is, dat de H$ voor een deel is gestript (i 
vrijgekomen uit het water) in het ontvangwerk, maar dat de resterende H$ 
samen met andere geurcomponenten mrgt voor eeo grote emissie. Dit mede 
omdat bij de mstergoedvenvijdaing sprake is van een gmot contactoppervlak 
met de omgeving, waardoor veel geurcomponenten vrij kunnen komen. 

- Hiervoor zijn de waarden van de roostergoedverwijdering aangehouden. 

- De gemiddelde waarde van de kolom O - 25 % vrij venal is voor waar aange- 
houden (zeven metingen). dus afgerond 15 ge/m2.s. 

- Ook de gemiddelde waarde van de kolom 76 - 100 % vrij v d  is voor waar 
aangehouden (zeven metingen). dus afgerond 1 1 ge/d.s. 



- De overige kolommen zijn geTnterpoleerd met de factor (1 1115)'B. Dit levert de 
geuremissiekentallen 14 en 12 ge/m2.s. Hierbij ligt 14 gelm2.s dicht hij het 
meetkundig gemiddelde van de kolom 26 - 50 % vrij verval. 

- Uit de waarden van de afzonderlijke m i ' s  blijkt de overstort een significant 
hogere geuremiwie te hebben dan het oppervlak. De verklaring hiervoor moa 
worden gezocht in het strippen van geurcomponenten uit het verse &alwater. 
Dit ral met name gebeuren als het voorgaande traject op de m i  niet veel 
turbulentie kent. 

- Het vrijkomen van geurcomponenten door turbulentie heeft vooral veel effect bij 
persleidingaanvoer, doordat het water dan meer stripbare geurcomponenten 
bevat. 

Hoewel uit de metingen aan de zandvangoverstort de tendens duidelijk is, is h~ 
aantal wat laag voor het vaststellen van een specifieke geuremissie. Omdat het 
verdeelwerk eveneens een onderdeel is m a  NW influent en een hoge turbulentie. 
is ervoor gekaen de geuremissies van zandvangoverstort en verdeelwerk geza- 
menlijk te beschouwen. 

Dit geeft de volgende meetkundige gemiddelden: 
O - 25 % wij verval : 269, afgerond 270 ge/mz.s, 

26 - 50 % vrij verval : 84 ge/d.s, 
51 - 75 % vrij verval : geen meetwaarden 
76 - 100 % vrij verval : 12 ge/mz.s. 

De kolommen O - 25 % en 76 - 100 % vrij verval zijn meetkundige gemiddelden 
van vijf waarden en zijn als waar aangehouden Het berekende gemiddelde van 
de kolom 26 - 50 % ligt in de verwachte ordegrootte. 

Uit de cijfers is te zien dat de geuremissie sterker afneemt dan op grond van het 
afnemende aandeel persleidingaanvoer zou worden verwacht. 

Tussen de kolommen O - 25 % en 76 - 100 46 verval is steeds met een zelfde 
factor (12/270)lB = 0,3542 geïnterpoleerd. Dit resulteert in respectievelijk 270, 
96.34 en 12 geh9.s. 

- Uitgangspunten bij de schatting van de geuremissie zijn: 
1. een zandwasser is net zo turbulent als de overstort van de zandvanger en 

het verdeelwerk, 
2. het water in de zandwasser is evenals in de zandvanger en het verdeel- 

werk NW influent. 

Gezien de uitgangspunten worden de geuremissiekentallen van de zandvanger en 
het verdeelwerk aangehouden. 



- Uitgangspunt voor de schatting van de geuremissie is, dat het verdeelwerk direct 
achter h a  ontvangwerk en eventuele zandwassers is gesitueerd. 

- De gemeten waarden zijn beschouwd in samenhang met de werstort van de 
zandvanger. Zie aldaar. 

- In de v o o r b e z i i  is onbehandeld afialwater aanwezig. Tijdens de verblijftijd 
in de voorbezinktank zal het water anaëroob worden en kunnen geureomponen- 
ten worden gevormd. Venvacht wordt dat dit proces sneller op gang zal komen 
bij met persleidingen aangevoed water. omdat het een voortzening is van de 
processai in de persleidingen. Op basis hiervan wordt een grotere geuremissie 
verwacht naarmate het aandeel aanvoer met vrijvervalrioleringen afneemt. De 
meawaarden van het oppervlak van de voorbezinktank liggen niet in de lijn van 
deze verwachting. 

- Bij de schatting van de specifieke geuremissies zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: - gezien het zeei grote aantal metingen blijft het totaai van de meetkundige 

gemiddelden van de vier categoriek, (58.6) gehandhaafd, - de specifieke geuremissies nemen, evenals bi het oppervlak van de zand- 
vanger, steeds met een factor (1 1/15)'" af per categorie toename van de 
aanvoer m a  vrijvavalriolaingen. 

Dit resulteert in de volgende specifieke geuremissies: 
0 -25%wi jve rva l  : 17gelm2.s 

26 - 50 % vrij verval : l5 ge/m2.s 
51 - 75 % vrij verval : 14 ge/m2.s 
76 - 100 % vrij verval : l2 ge/ma.s 

- De geschatte specitieke geuremissies liggen, met uitzondeting van de categorie O 
- 25 % vrij verval. binnen de spreiding van de memvaarden. 

- H a  water van de wastort van de voorbezinktank is  hetrelfde als van het 
oppervlak van de voorbezinktank. echter met em veel hogere turbulentie, 
waardoor meer geurcomponenten uit het water kunnen vrijkomen. Op Wis 
hiervan wordt verwacht dat de geuremissie van de overstort van de voorbezhk- 
tank groter zal zijn dan die van het oppervlak. De meawaarden komen slccbts 
gedeeltelijk wereen met deze venvachting. 

- Bij de schatting van de specifieke geuremissies zijn de vo lgde  uitgangspunten 
gehanteerd: - h a  totaai van de meetkundige gemiddelden van de v ia  categorieën 

(125,7) blijft gehandhaafd; - de specifieke geuremissies nemen, evenals bij het oppenlak van de zand- p 

vanger steeds af m a  een factor (1 1/15)'" per categorie toeaame vao de 
aanvoer met vrijvenalrioleringen. 



Dit resulteert in de volgende specifieke geuremissies: 
O - 25 % vrij verval : 37 ge1m.s 

26 - 50 % vrij verval : 33 ge4m.s 
51 - 75 % vrij verval : 30 ge/m.s 
76 - 100 % vrij verval : 27 ge/m.s 

Anaërobe tank 

- Uitgangspunt is een anaërobe tank voorafgaand aan de beluchtingstank mei een 
korte verblijftijd van maximaal enkele uren. Aangenomen wordt eenzelfde 
geuremissie als van de onbeluchte selector. 

- In de selector wordt het influent uit de voorbezinktank of het ruwe influent in 
een verhouding van ongeveer 2 op 1 vermengd met retourslib. De geurcompo- 
nenten zullen voor een deel worden geadsorbeerd door het actiefslib. Daarnaast 
is sprake van verdunning van het influent. De selector heeft een korte verblijftijd 
van ongeveer een half uur. 

- In een beluchte selector worden de anaërobe processen gestopt. zodat geen 
geuwomponenten meer worden gevormd. 

- Door beluchting van de seleaor worden in het wam aanwezige geurwmponen- 
ten gestript (meegenomen naar de lucht). Eenmaal geadsorbeerde geurwmponen- 
ten kunnen echter niet worden gestript. 

Voor de schatting van de specifieke geuremissie van de beluchte seledor zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: - de geurcomponenten uit het water van de voorbezinktank worden voor 

50 % geadsorbeerd door het aaiefslib; 
het water uit de voorbezinktank wordt in een verhouding van ongeveer 2 
op 1 vermengd met retourslib; 
het stripeffect van één m2 belucht oppenlak is vergelijkbaar met dat van 
&n m' overstort van de voorbezinktank. 

Op basis hiervan wordt de specifieke geuremissie geschat op eenderde van de 
waarde van de overstort van de voorbezinktanks. 

Dit geeft de volgende waarden: 
O - 25 % vrij verval : 12 ge/mz.s 

26 - 50 % vrij verval : l l ge/mz.s 
51 - 75 % vrij verval : 1 O ge/mz.s 
76 - 100 % vrij verval : 9,O gelm2.s 



- In een onbeluchte selector kunnen de anaërobe processen doorgaan, zodat 
geurwmponenten kunnen worden gevormd. 

- De selecter heeft een korte verblijftijd van ongeveer een half uur. Op basis 
hiervan wordt verwacht dat in een onbeluchte selector de h a m e  van geurcom- 
ponenten door adsorptie en verdunning meer elTect zal hebben dan de vorming 
van nieuwe geurwmponenten. 

- Voor de schatting van de specifieke geuremissie van de onheluchte selector zijn 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: - de menging in de dector is zo rustig dat hierdoor geen geummponemea 

worden gestript; - de afname van de geuremissie door adsorptie wordt tenia gedaan door de 
toename van de geuremissie vanwege de vorming van nieuwe geurwmpo- 
nanen; - het water uit de voorbezinlrtank wordt in een verhouding van ongeveer Z 
op 1 vermengd met retourslib. 

Op basis hiervan wordt de specifieke geuremissie geschat op tweederde van de 
waarde van het oppervlak van de voorbezinktankp. 

Dit geeft de volgende waarden: 
O - 25 % vrij verval : l1 g M . s  
26 - 50 % vrij vaval : 10 ge/m2.s 
51 - 75 % vrij verval : 9,Z ge/&s 
76 - 100 % vrij verval : 8.3 geM.8 

- In de voordenitriticatietank wordt het ruwe influent vermengd met het effluent 
uit de beluchtingstank. Hierdoor wordt het ruwe infiuent ongeveer 4 b 5 keer 
verdund. Bovendien is in de vaordenitrificatieank actief slib aanwezig dat de 
geurmmponentai bindt. De turbulentie van de voordenitrifícatietank is enigias 
groter dan die van h a  oppervlak van de voorbezinktank. 

- Deniiificatie vindt plaats onder anoxische omstandigheden. Hiabij worden geen 
geurcomponenten gcvonnd. 

- Gezien bovaisraande lijkt h a  r&l dat de geuranissie niet grotex zal zijn dan 
een kwart van de geuremissie van het oppervlak van de voorbezinktank. 

Di geeft de volgende waarden: 
O - 25 % vrij verval : 4,3 gelm2.s 
26 - 50 % vrij verval : 3,8 ge/ma.s 
51 - 75 % vrij verval : 3.4 g M . s  
76 - 100 % vrij verval : 3.1 ge/m2.s 



- Voor de schatting van de geuremissie van beluchtingstanks worden deze verdeeld 
in a€robe en anoxische zones. De aërobe zone is het deel van de beluchtingstank 
waar de zuurstofconcentratie > 0,s mgll, de anoxische zone het deel met een 
muntofconcezitratie 5 0.5 mgn. 

- De anoxische mnes hebben voor alle typen beluchting enuelfde specifieke 
geuremissie. De specifieke geuremissie van de aërobe zones is afhankelijk van 
het type beluchting en wordt gegeven als gemiddelde waarde over het gehele 
&obe deel. 

- De kolommen ma  een slibbelasting van 0,05 - 0,l en 0,l - 0.2 kg BZVíkg 
d.s.d. worden als waar aangehouden, gezien bet grote aantal waamemingen en 
de niet te grote spreiding in de waarden. Dus respeaievelijk 0.7 en 1.3 gelm2.s. 

- Voor de overige kolommai wordt de verlaging of verhoging van de slibbelasting 
evenredig verondersteld met verlaging of verhoging van de geuremissie. Dii 
omdat verlaging van de slibbelasting betekent dat een grotere hoeveelheid slib 
(en een meer uitgehongerd slib) in de beluchtingstank aanwezig is. waardoor 
geurcomponenten meer en sneller zullen worden gebonden. 

- Uitgaande van de vastgestelde geuremissies 0,7 en 1,3 ge/m2.s bij een slibbe- 
lasting van respectievelijk 0,05 - 0.1 kg BZVíkg d.s.d. (gemiddeld 0,075) en 0,l 
- 0.2 kg BZVikg d.s.d. (ganiddeld 0,15) bekent dit 8 ge/m2.s per kg BZVikg 
d.s.d. vahoging of verlaging. 

Dit resulteert in de volgende geuremissies: 
- slibbelasting 0.2 - 0.3 (gemiddeld 0,25): 

0,25 - 0.15 = 0,l verhoging van slibbelasting, dus wordt de specifieke 
geuremissie 1,3 + (0.1 x 8) = 2,l ge/d.s; 

- slibbelasting > 0.3 uitgaande van gemiddeld 0,4: 
0,4 - 0.15 = 0,s verhoging van slibbelasting, dus wordt de specifieke 
geuremissie 1.3 + (0,Z x 8) = 3,3 gelm2.s; - slibbelasting < 0,05 uitgaande van gemiddeld 0.0375: 
0,075 - 0,0315 = 0,0375 verlaging van slibbelasting, dus wordt de spe- 
cifieke geuremissie 0,7 - (0,0375 x 8) = 0,4 ge/m2.s. 

- Hiervan zijn te weinig meetwaarden om separaat uitspraken te kunnen doen. De 
orde van grooae van de meetwaarden komt overeen met die van de bdlaibeluch- 
ting en de turbulentie bij borstelbeluchting komt gemiddeld overeen met die van 
bellenbeluchting. Daarom zijn de geuremissiewaarden van de bellenbeluchting 
aangehouden. Uitgangspunt hierbij is, dat de borstels zijn omkapt. 



Beluchtingstanklahbe zondpuntbeluchting 

Uit de waarden bij een slibbelasting van 0,05 - 0,l en 0,l - 0,2 kg BZVkg 
d.s.d. spreekt een tendens van een hogere geuremissie dan bij bellenbeluchting. 
Dit is vermoedelijk het gevolg van de hoge turbulentie bij de oppervlaktebeluch- 
ms. Anderzijds komen ook bij een slibbelasting > 0.3 nog zeer lage geuremis- 
sies voor. Dit tenvijl mag worden verwacht dat de geuremissie zal toenemen met 
de slibbelasting. De waarden bij een slibbelasting van 0.05 - 0,l en 0.1 - 0.2 kg 
BZVIkg d.s.d. worden daarom niet wnder meer aangehouden. 

De specifieke geuremissie van de aërobe zone van de beluchtingstank met 
puntbeluchting wordt berekend met de volgende uitgangspunten: - h a  totaal van de meetkundige gemiddelden van de slibbelastingcategoriek> 

0.05 - 0,1,0,1 - 0,2 en > 0,3 kg BZVkg d.s.d. blijft gehandhaafd; - de verhouding van de specifieke geuremissies van de slibbelastingcatego- 
rieën 0,05 - 0,l en 0.1 - 0,2 kg BZVkg d.s.d. is heaelfde als bij bellen- 
beluchting; - uitgaande van de geuremissies bij een slibbelasting van 0,05 - 0,l kg 
BZVfkg d.s.d. (gemiddeld 0,075) en 0,l - 0,2 kg BZVIkg d.s.d. (gemid- 
deld 0.15) wordt een verhoging aangehouden per kg BZVkg d.s.d.. 

Dit resulteert in de volgende specifieke geuremissies: 
- slibbelasting < 0,05 : 0.61 ge/m2.s 
- slibbelasting 0,05 - 0.1 : 1,l ge/m2.s 
- slibbelasting 0,l - 0,2 : 2.0 ge/mZ.s 
- slibbelasting 0,2 - 0.3 : 3,2 ge1d.s 
- slibbelasting 7 0,3 : 5.0 ge/mz.s 

Door omkapping van de sterk turbulente omgeving van de beluchten zal de extra 
geuremissie teniet worden gedaan en kan de waarde van de bellenbeluchting 
worden aangehouden. 

Een belangrijk deel van de verklaring voor de schijnbaar tegenstrijdige meetre- 
sultaten zal waarschijnlijk moeten worden gezocht in de lage geurconcentraties 
die bij de beluchtingstanls worden gemeten (in dezelfde ordegrooíie als die van 
de achtergrond), waardoor automatisch grote afwijkingen in meetresultaten ont- 
staan. 



- Uitgangspunt is, dat het water niet anaëroob wordt. 

- De kwaliteit van het water en de hoeveelheid slib in de anoxische zone van de 
beluchtingstanlr zijn dezelfde ais in de beluchte zone. Het stripeffect door ontwij- 
kende lucht treedt niet op. In geringe mate treedt een stripefh op door ontwij- 
kend stikstofgas. De turbulentie van het water is vergelijkbaar met die bij 
bellenbeluchting. 

- Gezien het bovenstaande zal de geuremissie lager zijn dan van h a  beluchte deel 
van het aërobe deel van de bellenbeluchting. maar hoger dan van de aabezink- 
tank De geuremissie van de nabezhktanks blijkt 0,676 x de geuremissie van 
het aërobe deel van de belleabcluchting (zie aidaar). Uiiegaan wordt van een 
specifieke geuremisie voor de anoxische wne die 10 % lager ligt dan die van 
het aërobe deel van de bellenbeluchting. 

Dit resulteert in de volgende specifieke geuremissies: 
- slibbelasting < 0.05 : O,% ge/ml.s 
- slibbelasting 0.05 - 0.1 : 0.63 gelm'.s 
- slibbelasting 0.1 - 0.2 : 1,2 ge/d.s 
- slibbelasting 0.2 - 0.3 : 1,9 g&.s 
- slibbelasting > 0,3 : 3,O ge/m2.s 

- P o m p  zijn geslotai en hebben geen geuremissie. Vijzels kunnen open zijn en 
hebben dan wel geuremissie. 

- De twee mmaardm zijn onvoldoende om een schatting van de specifieke 
geuremissie op te baseren. 

- Het retourslibgemaal transporteert het slib uit de nabezinktanks temg naar de 
beluchtingstanks. De hoeveelheid slib in h a  water is ongeveer twee maal m - 
groot als k de beluchtingstank. 

De turbulentie in een vijzelgemaai is vergelijkbaar m a  die in de aërobe zone van 
een beluchtingstank m a  puntbeluchtera. 

- Gezien bet bovwaaande wordt een geuremissie aangehouden die twee maal 
groter is dan van de aërobe zone van een beluchtingstank m a  puntbeluchten. 
Di resultart in de volgende waarden: 
- slibbelasting < 0.05 : 1,2 gelm2.s 
- slibbelasting 0,05 - 0.1 : 2.2 ge/m2.s 

slibbelasting 0,1 - 0 2  : 4,O ge1d.s 
slibbelasting 0,2 - 0,3 : 6,4 gelm2.s 
slibbelasting > 0.3 : 10 g M . s  



Nakinktanks: invoenone 

- Hiervan zijn geen meetwaarden. Het water komt direct uit de beluchtingstank in 
de n a b e z i k  en heeft een ~rbulentie die vergelijkbaar is met die van het 
a h b e  deel van de bellenbeluchting. Daarom worden de waarden van het aërobe 
deel van de bellenheluchting aangehouden. 

Nabainlrîanks oppervlak m overstort 

- In de nabezinktanks is het slib met de geadsorbeerde geurcomponenten bezonken 
en bestaat het emitterend oppervlak uit effluent met daarin een geringe hoeveel- 
heid zwevend stof waaraan geurcomponenten zijn geadsorbeerd. Vergeleken met 
de beluchtingstanks is de hoeveelheid zwevend stof in het water nihii. Het is 
daarom niet mogelijk dat nabezinktanks meer geur emitteren dan beluchtings- 
tanks. 

Gezien de aanwezigheid van gezuiverd water, het vrijwel stilstaande oppervlak 
en het vrijwel ontbreken van zwevend stof in het water moet de geuremissie 
significant lager zijn dan van de beluchtingstanks waarin veel aktief slib aanwe- 
zig is en het water een turbulent stromingspatmon heeft. 

- Het ligt in de lijn der verwachtingen dat bij toenemende slibbelasting ui daarmee 
afnemende effluentkwaliteit de geuremissie zal toenemen. Dit d e c t  blijkt echter 
niet uit de meetwaarden. 

De meetwaarden van de overstort liggen binnen het totale meetbereik van de 
geuremissies van h a  oppervlak. Blijkbaar heeft de turbulentie van het water bij 
de effluentkwaliteit geen merkbare invloed op de geuremissie. De overnon wijkt 
daarmee niet af van het oppervlak en zal in het vervolg niet afzonderlijk worden 
beschouwd. De geuremissie van nabezinktark zal worden berekend op basis van 
het totale oppervlak (inclusief goot). 

Voor de schatting van de specifieke geuremissie zijn de meetwaarden van het 
oppervlak en de overstort gezamenlijk beschouwd. Dit resulteert in de volgende 
meezhindige gemiddelden: 
- slibbelasting < 0,05 : geen meehvaarden 

slibbelasting 0,05 - 0,l : 2,7 ge/mz.s 
slibbelasting 0,l - 0,2 : 2.7 ge/mz.s 

- slibbelasting 0,2 - 0,3 : 0.2 ge/m2.s 
- slibbelasting > 0.3 : 0.3 gelm2.s 

- De belangrijke reden vmr de schijnbaar tegenstrijdige meehvaarden lijken de 
optredende lage geutconcentraties, waardoor goede analyse nauwelijks mogelijk 
is. Lage specifieke geuremissies kunnen zodoende niet met voldoende reprodu- 
d a a r h e i d  worden gemeten. 

- Gezien het bovenstaande zijn de specifieke geuremissies van het oppervlak en de 
overstort van de nabezinktanks berekend met de volgende uitgangspunten: 
- h a  totaal van de meetkundige gemiddelden van de slibbelastingcategoridn 

0.05 - 0,l tot > 0.3 kg BZVlkg d.s.d. (59)  blijft gehandhaafd, 
- de verhouding van de specifieke geuremissies van de slibbelastingcatego- 

rieën 0,05 - 0,l en 0,l - 0.2 kg BZVlkg d.s.d. is hetzelfde ais bij de 
aërobe zone van de bellenbeluchting, 
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uitgaande van de geuremissies bij een slibbelasting van respectievelijk -I . 
0,05 - 0.1 kg BZVkg d.s.d. (gemiddeld 0,075) en 0,l - 0.2 kg BZVkg .- 
d.s.d. (gemiddeld 0,15) wordt een verhoging aangehouden per kg BZVkg 

A d.s.d.. 

Dit resulteert in de volgende specifieke geuremissies: 
- slibbelasting < 0.05 : 0.32 ge/m2.s 
- slibbelasting 0.05 - 0,l : 0.56 ge/m2.s 
- slibbelasting 0.1 - 0.2 : 1,0 ge/m2.s 
- slibbelasting 0,2 - 0.3 : 1,7 ge/m2.s 
- slibbelasting > 0,3 : 2,6 ge/m2.s 

- Nanitrificatie (omzeneo van ammonium in nitraat) gebeurt in vastbed- of fluid- 
bedsystemen waarin het effluent van de dezinktanks wordt belucht. De effiu- 
entkwaliteit van nanitrificatiesystemen komt altijd overeen met die van nabezii- 
tanks met een slibbelasting van C0.05 kg BZVkg d.s.d. en is dan ook niet 
affiankelijk van de slibbelasting van de beluchting. 

- De turbulentie k in compacte systemen voor nanitrificatie hoger dan in nabe 
zU*tMks. Uit de maingen aan oppervlak en wetstort van nabezinktanks blijkt 
de turbulentie &ter geen merkbare invloed te hebben op de geurmissie. 

- Gezien het bovaumiande wordt verwacht dat de geuremissie van de nanitrificatie 
maximaai gelijk zal zijn aan de geuremissie van de naberiktanks bij een d i b b  
lasting van 0,05 kg BZVkg d.s.d.. 

Nadenitrificatie 

- Nadenitrificatie (omzetten nitraat in stikstofgas) gebeurt in vastbed- of fluidbed- 
systemen waarin aan genitrificeerd effluent (uit de nanitrificatie of uit nabe- 
zinktanks bij slibbelasting C 0,s kg BZVkg d.s.d.) een koolstofbron wordt 
toegevoegd. De effiueatlwaliteit van de nadenitrificatie is dan ook niet &anlre 
lijk van de slibbelasting van de beluchting. 

- De turbulentie in compacte systemen voor nadenitrificatie k vergelijkbaar met 
die in een nahezinktank. 

- Nadenitrificatie is een anoxisch proces. Uitgangspunt bij de schatting van de 
specifieke gainmissie is, dat het water niet anakoob wordt en een z u u ~ f e o n -  
centratie heeft < 0.5 mgn. 

- Gezien het bovemaande wordt verwacht dat de geuremissie van de aadeaitrifiui- 
tie maximaal gelijk zal zijn aan de geuremissie van de nabezinktanks bij een 
slibbelasting van 0.05 kg BZVkg d.s.d. 
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De geuremissie van de diverse onderdelen van de sliblijn wordt gereduceerd indien 
ijzerdosering plaatsvindt. 

Voorindikker 

- Een voorindikker is een indikker voor niet-gestabiliseerd slib. 

- Eai voorindiier met aëroob slib is in feite hetzelfde als een i n d i i a  met 
surplusslib. De meetwaarden van deze twee onderdelen zijn daarom gezamenlijk 
beschouwd. H a  meetkundige gemiddelde van de geuremissie van de surplusslib- 
indikker en de voorindikker met aëroob slib is 7,9 ge/m2.s. Deze specifieke 
geuremissie wordt als waar aangehouden. 

- Met vers slib is een voorindikker in feite heaelfde als een primair slibindikka. 
Vers slib zal door de protiukie van geurcomponenten in het slib meer geur 
emitteren dan a&roob slib. Uitgegaan wordt van twee keer de waarde van de 
voorindikker met aëroob slib, dus 16 ge/m2.s. 

- Bij de menging van vers slib en surplusslib zullen dezelfde geurproducerde 
processen optreden als in het verse slib. Daarom wordt de specifieke geurembie 
van de voorindikker m a  gemengd slib gelijk gehouden aan die met vers slib, dus 
16 gelm2.s. 

- Een naindikker is een indikker voor gestabiliseerd slib. 

- Het meetkundige gemiddelde, 6.1 ge/d.s, is als waar aangehouden. 

- De geuremisie in een slibindiklagune is vergelijkbaar met de geurembie bij 
afvoer m opslag van slib. De meetwaarden voor deze twee onderdelen zijn 
daarom geramdijk beschouwd. 

Di resulteert in de volgende meetkundige gemiddelden: - aëroob slib : 8,l ge/m2.s 
- anaëroob slib : 3.5 ge/m2.s 
- gemengd slib : 8,7 ge/m2.s 
Deze meetkundige gemiddelden zijn als waar aangehouden. De hogere specifieke 
geuremissie van gemengd slib is reeel, omdat door menging van anaëroob en 
&mb slib de anaërobe processen in het slib worden geactiveerd en geurcompo- 

- A 
nenten zullen worden gevormd. f 
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- Het proces zelf is gesloten, zodat geen geuremissie optreedt. De afvoer van slib 
met bijvoorbeeld een transportband moa worden berekend met de geuremissie- 
waarde van afvoer en opslag. 

- Het slib h& dezelfde samenstelling als bij afvoer en opslag. Daarom zijn deze 
geuremissiewaarden aangehouden. Met die geuremissiewaarde en het eninerend 
oppervlak van de zeetband kan de gwremissie worden berekend. 

Centrifuge 

- Het proces zelf is gesloten, zodat geen geuremissie optreedt. Uitgangspunt 
hierbij is dat de ventilatielucht van de vaalt aanwezige directe afmiging van de 
centrifuges wordt behandeld. De afvoer van slih kan worden herekend met de 
geuremissiewaarde van afvoer en opslag. 

Afvoer m opslag 

- De geuremissie van de afvoer en opslag van slib is vergelijkbaar met die van de 
slibindiklamine. De meetwaarden ziin daarom aezamenliik beschouwd (zie onder 

Fosfaatbezinktank l fosfaatstrippertank I fosfaatslibindikker I fosfaatfloraiiatie- 
tank 

- Voor deze onderdelen wordt de geuremissiewaarde voor de voorlndikiwx (aëroob 
slib) aangehouden (7,9 gelm2.s) 



BULAGE 4 RESULTATEN VAN DE NAUWKrmRIGHEIDSANALYSE BU DE 
RANDVOORWAARDEN VOOR DE NOMOCRAMMEN 

Typering van de geurbronnen op M ' s  ak puntbron 

Van belang bij het opstellen van de nomogrammen is de vraag of de emissie van de 
rwzi kan worden beschouwd als afkomstig uit één punt. Daarbij dienen twee situaties 
beschouwd te worden: 
- Concentrering van de totale emissie van de nvzi in één punt ípuntbron of geur- 

gewogen zwaartepunt). - De geuremissies worden niet geconcentreerd in eQi punt, maar zijn afionistig uit 
de diverse procesonderdelen. 

H a  verschil tussen de twee situaties is ondenocht door verspreidingsberekeningen uit 
te voeren voor de volgende vier m i ' s  die in capaciteit en grootte van het terreiaopper- 
vlak verschillen: 
- Maarssendorp (ca. 15.000 i.e.. D = 95 m); 
- Lelystad (ca. 125.000 i.e., D = 170 m); 
- Leiden-Noord (ca. 200.000 i.e.. D = 239 m); 
- Nieuwgraaf (ca. 300.000 i.e., D = 357 m); 

Condusie 
De geurcontour van 1 g e l d  (als 98percentiel) is voor de puntbron te bexekenen met 
een nauwkeurigheid kleiner dan 10%. Aan de gestelde randvoorwaarde kan worden 
voldaan. De onnauwkeurigheid van deze werkwijze neemt toe naar mate de afstaad tot 
de puntbron afneemt. 

Typering van de garrcontwren ais &kek 

Om de afieesbaarbeid van de mmogrammen te vereenvoudigen moeten de gaucontou- 
ren beschouwd kunnen worden als cirkels. De vorm van de geurcontouren wordt naast 
de locatie van de vandiillende geurbronnen bepaald door de invloed van de windrich- 
ting en de windfrequentieverdeling die in de verschiillende sectoren van de geurwotou- 
ren afwijkingen van de cirkel kan veroorzaken. 

Deze invloed is met behulp van verspreidingsberekeningen onderzocht. Hierbij werden 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

referentiemi: 
bmnsterlrte : 300 miljoen geureenheden per uur 
emissiehoogte Z mets 
diameter puntbron 25 meter 
emissiaemperatuur : 20°C 
middeiingstijd 3600 seconde 
mwheidslengte : 0.3" 
'aflees' afstand tot de bron 800 m 



Bij deze contouren is de afleesfout op een afstand van 800 meter van de hron venuaar- 
loosbaar. 

Bij acht windrichtingen (noord. oost, zuid. west. noordoost, zuidoost, zuidwest en 
noordwest) werd op de genoeme afstand van 800 meter nagegaan wat de (positieve of 
negatieve) afwijking was in de ligging van de contour ten opzichte van de contour van 
de referentie mi. Hiertoe werd steeds getoetst aan de gemiddelde straal van de 
verschillende contouren. Dit werd uitgevoerd voor zowel de klimatologie van Eindho- 
ven ais Schiphol en bij geurconcentraties van 1 g e l d  ais 95-percentiel, 3 g e l d  als 98- 
percentiel en 5 ge/m3 ais 99,5percentiel. 

Het resultaat was een gemiddelde afwijking van 8.6 % met een maximum van 39 %. In 
de nomogrammen is rekening gehouden met een positieve afwijking van 8.6 % teo 
opzichte van de gemiddelde afwijking. Hierbij wordt de "worst-case" situatie redelijk 
benaderd. De maximaal optredende afwijking vindt plaats in de windrichting ten 
noordoosten van de geurbron. Hier liggen de aangegeven geurconcentraties verder van 
de bron. In richting zuidwesten treedt een enigszins tegengesteld effect op en liggen de 
aangegeven concentraties dichter bij de bron. 



BULAGE 5 ACHTERGRONDINFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE GEUR- 
NORMERING 

Voor geur worden geen emissiegrenswaden gehanteerd. Eventuele voorschriften ter 
beperking van de geuremissie zijn gebaseerd op de berekende uurgemiddelde geurim- 
missieconcentratie in relatie tot de geur(immissie)concentratienorm (Nota Stankbeleid 
[lit. l], wals deze ook is verwoord in de Nederlandse Emissie Richtlijnen [lit. Z]. Het 
betreft zogenaamde rekengrenswaarden. 

In de Nota Stankbeleid en de Nederlandse Emissie Richtlijnen zijn geurconcentratie 
nonnen of rekenmenswaarden geformuleerd die betreldr'ing hebben op de gezamenlijke 
bijdrage van de bronnen binneÏÍ &n inrichting aan de berekende geurimmissieconeeo- 
tratie nabij het dichtstbijzijnde stankgevoelige object in de leef- enlof woonomgeving. 
Het beireft rekengrenswaarden, waarbij toetsing alleen kan plaatsvinden door middel 
van geurmetingen en verspreidingsberekeningen. Onder leef- en woonomgeving worden 
daarbij woonbebouwing, ziekenhuizen, verpleeghuizen. dagverblijven, objectai voor 
dag- en verblijfsrecreatie verstaan. Als stankgevoelige objecten buiten de leef- en woon- 
omgeving worden genoemd: woningen op industrieterreinen, verspreide woningen in 
agrarisch gebied, Lamoorgebouwen. Als rekengrenswaarde voor beshade, wwel als 
voor nieuwe bronnen kan voor dergelijke objecten de 1 g e l d  als 9 5 p a m i e l  worden 
gehanteerd. 

De geurconcentratierekengrenswaarden zijn als volgt geformuleerd: 

Voor bestaande inrichtingen: 
- 1 geureenheidln? (gelm3 als 98-percentiel voor continue bronnen, uurgemiddel- 

de; 
- 10 gdm3 als 99,99pamtiel voor diswntinuls of fluctuerade bronnen. uurge- 

middelde; 

Voor nieuwe inrichtingen: 
- 1 geureenheidlm3 (gelm") als 99.5-percentiel voor continue bronnen, uurgemid- 

delde; - 10 gdm3 als 99,99-permtiel voor discontinue of fluauerade bronnen, uurge 
middelde; 

Bij uitbreidihg van bestaande m i ' s  wordt voor de uitbreiding de norm voor nieuwe 
bronnen gebanteerd, tenvijl voor de gehele inrichting (bestaand én uitbreiding) de mrm 
voor bestaande bronnen ook van toepassing is. Met andere woorden de totale berekende 
geurbelasting van het bedrijf. bestaand en uitbreiding samen, mag niet meer bedragen 
dan 1 gdm3 als 98pereemiel. 
Voor een bedrijf waarvan de bestaande geuremissie damatc gexing is, dat niimscboog 
wordt voldaan aan de geurconfentntienorm, geldt dat bij uitbreiding de geuremissie 
van de uitbreiding van het bedrijf niet w groot mag zijn dat de berekende geurbloot- 
stelling meer bedraagt dan 1 gdm' als 99.5-percentiel. 

1 

Opgemerkt wordt dat het betreffende bevoegde gezag een belangrijke rol speelt in de - 

beoordeling van de siaiatie daar bij geur slechts sprake is van richtlijnen en niet van , i: 
weaelijke nonnen in strikte zin. 



Motie Stankbeleid [lit. 141 

Op 18 mei 1993 is in de Tweede Kamer eeo motie aangenomen met als tekst 'overwe- 
gende dat de verantwoordelijkheid van het Rijk op het gebied van het stankbeleid zich 
moet beperken tot het wegnemen van ernstige hinder: 
- van oordeel is, dat de gwrmncentratienonn van l0 geureenheden p a  n? als 98- 

percentiel per inrichting in het jaar 2000 daarvoor een toereikende basis is; 
van mening is, dat vervolgens de vergunningverlenende lagere oveheden het 
ALARA-principe" dienen toe te passen om m tot een lagere normstelling te 
kunnen komen". 

Op dit moment is de definitieve reactie van het ministerie van VROM, in de vorm van 
een aangepaste Nota Stankbeleid, nog niet bekend. 

ALARA = As Low As Reasonably Achievable 

- 80 - 



BULAGE 6 ACHTERGRONDINFORMATIE BU HGT LTFD-MODEL . - - 

inleiding 

U i e  van emissies kunnen de immissieconcentraties in de omgeving van een bron 
bepaald worden met bebulp van verspreidingsbaekeningen. In de jaren zeventig is 
hiertoe het Nationaal Model voor verspreiding van luchtverontreiniging ontwikkeld. Op 
basis hiervan is h a  "Lange Tmi jn  Frequentie D ibu t i e "  model (Lm-model) rit. 
9,10,11,12] ontwikkeld, dat als standaardmodel is gaan gelden voor de toetsing van 
geuremissies aan de geldende normering. Dit model is in 1981 aanvaard als onderdeei 
van het Nationaal Model. Ia 1984 is het model aangepast. waardoor berekeningen met 
hoge bronnen mogelijk werden. 
In 1986 heeft de Werkgroep Verspreiding Luchtverontreiniging van de Vereniging 
Lucht aanbevelingen uitgebracht voor een rekenmethode om rekening te houden met de 
invloed van een gebouw op de verspreiding van schoorsteenpluimen. 
Ia het geval van verspreidiig van geur wordt een bepaalde immissie beschouwd m e n  
m a  de tijdsduur dat deze geurconeanratie overschreden wordt. In de berekeningen met 
h a  LTFD-model wordt de verdeling van alle voorkomende weersituaties van een 
meteostation op jaarbasis gebruikt. Ma h a  verspreidingsmodel wordt voor een bepaai- 
de emissiesituatie en een vooraf vastgestelde overschrijdingsfrequeatie een iso-geur- 
eoncentratielijn voor eai l u u n  gemiddelde immissieconcentratie berekend. 

Belangrijk is de beperkingen van het Nationaal Model te kennen: 
- indien de aanhevel'igai van 1986 niet worden opgevolgd, is h a  model niet 

toepasbaar in situaties waarbij sprake is van gebouwinvloed ai nia voor &aan- 
den kleiner dan 100 m; door rekening te houden met gebouwinvloed wordt h a  
model in principe wel toepasbaar voor afstanden Weiner dan 100 m (M aan de 
rand van het gebouw); dit gaat echter alleen op onder stringente randvoorwaar- 
den; - er wordt geen rekening gehouden met reactie d o f  depositie van componeum in 
de pluim; - a wordt geen rekaiing gehouden met condenserende pluimen en pluimen met 
een hoge dichtheid ("zware pluimen"); - he$ model is niet geschii voor heuvelachtige gebieden. 

De modelmatige berchning van de verspreiding 

Verspreiding van geur dient te worden berekend met h a  Lange Tamijn Frequentie 
Distributie Model (LTFD-Model). rekening houdead m a  gebouw-invloeden volgens de 
richtlijnen zoals vmeld in "Invloed van een gebouw op de verspreidiig van schoor- 
steenpluimen". 

.\_ A.... , . ~ , : 



De invoerparameters per bron voor de verspreidingsberekeningen zijn: 
1) ligging in het horizontaal vlak (x, y) 
2) bronhoogte 
3) geuremissiebmn 
4) uitstroomsnelheid 

uitstroomoppervlak 
temperatuur van het afgas 

5)  oppervlak van de bron (indien het een oppervlaktebron betreft) 
6) jaarfractie 
7) afmetingen van gebouwen (lengte, breedte, en hoogte) 
8) gewenst meteorologisch bestand (meteostation Schiphol 

of Eindhoven, dag-, nacht-. seizoen-, of jaargegevens) 
9) ruwheidslengte omgeving (G) 

De bovenstaande invoerparameters worden hierna puntsgewijs beschreven. 

1) de ligging in het horizontaal vlak (x,y) 
Van de diverse bronnen van een hedrijf moeten de precieze locaties worden ingevoerd. 

2) bronhoopte 
De bronhoogte heeft invloed op de geurimmissieconcentratie. Hoe hoger de afgassen 
geknieerd worden, hoe meer verdunning a op zal treden alvorens de afgassen op 
leefniveau terechtkomen en hoe lager de geurinunissieconcentratie is. 

3) geuremissiebron 
De geuremissie wordt berekend uit het afgasdebiet en het meetkundig gemiddelde van 
de gemeten geurconcentraties. 
Bij controle en handhaving van een milieuvergunning dient de nauwkeurigheid van de 
meemabode te worden verdiswnteerd. 

4) uitstroomsnelheid, uitstroomoppavlak m tempaatuur van het afgas 
Afgaspluimen kunnen na uittrede uit de schoorsteen nog enige tijd doorstijgen, waar- 
door de effectieve hoogte van de schoorsteen wordt vergroot (pluimstijging). Er bestaat 
onderscheid tussen kinetische pluimstijging (impuls) en thermische pluimstijging 
(warmte). 
De kinaische pluimstijging wordt bepaald door het snelheidsverschil tussen h a  afgas en 
de omringende lucht. De thermische pluimstijging wordt bepaald door het verschii in 
warmteinhoud tussen het afgas en de omringende lucht. Bij beide is de stabiliteit en de 
daarmee samenhangende turbulentie van de atmosfeer, waardoor de mate van menging 
tussen het afgas en de omgevingslucht wordt bepaald, van belang. 
Er zijn diverse pluimstijgingsformules ontwikkeld. In het Nationale Model wordt 
gebmik gemaakt van de pluimstijgingsformules van Briggs. 
In sommige gevallen treedt in de praktijk geen pluimstijging op, terwijl dit op basis van 
de afgastempaatuur wel wordt verwacht. Het Nationale Model geeíì voor deu  situaties 
geen richtlijnen. In deze situaties is het reëla zonder kinetische enlof themiiscbe 
pluimstijging te rekenen. Voorbeelden van deze gevallen zijn: 
- natte pluimen die direct na uittrede uit de schoorsteen condenseren, vertonen in 

de praktijk vaak nauwelijks of geen pluimstijging; soms treedt zelfs pluimdaling 
op; bij het uitvoeren van verspreidingsberekeningen wordt zowel de kiietische 
als de thermische pluimstijging verwaarloosd; bij pluimdaling kan daarnaast ten 
behoeve van de berekeningen een (verlaagde) vimiele bronhoogte worden 
gebrnikt; 



- indien de verticale uitstroming belemmerd is of als de uitstroomrichting niet 
verticaal omhoog gericht is, dient geen rekening met de kinetische pluimstijging 
te worden gehouden. 

Door visuele waarneming moet worden beoordeeld, of pluimstijging al dan niet o p  
treedt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de meteorologische omstandighe 
den tijdens de waarneming. 

5) opmlnktebm 
Tot op heden is de verspreiding van geur door oppervlalaebronnen nog in d i i i e .  
Weliiswaar wordt deze verspreiding beschreven in het Nationaal Model, maar hierbij 
wordt uitgegaan van bronnen met een afmeting van minimaal 1 * 1 km. Tevens is een 
methode voor kleinere oppervlakken ontwikkeld. 

In het Nationaal Model wordt de emissie van een oppervlaktebron toegekend aan een 
virtuele puntbron, die in het midden van de oppervlaktebron is geplaatst. De voor de 
verspreidingsberekaiiogen te gebruiken vergelijking is voor deze virtuele puntbron in 
principe gelijk aan die voor een "normaie" puntbron. Voor de beschrijving van de 
initiéle verticale menging wordt editer gebruik gemaakt van ten vedmgde waarde van 
de verticale dispeniecoMfici&t a*. Bij de berekening van a= als fuadie van de afstand 
wordt een virtuele afátMd, afbankelijk van de effectieve hoogte van de oppavlrl;te- 
bron. opgeteld. Voor de beschrijving van de initiéle horizontale menging is esa opper- 
vlakte-afhankelijke comctiefaaor in de verspreidiigsvergelijkhg opgenomen. 

6) j a a r i d e  
Het LTFD-model gaat standaard uit van continue emissies. Voor d i i n t i m e  missies 
zijn de te onderscheiden emisciesituaties en de bijbehorende jasrnocties, gedurende 
welke de emissies optreden, van belang. 
Indien er sprake b van Cái bron, wordt één emissiesituatie met een bijbehorade 
jaarnactie ondsncheiden. Mien bijvoorbeeld een bron gedurende 40 uur per week en 
52 weken per jaar (totaal 2080 uur per jaar) emitteert, is de jaarnadie 0.237. Bij de 
verspreidingsberekeningen moet een correctie plaatsvinden voor d m  jaarfractie. 
Als a meerdere bronnen zijn met elk een verschillade &ieduur, maten de va-  
schillende emissiesituaties worden onderscheiden. Per emissiesituatie moeten zowel de 
emissies van de bronnen, die gelijktijdig emitteren, als de bijbehorende jaarfracries 
worden beschouwd. Bii de verspreidingsbaekeningea moeten alle vascbileade 6 
siesituaties worden doÖrgerek&, rekening houdend met de verschillende jaarnaaies. 
Benadrukt wordt dat het niet toegestaan is om de verspradiagsWczUnpen uit te 
voeren met de gemiddelde emissie&n de verschillende &ieskatier. 

- 

7)  afmdry;ai rcbouwen 
Een gebouw kan Moed hebben op de verspreiding van PfgYisca. Aan de lijzijde van 
het gebouw wordt het windprofiel zodanig belnvloed dat a zogenaamde lijwervels 
ontstaan. Deze lijwervels leiden ertoe dat de geëmitteerde luchtverontreiniging zich nia 
optimaal achter het gebouw verspreidt. Dit effect wordt met name beïnvloed door de 
hoogte van de pluim rond de gebouwrand en de aihetingen van h a  gebouw. 

Een d e r  effect dat kan optreden bij verspreiding van afgassen, is rchoorsteenh1oed 
(de zogenaamde 'stacktip downwash"). Dit houdt in dat het afgas. na het verlami van 
em scboomtem, onmiddellijk daalt als gevolg van de onderdruk achter de schoorsteen. 
Dit effect tol met name optreden bij een lage afpsnelheid. 



De verticale uitstroomsnelheid van een afgas zorgt voor een uittree-impuls (kinetische 
energie). Dit houdt in dat het afgas onmiddellijk na het verlaten van de schoorsteen nog 
een zekere afstand doorstijgt. als gevolg van deze snelheid. Tevens kan opstijging 
plaatsvinden door de temperatuur van het afgas (thennische energie). Indien de stijging 
door de kinetische en thermische energie voldoende groot is, zal er geen gebouw- en 
schoorsteeninvloed optreden. 
De stand van zaken tot op heden (1993) is, dat een rekenmethode is aanbevolen voor 
het verdisconteren van gebouwinvloed, uitgaande van de globale afmetingen (lengte, 
breedte, hoogte) van het gebouw. 

8) gewerist m d e o r o l o ~  bestand 
In het Nationaal Model wordt aanbevolen om voor het noorden en westen van Neder- 
land de meteo-gegevens van Schiphol en voor het zuiden m oosten de meteo-gegevens 
van Vliegveld Eindhoven te gebruiken. Deze meteo-gegevens dienen gemiddeld te zijn 
over meerdere jaren. 
Indien de emissies op elk willekeurig tijdstip van het ebnaal en het jaar op kunnen 
treden, worden de herekeningen uitgevoerd met de jaargemiddelde meteorologische 
gegevens. Wanneer de emissies uitsluitend op bepaalde tijdstippen plaatsvinden, 
bijvoorbeeld alleen gedurende de meteorologische dag of nacht, of gedurende eeo 
bepaald seizoen (lente, zomer, herfst of winter) dan moet alleen met de in die tijd 
optredende meteorologische omstandigheden worden gerekend. 
Gelet moet worden op het feit dat de meteorologische dag en nacht zijn gedefinieerd. 
Er zijn twee situaties te onderscheiden: 
- de emissie van een bron vindt gedurende het gehele jaar geheel plaats in de 

meteorologische dag of in de meteorologische nacht; in dit geval dienen de 
bijbehorende meteodata te worden beschouwd; 

- de emissie van een bron vindt zowel gedurende (een gedeelte van) de meteorolo- 
gische dag als (een gedeelte van) de meteorologische nacht plaats; in dit geval 
dienen de meteodata voor het gehele etmaal te worden beschouwd (benadmkt 
wordt dat dit derhalve ook geldt voor een bron die elke dag van 08:U) tot 17:00 
emitteert). 

Indien er meerdere emissiesituaties worden onderscheiden. moeten per emissiesituatie 
de bijbehorende meteodata worden beschouwd. 

9) ruwhpidslengle van de omgeving (23 
Enige representatieve waarden voor z, zijn: - vlak land (bijvoorbeeld polderland met weinig bomen) q, = 0,03 m 
- bouwland (bijvoorbeeld vliegveld. akkerbouwland, polder met 

veel bomen) z, = 0.10 m 
- cultuurland (bijvoorbeeld kassengebied. open gebied met veel 

hegroeiïng, verspreide huken) z, = 0,30 m 
- woongebied (bijvoorbeeld gehied met dichte doch lage bebouwing, 

bosachtig gebied, industrieterrein met niet te hoge obstakels) z, = 1.0 m - stedelijk gebied (bijvoorbeeld een grote nad met hoge gebouwen, 
industriegebied met hoge obstakels) z,= 3,O m 
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indien rond h a  bedrijf diverse situaties kunnen worden onderscheiden (bijvoorbeeld .- 
vlak land ten zuiden en woongebied ten noorden van het bedrijf), dient de ruwheids- 
lengte, die relevant is voor de meest-gevoelige bebouwing in de omgeving, te worden 
gekozen. Ia het gegeven voorbeeld zal dit waarschijnlijk het woongebied ten noorden 
van het Wrijf zijn (z, = 1,O m). 
indien de omgeving rond een bedrijf h a  midden houdt tussen twee van de hierboven 
beschreven situaties. dient een tusseniiggende waarde voor z, g e k m  te worden. 
Indien de gebruikte software geai tussenliggende waarden toelaat, dient de laagste 
waarde te worden gekozen. 

Verspreidingsberekeningen hebben tot doel om de geurimmissiesituatie rond een bedrijf 
te berekenen, waarna in h a  algemeen toeging aan de rekengrenswaarden plaatsvindt. 
Dit gebeurt op basis van de volgende parameters: 
- geweast concentratiecriterium (concentratie, waaraan dient te worden); 
- gewenste oversduijdingskans (gerelateerd aan de p e r d e l ,  waaraan getoetst 

dient te worden). 

Vervolgens worden is~eurconcentratielijnen (wntouren) rond h a  bedrijf berekend. 
Deze contouren geven aan waar overschrijding van de norm plaatsvindt. Deze wntou- 
ren worden grafisch gepresentead op cai kaart, waarop h a  bedrijf met omgeving staat. 
Op de kaart dient de voor de toetsing van de geurnonn relevante bebouwing te wordem 
aangegeven. 
Toetsing van de geuremissie aan de normen vindt plaats door na te gaan, of zich 
relevante bebouwing b i  de contouren bevindt. 



BJJLAGE 7 NOMOGRAMMEN 

De figuren in deze bijlage geven de nomogrammen weer waaruit de relatie tussen de 
geuremissie en de afstand waarop de geurconcentratie gelijk is aan een bepaalde 
waarde. Het betreft in totaal zes nomogrammen: 

Emissiebereik in l@ aeh 1 Percentielen 

In figuur 13 is een indicatie weergegeven van de optredende onnauwkeurigheid 
bij het toepassen van de methode. 
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Figuur 13 Indiwîie van de onnauwkeurigheid bij de typering m de rwzi ais puntbron, gmneen- 
t r e d  in bet purgewogen zwaartepunt 



ACH'iERGRONDINFORMATIE BU HET 
ONDERZOEK 

Inleiding 

Snuffelploegonderweken kunnen voor verschilende doeleinden worden uitge 
voerd. Het belangrijkste doel is het vaststellen van de blootstelling aan geur in 
de buitenlucht ten gevolge van &n of meerdere geurbronnen aflomstig van één 
inrichting Qiem genoemd "de bron"). Voor snuffelploegonderzak worden twee 
methoden te onderscheiden: 
- loopmethode; 
- stoeltjesmethode. 

Met de loopmethode wordt de afstand bepaald tussen de bron en het punt waar 
op grondniveau de geur aflomstig van deze bron kan worden waargeaomen (de 
zogenaamde "snuffelgrens'). Daarna kan een schatting van de bronsterkte (in 
snuffeleenheden per uur) worden gemaakt met behulp van het Korte Termijn 
Gaussisch Pluimmodel. Hierbij dient te worden opgemerkt dat snuffeleenheden 
niet hetzelfde zijn ais geureenheden. 

Met de stoeltjesmethode wordt de frequentie bepaald van de waarneming van 
geur op een aantal punten in de omgeving van de bron. Daarna kan m& het 
HBgström Model, ontwikkeld door de Landbouwuniversiteit Wageningen en 
waannee geurfrequenties worden berekend, een schatting van de bronsterkte 
worden gemaakt. 

De loopmethode wordt als volgt uitgevoerd. Voor aanvang van de metingen 
worden een meaplan opgesteld, waarin wordt vastgelegd: 
- gedurende hoeveel dagen er minimaal gemeten moet worden; 
- de dagen waarop wordt gemeten; 
- afspraken over eveatueel uitstellen van de metingen afhankelijk van de meteo- 

condities; - te verwachten plaatsen waar de geurwaarnemingen worden gedaan (afian- 
Lelijk van meteorologische condities); aanbevolen wordt op circa acht plaatsen 
waarnemingen uit te voeren; - methode van vastleggen van de waarnemingen van de snuffelploeg. 

De selectie van de panelleden dient te worden uitgevoerd op basis van daelfde 
criteria, die voor olfaaomenische geuranalyses gelden. DQe criteria zijn be- 
schreven in de ontwerp NVN 2820. De uitvoering van de metingen vindt 
plaats door een snunelploeg en een coördinator (die zelf gceo waarnemingen 
uitvoert). De snuffelploeg en de coördinator benaderen de bmn benedenwinds 
zoveel mogelijk in het hart van de pluim. Het waarnanen begint op een punt 
waar geen geur wordt waargenomen door de snuffelploeg. Op elk w m e  
mingspunt loopt de snuffelploeg onder leidiig van de coördinator heen en 
weer, loodrecht op de vermoedelijke richting van de pluimas. Heen en wea 
lopen is nodig om het missen van de pluim en adaptatie te voorlomen. De 
coördinator geeft aan wanneer een waarneming begint en beeindigd is. De 
totale waarneemperiode op elk punt van de route bedraagt indien mogelijk 2 



minuten. De panelleden noteren of er in de waarneemperiode ten minste één 
keer geur is waargenomen. 

Uit de geurwaarnemingen wordt de "snuffelgrens" berekend. Met behulp van het 
Korte Termijn Gaussisch Pluimmodel kan op basis van de resultaten van de 
snuffelploegmetingen de bronsterkte ( i  snuffeleenheden per uur) worden bere- 
kend en kan toetsing aan de geurnormen plaatsvinden. 

Stoeiijesmethode 

De stoeltjesmethode wordt ais volgt uitgevoerd. Voor aanvang van de metingen 
wordt een meetplan opgesteld. De selectie van het panel vindt op gelijke wijze 
plaats ais bij de laopmethode. 

De uitvoering van de metingen vindt plaats door een snuffelploeg en een co- 
ordinator (die zelf geen waarnemingen uitvoert). Voor aanvang van de metingen 
voeren de panelleden waarnemingen nabij de bron uit om de geur te leren 
kennen. De panelleden nemen vervolgens op een vast punt gedurende 10 minuten 
geur waar (meestal gezeten op een klapstoel, waar de naam van de methode op 
is gebaseerd). De panelleden moeten op gelijke afstand van elkaar op een lijn 
loodrecht op de pluimas waarnemingen verrichten. De lengte van deze meetlijn 
moet zodanig worden gekozen dat een sector van 30°, bepaald vanuit de bron. 
wordt bestreken. De panelleden noteren iedere 10 seconden of er geur is waarge 
nomen. Op minimaal drie afstanden (meetplaatsen) tot de bron moeten pet 
meetplaats minimaal drie meetruns van 10 minuten worden uitgevoerd. 

Uit de resultaten kan de geurfrequentie worden berekend op ieder punt op de 
meetlijn. De geurfrequentie is het percentage van de tijd dat geur werd waar- 
genomen. Met een speciaal verspreidings-model (het H6gstrBm model) kan op 
basis van de resultaten van de snuffelploegmetingen de bronsterkte worden 
berekend in snuffeleenheden per uur. 

Vergelijking van de mcthoden 

Beide methoden zijn momenteel nog in discussie. Er bestaat geen uitgesproken 
voorkeur voor één van beide methoden. Omdat de toepasbaarheid van de loop 
methode bij grondbronnen enigszins beter is, is voor dit ondazoel; gelrozen voor 
de loopmethode. 

Randvo~rw~prden bij het snuffelploegondenoek 

- de snuffelploeg dient te bestaan uit minimaal zes personen; 
- de te onderzoeken geur dient goed onderscheidbaar te zijn van de aanwezige 

achtergrondsgeur(en); 
- het terrein nabij de geurbron moet begaanbaar zijn in de richting van de 

pluimas en dwars op de pluimas; 

- de panelleden mogen tijdens de waarnemingen nieî m a  elkaar over de geur- 
waarneming overleggen. 

De afstand, die h a  panel bij de loopmethode loodrecht op de pluimas aflegt, 
moet bij voorkeur zo groot zijn dat elk panellid ten minste éénmaai door de 



pluim loopt; het mioimale aantal afstaadai tot de bron bedraagt acht en de 
waammhgsperiode per afstaad is indien mogelijk twee minuten. 

De panelleden moeien bij de stoeltjesmethode op gelijke afstand van elkaar op 
een lijn loodrecht op de pluimas waunemingen verrichten; de lengte van deze 
meetlijn moet zodanig worden gekozen, dat een sector van 30". bepaald vanuit 
de bron, wordt bestrekeq het min ide  aantal afstanden tot de bron bednagt 
drie. de waarnemiagrperiode per afstaad is 10 minuten en h a  minimale aantal 
mectnins per Pfstand bedraagt drie. 

Voor muffelploegonderzuek dient aan de volgende me&orologische voorwaarden 
te worden voldaan: 
- tijdens de metingen moet de bedekkingsgraad van de lucht worden vastge 

steld; tevens verdient het aanbeveling om de windsnelheid en -richting (op 5 
m hoogte) te meten; deze wameahgen kunnm later worden vergeleken ma 
de gegevens van het meest nabijgelegm mdeoatation, - windsnelheid op 10 m hoogtetwseo 3 en 10 mls; 

- geen d a g  of dichte mist; na een regenbui ten minste 15 minuten wachten 
alvorais de meting voort te zetten; - stationaire ~ r o l o g i a c h e  omstandigheden: gem of nauwelijks een vaaade 
ring tijdens de periode van ukvoerhg van een meting; 

- tempaatuur minimaal S 'C. 

De snuffelploegm&gm di- tijdens represemtiwe m bekende bedrijfmm- 
stadigheden te worden uitgwoerd. De inrichting waar de geur van M g  is, 
dient m g  te dragen voor de% omstandigheden. 

Indien bekad is dat in het te ondazalea bedrijf v d i e n d e  duidelijk te 
ondascheidea bedrijbromstandigheden voo~komai, h a  aan te bevelen bij alle 
v d i l l e n d e  bedrijfaomnandigheden eai snuffelploegonderzoel; uit te voeren. 
Het doei is het v&#dlen v& de bronstexkte bij die verschillende beirijfs 
omstauäiglKdm. 

De -en worden door de snuffelploegleden vastgelegd op formnil'iea, 
die door de c u ó i d i  wordm v d d .  Bij beide meiboden kan een Zpuits 
of een Qpums m d s c b e  meetdwd worden toegepast: 

2-pmtsschpal: O =geengeur 
l = duidelijke geur 

Qpuntsschaal: o=gemgeur 
1 = zwakke geur 
2 = gocd warraecmbare geur 
3 = zeer duidelijk waarneembare geur 



Vemerking van de resultaten en berekeningen voor de loopmethode 

Uit de resultaten van de metingen wordt de snuffelgrens berekend. Dit is de 
afstand tot de bron. waar 50% van de snuffelploeg tenminste éénmaal een geur 
heeft waargenomen. De geurconcentratie wordt op deze punten gelijk gesteld aan 
1 snuffeleenheid per m3. 

Bij toepassing van de 4-puntsschaal wordt de snuffelgrens berekend op basis van 
het percentage positieve respons voor het gehele panel. op ieder waarnemings- 
punt. Per panellid kunnen de waarnemingen in de berekeningen ais volgt worden 
verwerkt. 

O = l maal (-) 
I = l maal (-) en l maal (+) 
2 = l maal (+) 
3 = 2maal (+) 

Voor ieder waarnemingspunt geldt dan: 
P P m ~ p a r i h v u r w p m o = p * l û û %  

met: 
P = aantal keren (+) 
N = aantal keren (-) 

Voor ieder waarnemingspunt (minimaal 8) wordt dit percentage berekend. 
Vervolgens wordt dit percentage grafisch uitgezet tegen de afstand tot de bron 
waar de waarneming plaatsvond. De snuffelgrens kan daarna berekend worden 
door middel van lineaire regressie volgens de methode van Dravnieks. Deze 
methode is beschreven in de ontwerp NVN 2820, waarbij in plaats van ver- 
dunningen de snuffelafstanden moeten worden toegepast. Hierbij wordt rangnum- 
mer 1 toegekend aan de grootste individuele snuffelafstansi. 

Verwerking van de multaten en k e k m i n g e n  voor de stoeltjesmethode 

Uit de resultaten van de metingen kan de geurfrequentie worden berekend op 
ieder punt op de meetlijn. De geufiequentie is het percentage van de tijd dat 
geur werd waargenomen. 

Bij toepassing van de 4-puntsschaal worden de waarnemingen voor ieder waar- 
nemingspunt ais volgt venverkt. leder panellid doet in de periode van 10 minu- 
ten om de 10 seconden waarnemingen (m totaal 60 waarnemingen). Het aantal 
malen dat de score groter dan of gelijk aan 1 (P) b. wordt vastgesteld. Voor de 
geurfrequentie van een individueel panellid geldt dan: 

De "groepsgemiddelde' geurfrequentie op de gemiddelde pluimas wordt ver- 
volgens berekend, uitgaande van een normale verdeling van de pluim rondom de 
gemiddelde pluimaspositie. 



Het snuffelploegonderzoel< is volgens de loopmethode uitgevoerd. Hierbij is één 
serie waarnemingen van de hele snuffelploeg dwars door de pluim en weer terug 
als één meting opgevat. De lengte en het startpunt van de meting waden zo 
gekozen dat buiten de pluim begonnen is en dat het keerpunt ook weer b u i  de 
pluim lag. De cogrdinator bepaalde daartoe tijdens de meting continu de wind- 
richting. De metingen zijn uitgevoerd bij droog, half tot zwaar bewolkt weer met 
een windsnelheid op 10 maer boogte tussen 2,s en 10 mis. 
Er zijn in totaal op 10 meetdagen met een snuffelploeg in de omgeving van de 
m i ' s  metingen uitgevard. Per week werd elke nvzi eenmaal bezocht. 

Alvorens met de metingen te begiien werd aan de panelleden een insimde wer 
de uit te voeren metingen gegeven. Deze inwctie hield onder mesr in dat de 
panelleden over h a  m e i n  van de m i  liepen en aandachtig de geuren in zich 
opnamen. Vervolgens werd nsar de eerste meetlijn gereden en begon de meting. 
Na afloop van de meting werd de individuele geurfrequentie bepaald door de co- 
ordinator. Athankelijk van het resultaat werd een meetlijn verder of dichter naar 
de bron gaoeht. Het streven was om vier meetiijnen per lokatie uit te weren. In 
sommige gevallen was het echter niimtelijk niet mogelijk om v ia  mdijnen uit 
te voeren. 

De meerperiode is gestari op 7 juli 1993. De laâtste metingen zijn op 12 âiiguscUS 
1993 uitgevoerd. In tabel 6 wordt een overzicht van de uitgevoerde snuffelploeg- 
meting& gegeven. De metingen zijn uitgevoerd bimende hele uren &I de 
vermelde tijden. In week 30 zijn geen metingen verricht vanwege slechte weers- 
omstandigheden. In tabel 7 wordt een ovenicht gegeven van de mmfologische 
karakteriiieken tijdens de meetdagen. De waarden zijn gemiddeld over de duur 
van de metingen. 
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BIJLAGE 10 TOELICHTING BU DE GEURREDUCTIEMAATREGELEN 

In deze bijlage worden de verschillende typen maatregelen besproken. Hierbij is 
voor een aantal maatregelen een kental voor de kosten weergegeven. De weerge 
gewen kosten (prijspeil 1993) dienen met grote omzichtigheid te worden gcban- 
teerd en kunnen in specifieke situaties aanzienlijk afwijken. Deze kosten kunnen 
niet zonder m a r  worden gebruik voor het maken van begrotingen ten behoeve 
van realisatie van maatregelen bij mi's. Op individueel niveau is maatwak 
vereist. 

Deze maatregelen zijn gaicht op voorkoming van de vonning van waterstofsulfi- 
de. Eigdijk is dit beperk tot verkorting van de tijd dat het Pfvaiwater in anabo- 
be omstaadigheden verkecrt. ûnder ad robe  omstandigheden kunnen -f- 
fen worden gevormd, waaronder H$. Lange persleidingen geven een hoge 
emissie van H$ in h a  voortrajekt van de m i .  

Door zuurstofinjectie in het begin van persleidingen wordt voorkomen dat een 
anaeiroob milieu ontstaat en vorming van sulfiden uit sulfpat plaatsvimit. Door 
dosering van een Lnchtig oxydatiemiddel aan het einde van een penleiding 
worden sulfiden geoxydeerd tot sulfaat. Bij dosering van bijworbedd mitsntof- 
peroxyde kan een reductie in H.$-vorming worden verkregen van 80 tot 95 Z. 

Slib afkomstig van de dieme procawnderdelen kan gaan rotien, zodat er uaak- 
stoffen worden g e ë m i i .  Preventie van een dergelijke situatie kan w d m  
verkregen door afvoer naar elders m behandeling aldaar en door móiilisatie. 
Stabilisatie betekent dat het slib zodanig wordt behandeld dat geen rotting mcer 
optreedt. Stabilisatie kan zowel Pkoob (met doorblazen van lucht) als Mahoob 
(ronder toetreding van lucht) plaatsvinden. De anaërobe -isatie is de slibgis- 
ting. In beide gevallen is stabilisatie een betrekkelijk langdurige kwestie. Tijdau 
de stabiikatie worden organische bestanddelen die stank kunnen vemnzaken, 
afgebroken. 
Door intensieve beluchting van het infiuent worden de m n k d f e n  d d s  geoxy- 
deerd en deels meegevoerd m a  de lucht. Het intìueat wordt op deze mania 
opgefriit, waardm slechts een geringe hoeveelheid stanbtoffen naar de volgen- 
de onderdelen van het zuivahgsproces wordt gevoerd. De ontwijkende lucht 
moet worden gereinigd. 

Overdracht van een vluchtige stof uit de vloeistof (of vaste M naar de gasfase 
wordt niet aileen bepaald door de drijvende kracht ten gcvolge van het venehi 
tussen evenwichtswncentrptie in de gasfase en de wakelijke concentratie doarin, 
maar ook door de grootte van h a  gnnsvlak vloeistof(vaste stof)/gas. Dit beulcnt 
dat emissiereductie mogelijk is door verkleining van de grootte van dit grensvlak. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
- afdekking van emitterende oppervlakken; - maatregelen bij ovattortraaden. De emissie van een ovartortrand wordt 

onder y d a e  bepaald door de overstorthoogte. Vakleiniig hiervan g& 
een emissiereductie. In h a  uiterste geval wordt gewerk met een "va- 
dronken' overstomand (m overstortrand die geheel onda water gezet is). . 



2 Efiedgeriehte maatregelen 

Procesgeintegreerde maatregelen bij m i ' s  zijn grotendeels gericht op het omzet- 
ten van stankstoffen (waterstofsulfde) in minder of niet geurende componenten. 
Dit kan worden bereikt door verdunning van het afvalwater en fixatie. 
Door het afvalwater te verdunnen, bijvoorbeeld met oppervlaktewater of met 
effluent neemt de concentratie van de stanktof af en daarmee tevens de drijvende 
kracht voor overgang naar de lucht. Uiteraard blijft de hydraulische belasting van 
de installatie wel bepalend voor de mate van verdunning van het aangevoerde 
afvalwater. 
De toevoeging van ijzerchloride kan de emissie van eventueel aanwezig H$ 
beperken. In dat geval wordt het sulfide gebonden tot slecht oplosbaar ijzersulfide 
dat bezinkt en met het slib wordt afgevoerd. De emissie van H$ kan ook worden 
beperkt door het scheppen van een basisch milieu, door toevoeging van kalk of 
loog. 

De geurconcentraties op grondniveau in de omgeving van een geurbron (de 
geurimmissieconcentraties) zijn atbankelijk van de hoogte waarop de emissie 
plaatsvindt. Verhoging van het emissiepunt geeft een verlaging van de geurim- 
missieconcentraties. Dit kan gerealiseerd worden door bij afdekking van &n of 
meerdere procesonderdelen de ventilatiducht van de afgezogen ruimtes onder de 
afdekkíngen via een schoorsteen te emitteren. 

3 Afdekking van promonderdelen 

De toepassing van nageschakelde technieken bij m i ' s  betekent vaak afdekking 
van procesonderdelen van de m i .  Indien een procesonderdeel wordt afgedekt, 
wordt de ruimte onder de afdekking afgezogen, waarna de ventilatiducht wordt 
behandeld in een afgasreinigingssysteem of toegepast als bellenbeluchting. In 
sommige gevallen kan gebruik gemaalt worden van een op h a  vloeistofoppervlak 
drijvende afdekking. In dat geval en bij toepassing als bellenbeluchting is een 
afgasreinigingssysteem niet nodig. 

Voor het afdekken van procesonderdelen van een mi kunnen de in tabel 8 
vermelde materialen gebruikt worden. In de tabel is aangegeven voor welk type 
afdekking de betrokken materiaalsoort gebruikt kan worden (overspannend of 
drijvend). Tevens is een indicatie van de kosten (flm? gegeven. Deze kosten 
betreffen alleen de materiaalkosten. 

De ruimte onder de afdekking wordt geveatilead, waarna de ventilatieluehi 
behandeld wordt. Het te hanteren ventilatiwoud is afhankelijk van het feit of de 
~ i m t e  al dan niet beaeedhaar dient te zijn en hoeveel H# in de lucht aanwezig 
is. De volgende ventilatievouden zijn gebruikelijk voor onderdelen met H& 
emissie: 
- te betreden ruimtes: 10 maal per uur; 
- niet en vrijwel niet te betreden ruimtes: 1-3 maal per uur. 

Aan de hand van het oppervlak van het af te dekken onderdeel en de hoogte van 
de niimte onder de afdekking kan vervolgens het benodigde vemilatiedebia 
bepaald worden. 



Tabel 8 Afdekkingsmaterialen voor m i ' s  

Voor behandeling van de ventilatielucht komen de ondentaande afgasreinigings- 
technieken in aanmerking. De selectie van de technieken is beperkt gebleven tot 
die technieken die het meest gangbaar zijn. De vermelde technieken worden kort 
beschreven. Tevens wordt een inschatting gemaakt van h a  rendement. Tenslotte 
worden de kosten globaal weergegwen. De kostenschstting wordt bepakt tot de 
investeringskosten ("kaai'). Dit betekent dat kostea voor benodigde randappara- 
tuur en andere biikomende kosten íieidineensvnean. bouwkundiae voo~zienin- 
gen, engineering);iet worden meeiemm&. &m overige kosten-kunnen totaai 
zeer globaal 50 tot 150 % van de "kale" investaingskosten bedragen. De investe- 
ringsbtm voor emissiebeperkende technieken zijn veeial te Gpelen aan de 
grootte van het door te voeren debiet. Om deze reden worden de invesWhgskos- 
ten uitgednikt in f/(Nm'h). 

3.1 Biqíiitratie 

Biofiltratie is een techniek waarbij stoffen door micro-organismen worden gwxi- 
deerd. Als dragamatetiaal wordt vaak compost toegepart, waarin de benodigde 
nutribten voor de microorganismen aanwezig zijn. Meetai worden toeslagstof- 
fen gebruikt voor vabeterhg van de structuur m verlaging van de dnikval. Eea 
veel toegepast mengsel is compostlboomsdiors. Ha filtcnnataiaal moet na enige 
tijd worden vervangen ten gevolge van veroudering. De standtijd is veelal 3 jaar. 
Voor een goede werking van het filter is een vochtgehalte van 40.60 gew.% in 
h a  filtermateriaal belangrijk. 
Biofiltretie is toepasbaar Mor alle biologisch afbreekbare stoffm in c o n d e s  
tot 1 P 2 g/m3, vwr ammoniak tot 20 P U) mg/& en voor H# tot M P 100 
mg/m3 lucht. Bij deze hoge concentraties NH, en H# is de @tijd echter wel 
erg beperkt. 
Indien &S-houdeade afgassen in eem biofuter worden behandeld, zal na valoop 
van tijd verzuring van het filter optreden. De optimale pH van het tilter is 6 - 8. 
Om verzuring te voorkomen en daarmee de l e v d u w  van het tiltamriteriaal te 
vertiogen kan CaCO, als zuurbuffer voor de start aan h a  tiltemateriaal wordai 
toegevoegd. Overigens bevat compost reeds kalk, zodat een zekere zuurt>uffering 

r - rl 
ook zonder extra toevoeging van CaC4 optreedt. Er zijn twee soorten systemen: 
open en gesloten. HU gmloten systcam heeft als voordeel dat het voditgehalte 
van het filtermateriaai haer gereguleerd Iran worden. 



Afhankelijk van de belasting is een rendement van 913-9596 is goed haalbaar bij 
een biofilter met een hoogte van 1 meter, een oppervlaktebelasting van maxi- 
maal50 - 100 m3/mz.h en een H$-belasting van maximaal 5 g/m3.h. 

De "kale" investeringskosten voor biofilters bedragen f 10-75/(Nm3/h) voor open 
systemen. Voor gesloten systemen zijn deze kosten ongeveer tweemaal u, hoog. 

Biowassers of bioscrubbers bestaan uit een absoiptiestap in water (gaswassing), 
meestal door middel van een gepakte kolom. gevolgd door biologische reiniging 
van de waterstroom in een actief-slibinstallatie. In geval van een aktief-slib- 
installatie moeten nutriënten worden toegevoegd. Een belangrijk verschil met 
biofuters is het feit dat via een spui afvoer mogelijk is van ongewenste compo- 
nenten (bijvoorbeeld zuren) en dat een betere sturing van het proces (bijvoorbeeld 
het vochtgehalte) mogelijk is. 

Afhankelijk van de belasting bij een goede dimensionering is een rendement van 
90-95 % haalbaar. De "kale" investe~igskosten voor bio&ssers bedragen 
f 50-200/(Nm3h). 

Bij biotricklingfilters vindt verwijdering van de geurcomponenten plaats in &I 

apparaat. De installatie bestaat uit een kolom met (kunststof) pakking. waarop de 
miao-organismen zich hechten. De pakkiig wordt bevochtigd met water, waarin 
zich de nutri&men bevinden. Ook voor deze techniek geldt dat afvoer mogelijk k 
van ongewenste componenten (bijvoorbeeld zuren) en het proces (bijvoorbeeld 
het vochtgehalte) beter stuurbaar is. Afvoer van ongewenste componenten vindt 
plaats m a  behulp van een spuistroom. 

Aftiankelijk van de belasting is bij een goede dimensionering is een rendement 
van 90-95 % haalbaar. 

De "kale" investeringskosten voor biotricklingfílters bedragen f 50-200/(Nm3h). 

Een lavawasser (biosorpfilter) is gevuld met lavasteen die in tegenstelling tot 
andere fdtermaterialen volledig stabiel blijft en derhalve een lange standtijd heeft. 
Op de lavafilterpakking wordt waterstofsulfide geoxideerd tot zwavelpiur em 
elementair zwavel. 
Dit materiaal is ideaal als drager van micro-organismen, mede doordat h a  de 
eigenschap bezit water in een dume film vast te houden rond de korrel. 
Door de hoge adsorptie-capaciteit van h a  materiaal kunnen sterk variërende 
concentraties stankstoffen worden gebufferd. Het filtermateriaal is pH-bufferend. 
Een lavafilter heeft een lage luchtweerstand. De inhoud van het filter is afhanke- 
lijk van de te filteren luchthoeveelheid. 
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H a  rendement van de verwijdering van waterstofsulfide kan, affiankelijk van de 
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belasting, 9û-95 46 bedragen. De standtijd van de filterpakking kan enkele jaren 
zijn. De 'kale" investaingskosten bedragen f 11 .m,- tot f 62.000,-, voor een 
filter met een diameta I,4 en 6 meter en een hoogte van 4 m. De 'kale" 
investeringskosten bedragen hiermee voor een open lavaflter circa f 101(Nm3h). 

Bij gaswassing vindt reiniging van de afgasstroom plaats met behulp van water 
dat over een gepakte kolom wordt gesproeid. Op deze wijze wordt een groot 
water/afgasgrensvlalr gecreëerd d a t  de te verwijd- componenten w efficiënt 
mogelijk in het water worden opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
absorptie en chemische wassing. Bij absorptie lossen de componenten op in 
water, in het geval van dternische wassing vindt na de absorptiestap een omze&- 
ting van de geab8orbede component plaats. 
Bij verwijdering van zure componenten (bijvoorbeeld H$) kan gebruik worden 
gemaakt van alkalische wassing. In dat geval wordt de afgassmm gewassen met 
een waterige oplossing van veelal natronloog. Bij verwijdwing van basische 
componenten (bijvoorbeeld ammoniak, mines) kan gewassen worden met een 
aangezuurde oplossing (bijvoorbeeld verdund zwavelzuur of wutaiur). 
Indien bij chemische wassing de verontreinigingen vergaand moeten worden 
geoxydeerd, worden oplossingen gebruikt van oxydatiemiddelen als H,@ (water- 
stofperoxyde), NaOCI (chloorbleekloog) of Q, (ozon). Indien zure verbidingen 
aanwezig zijn wordt de oxydatiestap gevolgd door een neutralisatiestap met loog. 
Gaswassing levert een waterige spuistroom op. 

Afbankeiijk van de belasting is  bij een goede d i i i one r ing  is een radement 
van W 5  1 haalbaar. 

Investeringskosten voor een afgasreinigingsinstallatie zijn afhankelijk van h a  te 
behandelen debiet. Naarmate h a  te behandelen afgasdebiet grota wordt d e n  de 
investeringskosten p a  Nm3hr dalen. Dit komt tot uiting in de volgende formule 
voor de "kale" invertenngskostai @er Nm31hr) voor gaswasem 

4000 
I = 

p 6 i a U  

Met: 
I: invesmiqkosm (f/(Ndhr)) 
Q: afgasdebiet (Nm'hr) 

Bij adsoptie aan aktief kool hechten de geymmponenten zich aan het aktief kool I: , .  
dat zich in het filter b ind t .  Op den duur zal het fdter verzadigd raken zodat 
vavanging van ha aktief kool noodzakelijk is. Eca andere mogelijkheid is 

,JL. 

regeneratie van het aktief-koolfilter. Di ge& een aanzienlijke vahoging van de 
investaingskosten. Voor nuzi's is een niet-regeneratief systeem gesdikter gaien +- t*- .I 
de relatief lage concentraties in het afgas waardoor de vervangingsfrequfmtie laag 
zal zijn. Een nadeel voor toepassing bij m i ' s  is het feit dat de afgasstroom niet .. d pi 
te vochtig mag zijn (relatieve vochtigheid lager dan 60 d 70 46). Opgemerkt =--  - 
wordt dat voor adsorptie van H$ speciaal geïmpregneerde kool nodig is. . I  _ . . . 

. X "  
' y>.- ., r 
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Afhankelijk van de belasting is bij een goede dimensionering een rendement van 
90-95 % haalbaar. 

Bij eenmalig gebmik van aktief kool bedragen de "kale" investeringskosîen 
f 5-10/(Nm3ni) inclusief een regeneratievoorziening. De exploitatiekosten zijn 
hoog. 



BULAGE 11 BEGRIPPENLUST GEUR 

Acceptatiecurve 

Adaptatie 

Best Practical Means 

Best Technical Means 

Bronsterkte 

Constante uitworp 

Debiet 

Diffuse bron 

Emissie 

Emissiefactor/-kemal 

Fluctuerende uitworp 

Gecertificeerd 
referentiemataiaal 

- Een curve die het verband aangeeft tussen de geurwn- 
eentratie ea het percentage van de waarnemers dat deze 
concentratie onaanvaardbaar acht. 

- De geurconcentratie die door de helft van een groep 
waamemers onder bepaalde omstandigheden juist on- 
aanvaardbaar wordt geacht. 

- Immissieconecntratieniveau dat aanwezig ia zonder dat 
dit dieet wordt heTnvloed door lokale bronnen. 

- Het verschijnsel dat de gevoeli$eid voor een bepaalde 
geur afneemt naarmate men a langere tijd achtereen 
aan wordt blootgesteid. 

- As low as reasonably achievable (zo laag ais redelijker- 
wijze haalbaar). 

- Die technieken waannee, rekening houdend met mm- 
mische aspecten de grootste reductie van de emMe 
wordt verkregen. 

- Die technieken waarmee, een w hoog mogelijke reduc- 
tie van de emissie wordt verkregen en die t enminste& 
keer in de praktijk zijn toegepast. 

- Emissie van een bepaalde stof gemeten per tijdseenheid. 

- Nauwelijks of geen schommeling van de momentane 
bronsterkte. 

- Volumestroom per tijdseenheid. 

- Em nia-gckaoaiiseerde emissie, nia zijnde een opper- 
vlaktebron of lijnbron. 

- De uitworp van verontreinigde stoffen naar de lucht. 

- Gemiddelde emissie van een componait, gekoppeld aan 
een bedrijfsparameter. zoals grondstofdooneî. de pro- 
duktie of aan afgasdebiet, bronoppavlakte e.d. 

- Aaazieniijke schommeling van de momentane bron- 
aakte. 

- Een referentiemataiaal waarvan een of mea eigen- 
schapswaarden zijn gecertificeerd door middel van een 
technische procedure. vagezeld van een cdfiaist, dat 
is afgegeven door een c&fieerende instantie. 



Geometrische - De consistentie van meetresultaten, verkregen binnen 
herhaalbaarheid (r') één laboratorium, wordt beschreven met de menologi 

sche parameter herhoalboarheid (Eng: repeatab'iity). 
In de ontwerp NVN 2820 is de oorspronkelijke definitie 
van herhaalbaarheid (uit de IS0 5725 norm) aangepast 
aan de eigenschappen van olfactometrie. 

Geometrische - De mate, waarin meetwaarden van verschillende labora 
reproduceerbaarheid (R') toria met elkaar vergelijkbaar zijn, wordt beschreven 

met de metrologische parameter reproduceerbuarheid 
(Eng: reproduceability). In de ontwerp NVN 2820 is de 
oorspronkelijke deñnitie van reproduceerbaarheid (uit 
de IS0 5725 norm) aangepast aan de eigenschappen van 
olfactometrie. 

Geurbeleving 

Geurdrempel 

Geureenheid (ge) 

- De uitkomst van een telefonisch leefhuheidsondenoek 
(TLO) waarbij een aselecte groep uit de bevolking 
ge7nterviewd wordt naar hun oordeel omtrent geurhin- 
der buitenshuis. 

- De concentratie van geurveroorzakende stoffen in lucht, 
uitgednikt in geunenheden per m3 (ge/m3). Per definitie 
is I ge/m3 de concentratie die door 50% van een gess  
lecteerd panel van waarnemers nog net kan worden 
onderscheiden wordt van geurvrije lucht. 

- Die concentratie van een stof of van een mengsel van 
stoffen die door 50 i6 van een geseledead panel van 
waarnemers nog net kan worden onderscheiden van 
geurvrije lucht. De geurdrempel komt per definitie 
overeen met een geurconcentratie van 1 geureenbeid per 
m3. 

- Eén geureenheid is een dusdanige hoeveelheid van een 
gasvormige stof of mengsel van stoffen die, verdeeld in 
1 m3 geurvrije lucht, door 50 % van een geseleeteerd 
panel van waarnemers wordt onderscheiden van geur- 
vrije lucht. 

Geurherkenningsdrempel - De concentratie, waarbij 50 % van een geselectead 
panel van waarneming de kwaliteit of aard van eea geur 
als zodanig herkent. 

Geurimmissie 

Geurpanel 

- Geurconcentratie in de buitenlucht. 

- Een groep van geselecteerde proefpersonen waaraan 
geurhoudende lucht verdund met geurvrije lucht wordt 
aangeboden om de geurconcentratie vast te stellen. 



Individuele geurdrempel - Die concentratie van eea stof of mengsel van stoffen, 
die door één geselecteerd panellid nog juist kan worden 
onderscheiden van geurvrije lucht. 

Korte Termijn Model - Een op het Gaussisch pluimmodel gebaseerd model 
waannee verspreidingsberekeningen worden uitgwoerd 
voor &n specifieke weeissituatie. 

- Lange Tennijn Frequentie Distributie Model: in Neder- 
land toegepast verspreidingsmodel voor luehtverontrei- 
niging. 

M- en woonomgeving - Onder leef- en woonomgeving wordt vendasn: de 
woonbebouwing, ziekenhuh. vaplecghuh, dag- 
verblijven en objecten voor dag- en verblijfsrmeatie 
@ark, camping, sportvelden enz.). 

Oppervlaktebron 

Snuffeleenheid (se) 

Snuffelgrens 

worst CaSe 

- Verdunningsapparaat voor het presentem van verdunde 
geur aan een geselecteerd p d  van waarnemers voor 
de analyse van geurmonsters. 

- Een niet-gekanaliseerde missie afkomstig van an bron 
met an relatief groot oppervlak. 

- Een conccntratie van 1 se/m3 is de gemiddelde wncm- 
tratie op de snuffelgrens. 

- De snuffelgrens of snuffelafstaad ligt op die plaats in 
het veld, waar 50 96 van een snufFelploeg de gem van 
een bron nog juist kan waarnemen. 

- Benadering. waarbij uitgegaan wordt van eea nadelige 
situatie voor het milieu. 




