Geurhindermetingen in het veld uitgevoerd met een snuffelploeg

Inleiding
Het Zuiveringsschap Drenthe beheert de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Echten (rwzi
Echten). In 1988 heeft Witteveen+Bos
Raadgevende ingenieurs b.v. te Deventer
een geuronderzoek verricht bij de rwzi
Echten in het kader van een milieuvergunning. Aan de hand van de berekende
geuremissies isnagegaan welke maatregelen
noodzakelijk waren om aan de geldende
geurnorm te voldoen [1],
In de zomer van 1996 heeft Witteveen+
Bos weer een geuronderzoek uitgevoerd,
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Samenvatting
Het stankbeleid in Nederland is belangrijk veranderd. Naast de kwantiteit moet ook
de kwaliteit van de geur worden bepaald. Hiervoor zijn bij een snuffelploegonderzoek behalve de geurconcentratie/waarneembaarheid ook de intensiteit, hedonische
waarde en hinderlijkheid van de waargenomen geur bij een waterzuivering bepaald.
De resultaten van dit snuffelploegonderzoek zijn goed vergelijkbaar met het bedrijfstakonderzoek, 'Stankbestrijding op rwzi's'. Bovendien komen de resultaten van de
kwaliteitsmetingen zeer goed overeen met de grenswaarden voor hinderlijkheid,
zoals opgenomen in de NeR.

bestaat het aanvoerstelsel voor een groot
deel uit persleidingen.
De huidige installatie is in 1978 in gebruik
genomen en ontworpen voor 100.000 i.e.
en een capaciteit van 1.900 m 3 afvalwater
per dag. Tabel I geeft een overzicht van de
installatie-onderdelen van rwzi Echten.
TABEL I - Installatie-onderdelen.
Installatie-onderdeel

dit maal in de vorm van een snuffelploegonderzoek. Het doel van het onderzoek
was het vaststellen van het effect van de
genomen maatregelen en de geursituatie in
de omgeving.
Op grond van voorgaande onderzoeken en
ervaringen van Witteveen+Bos blijkt dat
snuffelploegmetingen zeer goed toepasbaar
zijn om de geursituatie in de omgeving van
een rioolwaterzuiveringsinstallatie in kaart
te brengen [2].Om deze reden is besloten
het geuronderzoek uit te voeren door
middel van snuffelploegmetingen.
Omdat het stankbeleid in Nederland
belangrijk veranderd is, is het uniforme
kwantitatieve toetsingskader verdwenen.
Naast de kwantiteit wordt dus ook naar de
kwaliteit van de geur gekeken. Hiervoor
zijn tijdens de snuffelploegmetingen ook
de intensiteit, hedonische waarde en
hinderlijkheid van de waargenomen geur
bepaald. Als resultaat van deze metingen
kan een relatie worden gelegd tussen de
geurconcentratie en de kwaliteit van de
geur en daarmee de hinder in de omgeving.
In dit artikel wordt het onderzoek van
Witteveen+Bos naar de toepasbaarheid van
snuffelploegmetingen voor het bepalen van
de geurhinder in het veld gepresenteerd.
Na de beschrijving van de situatie en een
samenvatting van de uitvoering van de
metingen worden de methode van de
hindermetingen en de resultaten gepresenteerd die overeenkomen met immissieconcentraties in de NeR.
Beschrijving situatie
De rwzi Echten ontvangt rioolwater uit een
gebied in het zuidwesten van de provincie
Drenthe, met als belangrijke kernen Zuidwolde en Hoogeveen. Gezien de grote
afstanden waarover het water naar de
zuivering moet worden getransporteerd

563

Ontvangput/grofvuilrooster
Vijzelgemaal
Slibretourvijzel
Fijnvuilrooster
Zandvang
Verdeelput
Beluchtingscircuit
Nabezinktank 1 + 2
Nabezinktank 3
Effluentgoot
Slibgemaal
Slibindikker
Slibbuffers
Slibontwateringsgebouw
Compostfilters

Uitvoering
afgedekt
afgedekt
afgedekt
afgedekt
afgedekt
afgedekt
kopeinden afgedekt
open
open
open
afgedekt
open
open
afgedekt
n.v.t.

Uitvoering snuffelploegmetingen
Bij de rwzi Echten zijn gedurende vier
meetdagen snuffelploegmetingen uitgevoerd, conform het Document Meten en
Rekenen Geur [3].Per meetdag is tweemaal een snuffelploegmeting uitgevoerd.
Een snuffelploegmeting bestaat uit het
vaststellen van de snuffelgrens. De snuffelgrens is de afstand van de bron tot de
plaats waar de helft van de snuffelploeg de
geur van de bron onderscheidt van de
achtergrondgeur. Voor het vaststellen van
de snuffelafstand wordt op tenminste 5
verschillende afstanden van de bron
gesnuffeld aan de lijzijde van de bron,
waarbij op de grootste afstand geen van de
snuffelploegleden de geur van de bron mag
onderscheiden van de achtergrondgeur en
op de kleinste afstand alle snuffelploegleden de geur moeten onderscheiden van
de achtergrondgeur. Indien nodig wordt
eerst met de snuffelploeg bij de bron
gesnuffeld om de geur te leren kennen.
Voor snuffelploegmetingen schrijft het
Document Meten en Rekenen Geur een
aantal randvoorwaarden voor, zoals:
- een panel van tenminste 6 personen;
- selectie van de panelleden op hun indi-

viduele geurdrempel voor n-butanol
(conform de NVN 2820, [4]);
- de waarnemingen moeten worden uitgevoerd onder leiding van een coördinator
(die zelf geen waarnemingen verricht);
- meteorologische randvoorwaarden.
De snuffelgrens wordt uit de resultaten van
de metingen berekend met de methode
van Dravnieks, waarbij de verdunningsstappen vervangen worden door de afstand.
Uit de snuffelgrens wordt met behulp van
een korte termijn verspreidingsmodel de
bronsterkte (in snuffeleenheden per uur)
berekend.Vervolgens worden verspreidingsberekeningen uitgevoerd met het Lange
Termijn Frequentie Distributie Model
(LTFD-Model) ter toetsing van de geursituatie rond de inrichting aan de normen.
Nauwkeurigheid snuffelploegmetingen
Om de nauwkeurigheid van snuffelploegmetingen vast te stellen, heeft Witteveen+
Bos de resultaten van 5 snuffelonderzoeken in beschouwing genomen [5].
Bij vier van de in beschouwing genomen
onderzoeken is telkens op vier meetdagen
tweemaal de bronsterkte bepaald en bij één
onderzoek is op tien meetdagen tweemaal
de bronsterkte bepaald. Omdat de geometrische reproduceerbaarheid afhankelijk
is van de meetwaarden onderling is per set
meetwaarden de maximale geometrische
reproduceerbaarheid berekend.
Op basis van de resultaten van de in
beschouwing genomen vijf snuffelploegonderzoeken is geconcludeerd dat R' max
kleiner is dan 4, als er op minimaal vier
meetdagen telkens twee snuffelploegmetingen worden uitgevoerd (waarschijnlijkheid gelijk aan 95%). De meetnauwkeurigheid bij uitvoering van een
snuffelploegonderzoek op 4 dagen (twee
metingen per dag) is kleiner dan 1,5.
De nauwkeurigheid van snuffelploegmetingen is daarmee vergelijkbaar met die
van geuranalyses volgens de NVN 2820.
Geurhinder meten met snuffelploegmetingen
Inleiding
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs
b.v. voert al meer dan vijfjaar geuronderzoeken uit met behulp van snuffelploeg-
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metingen. Sinds de wijzigingen in het
stankbeleid van maart 1995 wordt door
Witteveen+Bos onderzoek gedaan naar de
toepasbaarheid van snuffelploegmetingen
voor het bepalen van de geurhinder rond
bedrijven [6].Hiervoor worden tijdens de
metingen ook de intensiteit, hedonische
waarde (kwaliteit) en de hinderlijkheid van
de waargenomen geur bepaald.
Bij het bepalen van geurhinder met snuffelploegmetingen zijn drie zaken van belang:
- de relatie tussen geurconcentratie en
intensiteit van een bepaalde geur;
- de relatie tussen geurconcentratie en
hedonische waarde van dezelfde geur;
- inzicht in de relatie tussen de geurconcentratie en de daarvan ondervonden
hinder mede op basis van de intensiteit en
de hedonische waarde.
Methodehindermetingen
De snuffelploegmetingen worden uitgevoerd op de eerder beschreven manier.
Op dewaarneempunten, dichter bij de bron
gelegen dan de snuffelafstanden, moeten
de leden van de snuffelploeg aangeven wat
de intensiteit, de hedonische waarde en de
hinderlijkheid van de waargenomen geur
is. Met andere woorden bij de beoordeling
van deze aspecten moet de geur bij de
snuffelploegmetingen bovendrempelig
worden waargenomen. Voor de ontwikkeling van de methodiek is gebruik
gemaakt van de bestaande (Duitse) methodieken [7,8 en 9].
Voor de beoordeling van de intensiteit
wordt de volgende schaal gebruikt:
0 geen geur waarneembaar
1 zeer zwakke geur
2 zwakke geur
3 duidelijk waarneembare geur
4 sterke geur
5 zeer sterke geur
6 extreem sterke geur
Voor de beoordeling van de hedonische
waarde wordt de volgende schaal gebruikt:
-4 extreem onaangenaam
- 3 zeer onaangenaam
-2 onaangenaam
-1 enigszins onaangenaam
0 neutraal
1 enigszins aangenaam
2 aangenaam
3 zeer aangenaam
4 extreem aangenaam
Voor de beoordeling van de hinderlijkheid
wordt de volgende schaal gebruikt:
0 niet hinderlijk
1 een heel klein beetje hinderlijk
2 hinderlijk
3 duidelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 zeer erg hinderlijk
6 extreem hinderlijk

Resultaten van de snuffelploegmetingen
bij de rwzi Echten
De snuffelploegmetingen zijn uitgevoerd in
de omliggende weilanden en aan de weg
langs de Hoogeveensche Vaart. Aanwezige
achtergrondgeuren waren mest, maïs, gras,
aarde, bermplanten, coniferen, uitlaatgas en
paraffine. Van de bron is in het veld hoofdzakelijk de geur van slib waargenomen,
afkomstig van de slibindikker en de slibbuffers. Dichter bij de bron was ook de
geur van het beluchtingscircuit goed te
onderscheiden.
Tijdens meting 1viel de geuremissie uit
een rioolput op. De geuremissie is waarschijnlijk te verklaren doordat een aantal
strengen van persleidingen in de kern
Hoogeveen en knooppunt Hoogeveen
eindigen in een vrijvervalriool. De in de
persleidingen geproduceerde geurstoffen,
onder andere waterstofsulfide, kunnen
gedeeltelijk ontsnappen wanneer het waterslot niet aanwezig is of niet goed functioneert. Deze en de andere aanwezige
achtergrondgeuren hebben de metingen
niet beïnvloed.
De temperatuur lag tijdens de snuffelploegmetingen tussen de 12 en de 18°C.
Deze temperaturen zijn goed vergelijkbaar
met de jaargemiddelde dagtemperatuur in
Nederland (15°C). Voor alle meetdagen
geldt dat in de 3 voorafgaande dagen enige
regen is gevallen. Met andere woorden de
weersomstandigheden waren vergelijkbaar
en er zijn daardoor geen fluctuaties in de
geuremissie van de waterzuivering door
bijvoorbeeld het schoonspoelen van de
riolering.
De gemeten geuremissie van het in de
periode mei-augustus 1996 uitgevoerde
snuffelploegonderzoek is 190-106 ge/h.
Voor dit onderzoek is een reproduceerbaarheid van een factor 2,2 bepaald en een
meetnauwkeurigheid van een factor 1,2.
Evaluatie
Gcuremissic-onderzoek
In 1988 is een geuremissie-onderzoek
uitgevoerd op basis van theoretische
benaderingen van het geuremissiemodel
van Witteveen+Bos en praktijkmetingen.
In het bijbehorende rapport is een pakket
van maatregelen beschreven dat zou leiden
tot een restemissie van 100-106 ge/h.
Op basis van de kentallen van het 'bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op rwzi's'
[2] is voor de huidige situatie een restemissie van 140-106 ge/h berekend.
Op basis van het in de periode mei-augustus 1996 uitgevoerde snuffelploegonderzoek is een bronsterkte van 190-106 ge/h
berekend. Hieruit volgt dat de met de
verschillende methoden bepaalde bronsterkten niet significant verschillen en dus
goed vergelijkbaar zijn.

Hindermetingen tijdenshet snuffelploegonderzoek
Uit het snuffelploegonderzoek blijkt dat de
intensiteit geleidelijk toeneemt met de
geurconcentratie (afb. 1). Bij een concentratie tussen de 1en de 2 ge/m 3 wordt de
geur als zwak waarneembaar beoordeeld.
Vanaf een concentratie van 10 ge/m 3 wordt
de geur sterk waargenomen. Bij concentraties tussen de 10 en 40 ge/m 3 neemt de
beoordeling toe van sterk tot zeer sterk
waarneembaar.
Wat betreft de hedonische waarde beoordeelt het panel de geur bij toenemende
concentratie geleidelijk als steeds meer
onaangenaam (afb. 2). Bij een concentratie
tussen de 1 en 2 ge/m 3 wordt de geur als
enigszins onaangenaam beoordeeld.
Bij een concentratie van ongeveer 5 ge/m 3
is dat toegenomen tot onaangenaam.
Bij concentraties van 20 à 30 ge/m 3 wordt
de geur door het panel als zeer onaangenaam ervaren.
Dit resulteert in de volgende beoordeling
van de hinderlijkheid bij de relevante geurconcentraties (afb. 3):
1 ge/m 3 niet hinderlijk;
3 ge/m 3 hinderlijk;
7 ge/m 3 duidelijk hinderlijk.
Deze resultaten stemmen zeer goed overeen met de grenswaarden voor de hinderlijkheid, zoals opgenomen in de NeR [10].
Conclusies
Op basis van het snuffelploegonderzoek
bedraagt de berekende bronsterkte
190.106ge/h. Degeometrische reproduceerbaarheid R' van de berekende bronsterkten
is gelijk aan 2,2.
De resultaten van deze snuffelploegmetingen
zijn gezien deze factor goed reproduceerbaar en goed vergelijkbaar met een geuronderzoek op basis van de kentallen
(STOWA-rapport).
Bovendien kan worden geconcludeerd
dat ook de resultaten van de geurhindermetingen met behulp van snuffelploegmetingen zeer goed overeenstemmen met
de grenswaarden voor de hinderlijkheid,
zoals opgenomen in de NeR.
Het geuronderzoek uitgevoerd in 1988 met
het Witteveen+Bos geuremissiemodel voor
rioolwaterzuiveringsinstallaties komt ook
goed overeen met het snuffelploegonderzoek en een geuronderzoek uitgevoerd op basis van de kentallen van
het 'bedrijfstakonderzoek stankbestrijding
op rwzi's'.
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