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1 Inleiding 

In opdracht van Uitvaartcentrum Den Helder is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de realisatie van een crematorium bij Uitvaartcentrum Den Helder. Op basis van 

meetgegevens aan een identieke installatie is de geuremissie vastgesteld. Vervolgens is de geurbelasting 

berekend met een verspreidingsmodel.  
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2 Situatiebeschrijving en geuremissie 

2.1 Situatiebeschrijving 

Het uitvaartcentrum Den Helder wil een crematorium realiseren. Het crematorium is gepland naast het 

bestaande uitvaartcentrum, welke is gelegen aan IJsselmeerstraat 63a, aan de zijde van de Annie 

Romein Verschoorlaan. In onderstaande figuur is de locatie van het uitvaartcentrum en het crematorium 

weergegeven (indicatie, voor exacte locaties wordt verwezen naar de bouwtekeningen). Het 

uitvaartcentrum is blauw omrand aangegeven, de locatie van de verbrandingsinstallatie van het 

crematorium met een blauw vierkant (recht onderin het Uitvaartcentrum). 

Rondom het Uitvaartcentrum zijn meerdere geurgevoelige bestemmingen gelegen, zoals een woonwijk 

ten westen van de locatie, een locatie voor begeleid wonen (direct ten noorden) en een 

kinderdagverblijf (K’Nijntje, gelegen aan de Annie Romein Verschoorlaan 25 en rood omcirkeld in de 

figuur) direct naast het crematorium. 

 

Figuur a Ligging van Uitvaartcentrum Den Helder en gepland crematorium 
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2.2 De geuremissie 

De geuremissie als gevolg van de verbrandingsoven is bij een identieke oven gemeten
1
. De geuremissie 

bedroeg 2,4 *10
6
 ouE/h. Aangezien de ovens identiek zijn, zal de emissie in Den Helder eveneens 

2,4 *10
6
 ouE/h bedragen. 

Naar verwachting zullen op jaarbasis 500 crematies plaatsvinden, waarbij per crematie ongeveer 1,5 uur 

emissie van de oven plaatsvindt. De emissieduur per jaar bedraagt daardoor (500 * 1,5) = 750 uur.  

 

                                                   
1  ‘Geuronderzoek Uitvaartonderneming Schrijen’, rapportnummer UVOS11A4, oktober 2011. 
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3 Toetsingskader 

3.1 Landelijk geurbeleid 

De brief van de Minister van VROM van 30 juni 1995
2
 vormt de basis voor de beoordeling van geurbelaste 

situaties. De essentie van deze brief is dat het bevoegd gezag dient vast te stellen welk niveau van 

geurhinder in een bepaalde situatie nog acceptabel is, en dat maatregelen ter bestrijding van 

geuroverlast moeten worden bepaald in overeenstemming met het ALARA-principe
3
. In 2005 is het begrip 

ALARA in de Wet milieubeheer vervangen door het begrip BBT (Beste Beschikbare Technieken). Deze 

Beste Beschikbare Technieken moeten worden toegepast om een hoog beschermingsniveau te bereiken. 

Als instrumentarium voor het bepalen van het acceptabel hinderniveau is in de NeR de hindersystematiek 

geur opgenomen. De hindersystematiek leidt tot het toepassen van een Bijzondere regeling geldend voor 

een bepaalde bedrijfstak of tot een specifieke afweging voor een individuele situatie, rekening houdend 

met het landelijke en lokale geurbeleid. 

3.2 Gebruikelijke toetsingswaarden 

De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour geeft 

een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie (uitgedrukt als 

percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 ouE/m
3
 als 98-percentiel vormt de begrenzing 

van het gebied waarbinnen een geurconcentratie van 1 ouE/m
3
 méér dan 2% van de tijd (175 h/jr) wordt 

overschreden. 

Uit de Bijzondere regelingen uit de NeR en richtlijnen voor andere bedrijfstakken blijkt dat de volgende 

overschrijdingsfrequenties en geurconcentraties gebruikelijk zijn: 

Overschrijdingsfrequentie 

Voor aaneengesloten woonbebouwing wordt in de Bijzondere Regelingen de 98-percentielwaarde 

toegepast.  

Voor verspreid liggende woningen en voor bedrijfswoningen wordt vaak een ruimere toetsingswaarde 

gehanteerd dan voor aaneengesloten woonbebouwing, bijvoorbeeld de 95-percentielwaarde
4
.  

Geurconcentratie 

Een geurconcentratie van 1 ouE/m
3
 is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een groep 

mensen met een gemiddeld reukvermogen (panel geselecteerd volgens NEN-EN 13725) de helft van de 

mensen de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije lucht. 

In de Bijzondere Regelingen liggen de toetsingswaarden in een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m
3
 als 98-

percentielwaarde; grensconcentraties lager dan 0,5 ouE/m
3
 komen in de Bijzondere Regelingen niet voor.  

Indien wordt aangesloten bij de Bijzondere regelingen, geldt 0,5 ouE/m
3
 als 98-percentielwaarde als 

strengste toetsingswaarde. Deze waarde wordt doorgaans op nieuwe inrichtingen van toepassing geacht, 

voor bestaande inrichtingen wordt in het algemeen een ruimere grenswaarde toegepast. Van de 

normering van 0,5 ouE/m
3
 als 98-percentielwaarde kan onderbouwd worden afgeweken, bijvoorbeeld op 

basis van de verwachte hinderlijkheid van de geur. De hinderlijkheid kan worden gekwantificeerd door 

middel van hedonische metingen. 

  

                                                   
2  Opgenomen in de NeR. 
3  ALARA staat voor ‘As Low As Reasonably Achievable’ 
4  De betreffende immissieconcentratie wordt gedurende minder dan 5% van de tijd overschreden. 
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Piekemissies 

Kortdurende emissies kunnen leiden tot kortdurende maar hoge immissies. Voor dergelijke bronnen geeft 

toetsing aan de 98-percentielwaarde onvoldoende inzicht in de geurbelasting van de omgeving. In 

Publikatiereeks Lucht nr. 82 is afgeleid dat voor continue bronnen toetsing aan 1 ouE/m
3
 als 98-

percentielwaarde ongeveer even streng is als toetsing aan 10 ouE/m
3
 als 99,99-percentielwaarde. Voor 

bedrijven waar kortdurende piekemissies optreden is het daarom gebruikelijk tevens te toetsen aan 

10 maal de concentratie waaraan als 98-percentielwaarde is getoetst, als 99,99-percentielwaarde. 

3.3 In beeld te brengen contouren 

Uit bovenstaande blijkt dat een toetsingswaarde van 0,5 ouE/m
3
 als 98-percentielwaarde kan worden 

gezien als strengste toetsingswaarde; wanneer de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige 

bestemmingen beneden deze waarde ligt, kan worden geconcludeerd dat de kans op geurhinder 

verwaarloosbaar is. 

De emissieduur van de oven is relatief kort, waardoor alleen de 98-percentielwaarde onvoldoende 

inzicht geeft in de geurbelasting; derhalve wordt ook de 99,99-percentielwaarde in beeld gebracht. 

De in beeld te brengen contouren zijn daarmee: 

 0,5 ouE/m
3
 als 98-percentielwaarde  

 5 ouE/m
3
 als 99,99-percentielwaarde 
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4 De geurbelasting van de omgeving 

4.1 Verspreidingsmodel 

De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een 

verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal 

Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 2012.  

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op 

basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een ‘lange termijn’ berekening en de beschouwde 

periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens bestaan uit 

uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de 

temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de immissieconcentratie voor elk 

afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de 

jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde uurgemiddelde immissieconcentratie wordt 

overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van geurcontouren.  

4.2 Invoergegevens 

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de emissieduur 

en omgevingskenmerken. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de te gebruiken brongegevens.  

Tabel 1: Brongegevens voor de verspreidingsberekeningen 

Bronomschrijving X Y H Q Emissie Emissie Emissieduur Brontype en emissiepatroon 

 [m] [m] [m] [MW] [106 ouE/h] [ouE/s] [h/jr]  

Crematorium 112.095 550.330 7 0 2,4 678 750 Gebouw met schoorsteen, 
random 

 

Thermische en impulsstijging. Voor de toekomstige verbrandingsoven is de warmte-inhoud 

verwaarloosbaar verondersteld. Als gevolg van de warmte-inhoud van een pluim kan sprake zijn van 

extra pluimstijging, waardoor de effectieve emissiehoogte hoger zal zijn. Door de warmte-inhoud te 

verwaarlozen, wordt dit effect niet in beschouwing genomen, waardoor er sprake is van worst-case 

scenario.  

Gebouwinvlooed. Indien de emissiehoogte slechts weinig hoger (emissiehoogte  2,5  gebouwhoogte) is 

dan de dakhoogte van het gebouw (of de omringende gebouwen) treedt er gebouwinvloed op. Bij 

gebouwinvloed ontstaat aan de lijzijde van het gebouw een onderdruk, die zorgt voor een neerwaartse 

afbuiging van de geuremissie alvorens de ‘geurpluim’ zich verder met de wind verspreidt; hierdoor wordt 

de verspreidingssituatie in ongunstige zin beïnvloed.  

De invloed van het optreden van gebouwinvloed wordt modelmatig verdisconteerd met behulp van de 

gebouwmodule. Hiertoe is bij de bron een gebouw gemodelleerd met afmetingen (l x b x h) van 80 x 60 x 

5 m. 

Emissiepatroon. De emissieduur bedraagt circa 750 uur per jaar. Er is geen specifiek emissiepatroon vast 

te stellen (zoals bijvoorbeeld een vast aantal uren per week), waardoor de emissie is ingevoerd als 

‘random’ bron, waarin de emissie random gedurende het jaar kan plaatsvinden.  
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De overige invoerparameters zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: Invoerparameters voor de verspreidingsberekening met het NNM 

Meteorologische periode 1995 – 2004 

Ruwheidslengte z0 0,765 m1) 

Grensconcentratie en percentielwaarde 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde 
5 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde 

Immissiegebied RDC X:111.600 – 112.600 
RDC Y: 549.900 – 550.900 
(1.000 x 1.000 m) 

Roosterafstand 20 m 

Receptorhoogte 1,5 m 

1) De ruwheidslengte is bepaald aan de hand van de KNMI ruwheidsfile (op basis van de gridcoördinaten in Amersfoortse 

coördinaten). 

Het scenariobestand van de verspreidingsberekeningen is opgenomen in bijlage A. 
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4.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen 

Onderstaand zijn de contouren weergegeven van 0,001 en 0,01 ouE/m
3
 als 98-percentielwaarde en 

2,5; 5 en 6 ouE/m
3
 als 99,99-percentielwaarde. 

 

 

Figuur b Geurcontouren van 0,001 en 0,01 ouE/m
3
 als 98-percentielwaarde 

als gevolg van uitvaartcentrum Den Helder 
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Figuur c Geurcontouren van 2,5; 5 en 6 ouE/m
3
 als 99,99-percentielwaarde 

als gevolg van uitvaartcentrum Den Helder 
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4.4 Bespreking van de resultaten 

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat een geurbelasting van 0,5 ouE/m
3
 als 98-percentielwaarde 

nergens wordt bereikt of overschreden. De maximale immissieconcentratie bedraagt ongeveer 

0,01 ouE/m
3
 als 98-percentielwaarde, wat zeer laag mag worden genoemd. 

De contour van 5 ouE/m
3
 als 99,99-percentielwaarde bestrijkt een zeer klein gebied, waarbinnen alleen 

een gedeelte van de ten noorden gelegen Hindu tempel gelegen is (niet zichtbaar op de topografische 

kaart). De maximale immissieconcentratie bedraagt 6 ouE/m
3
 als 99,99-percentielwaarde. 

Een Hindu tempel is volgens het Activiteitenbesluit echter geen geurgevoelig gebouw. Hieronder vallen 

wel bijvoorbeeld zorginstellingen en (medische) kinderdagverblijven
5
, maar andere gebouwen als 

tempels, kerken en dergelijke niet.  

Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van overschrijding van de voorgestelde 

toetsingswaarden, waardoor de kans op geurhinder bij realisatie van het crematorium verwaarloosbaar 

zal zijn. 

 

 

                                                   
5  http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/geur/handleiding-geur/bijlagen/bijlage-2/b2-1/b2-1-2-gevoelige/  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/geur/handleiding-geur/bijlagen/bijlage-2/b2-1/b2-1-2-gevoelige/
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5 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Uitvaartcentrum Den Helder is door PRA Odournet bv een geuronderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de realisatie van een crematorium bij Uitvaartcentrum Den Helder. Op basis van 

meetgegevens aan een identieke installatie is de geuremissie vastgesteld op 2,4 *10
6
 ouE/h. Vervolgens is 

de geurbelasting berekend met een verspreidingsmodel.  

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurbelasting gering is. Geconcludeerd kan worden dat er 

geen sprake is van overschrijding van de voorgestelde toetsingswaarden (de strengste toetsingswaarden 

uit de NeR), waardoor de kans op geurhinder bij realisatie van het crematorium verwaarloosbaar zal 

zijn. 
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Bijlagen 
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Bijlage A Scenariobestand verspreidingsberekeningen 

 

              KEMA STACKS VERSIE 2012.1 

              Release 10 mei 2012 

 

 

 

Stof-identificatie:                      GEUR     

 

start datum/tijd:            1/9/2013 3:20:15 PM 

datum/tijd journaal bestand: 1/9/2013 3:23:04 PM 

 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

 

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   112500  

550500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand C:\Stacks121\input\emis.dat 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

   Start datum/tijd:  1- 1-1995  1:00 h 

   Eind  datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2012 

 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87672 

 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-

lokatie 

                                                 met coordinaten:     112500    

550500 

gem.  windsnelheid, neerslagsom  

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)  

 

 1  (-15- 15):  4554.0   5.2     3.5   296.35 

 2  ( 15- 45):  4818.0   5.5     3.8   214.75 

 3  ( 45- 75):  7287.0   8.3     4.0   198.80 

 4  ( 75-105):  5937.0   6.8     3.5   230.75 

 5  (105-135):  5098.0   5.8     3.4   383.25 

 6  (135-165):  6610.0   7.5     3.5   569.40 

 7  (165-195):  8820.0  10.1     4.2  1105.95 

 8  (195-225): 11919.0  13.6     4.7  2079.27 

 9  (225-255): 10267.0  11.7     5.9  1610.31 

10  (255-285):  8988.0  10.3     4.8   997.54 

11  (285-315):  7224.0   8.2     4.2   925.39 

12  (315-345):  6150.0   7.0     3.8   592.30 

gemiddeld/som:      0.0          4.3  9204.06 

 

lengtegraad: :   5.0 

breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid-index:     1.00 
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Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20 

 

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

 

Aantal receptorpunten              2352 

Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.7652 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:     -0.03950 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      0.01096 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:     13.01703 

   Coordinaten  (x,y):       112140,      550380 

   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  1996   7  12  24 

 

Aantal bronnen            :        1 

 

*********  Brongegevens van bron   :    1  

** BRON PLUS GEBOUW ** Schoorsteen verbrandingsinstallatie 

 

X-positie van de bron [m]:            112095 

Y-positie van de bron [m]:            550330 

langste zijde gebouw     [m]:        80.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        60.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:         5.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       160.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    112100 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    550400 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      7.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.40 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.41 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.37997 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.32020 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   390.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                              7551 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 678 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                  58 


