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Samenvatting 
Dit jaarverslag beschrijft de resultaten en ontwikkelingen van het eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en 
Amsterdam-Rijnkanaal van het jaar 2021.  
 
Signaleringen 
Het eNose-netwerk heeft in 2021 in totaal 8.866 eNose signaleringen gedetecteerd. Dit is inclusief de signaleringen 
voor het varend ontgassen.  
 
De meeste meldingen worden veroorzaakt door één enkele eNose, de AU-01 in de Australiëhaven, die verant-
woordelijk is voor 5.204 signaleringen. De OD NZKG heeft eerder vastgesteld dat deze signaleringen afkomstig zijn 
van de opslag en bewerking van bodemas bij een afvalverwerkingsbedrijf. De opslag en bewerking van deze 
bodemas is conform de geldende milieuvergunning. In het gebied rondom de Afrika-, Amerika-, Australië- en Jan 
van Riebeeckhaven geven een aantal eNoses relatief veel alarmeringen. In deze havenbekkens zijn de verhoogde 
signalen merendeels afkomstig van bedrijven met brandstof op- en overslag. 
 
Meldingen geuroverlast 
Van alle 350 overlastmeldingen waarbij de melder verwees naar bronnen in het Westelijk Havengebied, waren 217 
overlastmeldingen geur-gerelateerd. Het aantal overlastmeldingen geur is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020 
en 2019, maar is nog wel hoger dan in de jaren 2017 en 2018. De aard van de meldingen in 2021 is in 
overwegende mate goed vergelijkbaar 2020. Wel zijn er verschuivingen in de bronnen die voor de 
overlastmeldingen verantwoordelijk zijn. Over de oorzaak van de overlastmeldingen geur in 2021 is het volgende 
op te merken: 
- Er was sprake van een afname in het aantal overlastmeldingen t.o.v. 2020, een daling van 36%; 
- De meeste overlastmeldingen gingen over één bedrijf, net als in 2020, waarbij opgemerkt moet worden dat 

het aantal overlastmeldingen over dit bedrijf in 2021 met ruim 50% is afgenomen ten opzichte van 2020; 
- De meeste overlastmeldingen ontstaan bij stabiel zomer- of winterweer, wanneer een weercode van kracht is.  
 
Varend ontgassen 
De Degassing Vessel Detective tool (ontgassingstool), die het varend ontgassen van vaartuigen detecteert, heeft in 
2021 in totaal 520 keer een melding gegenereerd. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 380 keer in 
2020 (+37%). De OD NZKG heeft 93 meldingen varend ontgassen aan ILT en politie LE doorgegeven. De ILT 
heeft 86 meldingen van de OD NZKG opgepakt en volledig uitgelopen. Op verzoek van ILT heeft de Buitengewoon 
opsporingsambtenaar (BOA) van de OD NZKG in zeven zaken voor varend ontgassen een proces-verbaal van 
bevindingen opgemaakt. 
 
Gebiedsgerichte aanpak 
Door de gebiedsgerichte aanpak bij Tata Steel en Tuindorp Oostzaan heeft de OD NZKG meer kennis gekregen 
over de geurbronnen en hun herkomst in deze gebieden. Deze informatie wordt gebruikt voor vervolgonderzoek 
en het verminderen van geurhinder. 
 
Analyse positionering eNoses 
Uit een analyse van de OD NZKG blijkt dat veel eNoses al heel goed gepositioneerd staan. Een aantal eNoses kan 
echter verplaatst worden om de geurproblematiek in de regio nog beter inzichtelijk te maken. Geadviseerd wordt 
om deze optimalisatie in 2022 door te voeren. 
 
Inrichting data-omgeving 
In 2021 is de data-omgeving (datawarehouse) van de OD NZKG slimmer ingericht, zodat gegevens overzichtelijk 
kunnen worden opgevraagd. Voor de toekomst biedt dit veel kansen om effectiever gebruik te maken van het 
eNose-netwerk. Al een paar jaar bestaat de ambitie om de eNose-patronen makkelijker geautomatiseerd te 
kunnen koppelen aan geuroverlast. In 2020 is hiervoor een model ontwikkeld, in 2022 wordt vastgesteld of dit 
wordt doorontwikkeld. Het afgelopen jaar is hiervoor wel verder geëxperimenteerd met interpolatiemodellen. 
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1 Inleiding 
 
In het Amsterdams havengebied en langs het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal staan elektronische neuzen, 
zogenoemde eNoses. Met behulp van eNoses kan (meer) inzicht gekregen worden in de bronnen die geurklachten 
kunnen veroorzaken. Dit jaarverslag beschrijft de resultaten en ontwikkelingen van het eNose-netwerk 
Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal (hierna: eNose-netwerk NZK en ARK) van het jaar 2021.  

Figuur 1: eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 

 
 
Opbouw jaarverslag  

 Hoofdstuk 2 bevat de resultaten en analyse van de eNose signaleringen.  
 In hoofdstuk 3 worden de geuroverlastmeldingen veroorzaakt door bedrijven in het Westelijk 

Havengebied en de scheepvaart op het Amsterdam-Rijn- en Noordzeekanaal besproken.  
 Hoofdstuk 4 licht kort toe hoe, met behulp van eNoses, gebiedsgerichte aanpak is uitgevoerd.  
 In hoofdstuk 5 staan de resultaten van het varend ontgassen.  
 In hoofdstuk 6 wordt de analyse van het eNose-netwerk toegelicht.  
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2 Resultaten en analyse signaleringen eNoses 
 

2.1 Resultaten signaleringen 
In 2021 zijn in totaal 8.866 eNose signaleringen geregistreerd. Deze signaleringen zijn zonder de signaleringen van 
varend ontgassen. Dit aantal is vergelijkbaar met 2020. De meeste meldingen wordt veroorzaakt door één enkele 
eNose, namelijk de AU-01 in de Australiëhaven. Deze eNose is met 5.204 signaleringen verantwoordelijk voor 58% 
van het totaal.  
 
Van deze 8.866 signaleringen, is er 2.099 keer een verhoogd eNose signaal (rood) waargenomen. Dit is een 
verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel signaleringen 
er waren per eNose, onderverdeeld naar oranje en rood.  

Figuur 2: aantal oranje en rode signaleringen per eNose die meer dan 10 signalering over het gehele jaar hebben gegeven. 

 
Naast deze eNose zijn er nog een achttal eNoses die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de overige 
alameringen. Deze zijn weergegeven in figuur 2. 

Figuur 3: eNoses die in 2021, naast de AU-01, de meeste oranje en rode signaleringen hebben afgegeven 
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2.2 Analyse signaleringen 
De in figuur 2 vermelde eNoses bevinden zich grotendeels in het Westelijk Havengebied en zijn daarmee, naast 
eNose AU-01, verantwoordelijk voor een groot deel van de totaal waargenomen alarmeringen. In het gebied 
rondom de Afrika-, Amerika- en Australiëhaven geven een aantal eNoses (WE-02, OC-01, WE-03 en HO-01) 
relatief veel alarmeringen. In de Jan van Riebeeckhaven is dat eNose BE-01. In deze havenbekkens zijn de 
verhoogde signalen merendeels afkomstig van bedrijven met brandstof op- en overslag. 
  
Opgemerkt wordt dat eNose BE-01 in de periode van 25 t/m 27 oktober 2021 door een storing defect was en deze 
heeft ten onrechte 272 maal het rode signaleringsniveau gegenereerd. Deze eNose is door de leverancier op 29 
oktober 2021 vervangen.  
 
Verhoogde signalering bodemas 
In de omgeving van de Australiëhaven bevindt zich eNose AU-01. Deze eNose heeft ook dit jaar weer een hoog 
aantal alarmeringen gegeven, namelijk 5.204. Wel zijn het aantal alarmeringen in 2021, ten opzichte van 2020, 
iets afgenomen. 
 
De OD NZKG heeft vastgesteld dat deze alarmeringen afkomstig zijn van de opslag en bewerking van bodemas bij 
een afvalverwerkingsbedrijf. Op het terrein van de inrichting wordt uit de ruwe bodemas met behulp van een 
mobiele installatie de ferro en non-ferro metalen gescheiden. Deze waardevolle stoffen worden afgevoerd naar 
een eindverwerker. Daarna wordt de bodemas afgevoerd naar een vergunde verwerker om verder opgewerkt te 
worden, zodat de bodemas als bouwstof kan worden toegepast (conform de eisen van het Besluit bodemkwaliteit).  
 
Bodemas heeft een typische, kenmerkende geur die het beste vergeleken kan worden met de geur van cement. 
De opslag en bewerking van bodemas kan leiden tot geurhinder. Het bedrijf staat echter op een industrieterrein en 
in de omgeving zijn geen woningen. De OD NZKG heeft in 2021 geen overlastmeldingen ontvangen die 
gerelateerd zijn aan de opslag van bodemas.    
 

 
Figuur 4: aantal eNose alarmeringen van eNose AU-01 in 2018 - 2021 
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3 Geuroverlastmeldingen ten gevolge van Westelijk 
Havengebied   

 
In dit hoofdstuk worden de meldingen naar geuroverlast besproken die verwijzen naar bedrijven in het Westelijk 
havengebied. 
 

3.1 Overlastmeldingen over bronnen in het Westelijk Havengebied 
In 2021 zijn 217 geurmeldingen over het Westelijk Havengebied bij OD NZKG ingediend. Van alle 
overlastmeldingen over het Westelijk Havengebied (350) zijn de meeste geurgerelateerd. Andere meldingen van 
overlast zijn met name geluid en stof. Het aantal overlastmeldingen geur is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020 
en 2019, maar is nog wel hoger dan in de jaren 2017 en 2018.  

Figuur 5: Aantal geregistreerde overlastmeldingen geur per jaar 
 
De daling van het aantal overlastmeldingen geur met ruim 36% is een goede ontwikkeling. Zo nam het aantal 
overlastmeldingen geur over een kunstmest-producend bedrijf af met ruim 50%, van 148 - in 2020 naar 70 
overlastmeldingen in 2021. Desondanks blijft dit bedrijf nog steeds de grootste veroorzaker van geuroverlast in het 
gebied. Mogelijk heeft de invloed van de meteo hierbij ook een rol gespeeld, de zomer van 2021 was veel natter 
dan die van 2020, wat gunstig is tegen geuroverlast, omdat geurstoffen dan als het ware uit de lucht gewassen 
worden. Ook is in 2021 maar één keer sprake geweest van een waarschuwing voor smog van het RIVM. In 2020 
was dit negen keer het geval. Ook in dit opzicht was 2021 een veel gunstiger jaar. Zie ook paragraaf 3.6 voor 
nadere uitleg over het smogalarm van het RIVM. 
 
Nog een aspect dat mogelijk invloed heeft op de vermindering van het aantal meldingen, zijn de 
bewonersbijeenkomsten die regelmatig worden georganiseerd in de omgeving van de Coen- en Vlothaven, over 
ondervonden overlast. Naar aanleiding van zo’n bijeenkomst en het grote aantal overlastmeldingen in Amsterdam-
Noord is rond de geuroverlast-veroorzakende bedrijven en in de woonomgeving een gebiedsgerichte aanpak 
uitgevoerd (zie hoofdstuk 4). Aanvullend zijn ook geuremissiemetingen bij de vermoedelijke overlast-
veroorzakende bedrijven uitgevoerd. Er zijn een aantal rapporten opgeleverd om de bronnen te achterhalen. De 
OD NZKG is naar aanleiding hiervan acties aan het voorbereiden. 
 
Vanwege de woningopgave voor Amsterdam, vormt de transitie van het Havengebied naar een gebied met meer 
wonen en minder industrie, een ontwikkeling die blijvende monitoring vraagt. Zoals uit voorgaande blijkt, staat 
verdere menging van of kortere afstand tot elkaar van industrie- en woonbestemming op gespannen voet met 
elkaar. Het zal waarschijnlijk leiden tot meer geuroverlast. 
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Opsporing van werkelijke veroorzakers geuroverlast 
Van de 217 overlastmeldingen geur, hebben de inspecteurs van de OD NZKG in 159 gevallen hieraan een 
werkelijke veroorzaker toegekend. Deze 159 overlastmeldingen konden worden toegeschreven aan 18 bedrijven. 
Van 58 overlastmeldingen geur kon de werkelijke veroorzaker echter niet achterhaald worden. In 2021 kon in 73% 
van de meldingen de veroorzaker achterhaald worden, een lichte toename t.o.v. 2020 (69%). 
 
Om de kans van slagen overlast aan een bron toe te schrijven, zijn de volgende zaken van belang: 

- het moment van indienen van de melding. Hoe actueler de overlastmelding, hoe groter de kans op het 
vinden van de oorzaak; 

- de omschrijving van de plaats van waarneming van de (geur)overlast. Dit is met name van belang 
wanneer de plaats van waarneming niet dezelfde is als het adres van de melder; 

- de omschrijving van de aard van de geur. Dit kan een belangrijke aanwijzing zijn waar de mogelijke bron 
te vinden is. 

 

Figuur 6: Aantal overlastmeldingen Westelijk Havengebied geur- en niet-geurgerelateerd 
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3.2 Overlastmeldingen geur met werkelijke veroorzaker 
De 159 overlastmeldingen met een toegekende werkelijke veroorzaker laten ten opzichte van 2020 flinke 
verschuivingen zien in sectoren waar overlast wordt ervaren: 
- Chemie is gehalveerd van 149 naar 73 meldingen. 
- Brandstoffenoverslag is wel 70 % gedaald van, van 23 naar 7 meldingen. 
- Afval, is verdrievoudigd van 11 naar 35 meldingen. 
- Voedingsmiddelen, is verdubbeld van 18 naar 40 meldingen.       
 
Onderstaand figuur 7 geeft voor de werkelijke veroorzakers de verdeling in vier sectoren weer. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat de in de figuur getoonde sectoren (dezelfde als in 2020) goed zijn voor 155 meldingen en 
dat daarnaast nog vier meldingen vallen in drie andere sectoren (Beton, Installaties en Verblijfsgebouwen). 

Figuur 7: Aantal overlastmelding werkelijke veroorzaker naar sector 

 
Het aantal overlastmeldingen geur afkomstig van de sectoren Afvalrecycling en Voedingsmiddelen, respectievelijk 
35 - en 40 overlastmeldingen samen, is bijna net zo groot als het aantal meldingen over de Chemiesector (73).  
 
De menselijk neus slaat instinctief al snel aan op geuren van de afval- en voedingsmiddelenindustrie, omdat deze 
in grote mate worden geassocieerd met bederf. De eNose daarentegen is weer meer gevoelig voor 
brandstofproducten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de geur van brandstoffen, over het algemeen als licht 
aangenaam (benzine) wordt ervaren. 
 
Dit maakt het koppelen van verhoogde eNose-signalen aan overlastmeldingen geur erg complex. De beste 
resultaten worden geboekt wanneer de eNoses dicht bij de bron geplaatst zijn, zodat verdunning of vermenging 
met andere geurhoudende of -maskerende stoffen dan een kleinere rol speelt. In de praktijk blijkt dit echter niet 
altijd realiseerbaar, omdat de e-noses op lantaarnpalen in de openbare ruimte worden geplaatst. Niet alle 
bedrijven grenzen aan openbaar terrein, denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat aan het water grenst. 
 

3.3 Overlastmeldingen geur met onbekende veroorzaker 
De 58 overlastmeldingen waarbij de veroorzaker onbekend is, zijn nader geanalyseerd op de omschrijving in de 
melding. De uitkomsten zijn vervolgens toegeschreven aan dezelfde sectoren als die bij figuur 6. Het volgende 
beeld voor 2021 ten opzichte van 2020 komt naar voren:  

- Afval, is gedaald van 12 naar 0 meldingen. 
- Brandstof (vloeibaar), is gedaald van 19 naar 6 meldingen. 
- Brandstof (kolen), is licht gestegen, van 3 naar 5 meldingen. 
- Chemie, is gedaald van 44 naar 28 meldingen. 
- Voedingsmiddelen, gedaald van 15 naar 2 meldingen.              
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3.4 Analyse overlastmeldingen geur in relatie met eNose 
Bij de analyse van de geregistreerde overlastmeldingen (veroorzaakt door bronnen uit het Westelijk Havengebied) 
is tevens gekeken naar een waarneming met een eNose-uitslag ten tijde van de geurwaarneming. Dit om de bron 
te kunnen duiden voor de gerapporteerde hinder. Hiervoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden 
voldaan. 
- De eNose* moet gevoelig zijn voor de stof die tot geuroverlast leidt; 
- De eNose moet op de lijn liggen die gevormd wordt door de bron en de waarnemingslocatie; 
- De eNose mag niet op al te grote afstand van de bron vandaan liggen, omdat dan verdunning en of 

vermenging optreedt en de bron niet meer onderscheiden kan worden. 
 
De ontvangen overlastmeldingen zijn nader onderzocht op het voorkomen van clusters van dagen of perioden 
waarin er veel overlastmeldingen zijn binnengekomen. Hierbij is verder onderzoek gedaan naar dagen met vijf of 
meer overlastmeldingen. In totaal zijn er gedurende de maanden, januari, maart en augustus drie dagen geweest 
waarop vijf of meer overlastmeldingen geur zijn geregistreerd. Op 10 januari 2021 werd de overlast veroorzaakt 
door een kunstmestproducent, op 30 maart 2021 kon geen veroorzaker worden gevonden en op 9 augustus 2021 
werden een aantal bedrijven als veroorzaker aangewezen. Op de eerste twee genoemde data was er sprake van 
verhoogde meetwaarden (respectievelijk 149 en 44) op een of meerdere eNoses. Op 9 augustus was dit niet het 
geval. Wel vielen alle drie de clusters samen met een afgekondigde stankcode-1 voor het Westelijk Havengebied. 
 
De aard van de meldingen in 2021 is in overwegende mate goed vergelijkbaar met 2020. Wel zijn er 
verschuivingen in de bronnen die voor de overlastmeldingen verantwoordelijk zijn.  
  
Over de oorzaak van de overlastmeldingen geur in 2021 is het volgende op te merken: 
- Er was sprake van een afname in het aantal overlastmeldingen t.o.v. 2020 van 36%; 
- De meeste overlastmeldingen gingen over één bedrijf, net als in 2020, waarbij opgemerkt moet worden dat 

het aantal overlastmeldingen over dit bedrijf in 2021 met ruim 50% is afgenomen ten opzichte van 2020; 
- De meeste overlastmeldingen ontstaan bij stabiel zomer- of winterweer wanneer een weercode van kracht is.  
 

 
3.5 Stankcode 

De meteorologische omstandigheden kunnen ook een rol spelen bij het optreden van geuroverlast. Tijdens 
periodes met rustig en stabiel weer met weinig wind kan lokale luchtverontreiniging zich ophopen en als een soort 
deken over de omgeving blijven hangen. Bij een weersverwachting voor deze omstandigheden wordt voor het 
Westelijk Havengebied een weercode* (stankcode 1) afgekondigd, waarbij aan bedrijven gevraagd wordt op 
vrijwillige basis bepaalde activiteiten te staken of verminderen. Dit blijkt echter niet in alle gevallen afdoende te 
zijn om het optreden van (geur)hinder en daaraan gerelateerde overlastmeldingen te voorkomen. Omdat het 
nemen van maatregelen vrijwillig is, is het effect hiervan moeilijk te kwantificeren. Het Havenbedrijf Amsterdam 
geeft, zo lang de stankcode van kracht is, onder deze omstandigheden geen toestemming meer voor reguliere 

* De eNose is een compact meetinstrument uitgerust met vier sensoren dat veranderingen in de 
luchtsamenstelling signaleert. Elke sensor heeft een eigen gevoeligheid voor een groep van stoffen. Door 
de combinatie van gegevens van de vier sensoren is het mogelijk een indicatie te krijgen van de stof die op 
een bepaald moment wordt waargenomen. Hiertoe is een databank beschikbaar met zogenaamde 
“fingerprints” van stoffen die met regelmaat in het gebied worden verladen. 

*De OD NZKG ontvangt van de Meteogroep weersverwachtingen voor het havengebied. Een weercode wordt 
afgegeven, wanneer de Meteogroep een stabiele atmosfeeropbouw verwacht. De hogere luchtlaag is dan warmer 
dan de lucht op lage hoogte, waardoor emissies niet kunnen stijgen. Hierbij daalt de menglaaghoogte, waardoor 
verontreinigingen niet kunnen opmengen met hogere luchtlagen en als het ware gevangen blijven zitten op 
leefniveau. Hierdoor kunnen concentraties verontreiniging (ongewenst) oplopen. Bij een stabiele atmosfeer blijft 
verontreiniging hangen en kan zo tot (stank)overlast leiden. 
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ontgassingen. Reeds aangevangen ontgassingen van de schepen die in de Afrikahaven liggen, worden dan 
stopgezet.    
 

3.6 Smog alarm RIVM  
Er is sprake van smog wanneer de concentraties van luchtverontreinigende stoffen verhoogd zijn. Dit kan acute 
gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. Bij zeer hoge concentraties kan iedereen 
klachten krijgen. Meestal gaat het om luchtwegklachten, maar smog door ozon kan ook zorgen voor irritatie aan 
ogen, neus en keel. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meet de luchtverontreiniging, 
onderzoekt de verwachte ontwikkeling en geeft als het nodig is een smogwaarschuwing. 
 
In 2021 heeft het RIVM één keer een smogwaarschuwing afgegeven. Op 16 en 17 juni was in het gehele land 
sprake van zomersmog door ozon. Op deze twee dagen zijn geen overlastmeldingen geur ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Aantal overlastmelding onbekende veroorzaker naar sector 
 
Door deze analyse van de meldingen naar een bepaalde geurtypering kon voor 70,7% van deze meldingen (41 
van de 58) een nadere duiding naar een sector van een mogelijke veroorzaker worden gerealiseerd. In 2020 was 
dit 88,5% (93 van de 105 meldingen).  
 
Op basis van de gegevens blijkt verder dat het percentage overlastmeldingen waarvoor in 2021 geen veroorzaker 
kon worden achterhaald iets gedaald is t.o.v. 2020, van 30,9% (105 van de 340) naar 26,7% (58 van de 217). 
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4 Onderzoek en analyse gebiedsgerichte aanpak 
 
In 2021 is verdergegaan met de gebiedsgerichte aanpak die in 2020 gestart is. Dit gaat over twee gebieden 
waarvandaan de OD NZKG al een paar jaar veel meldingen van overlast ontvangt: IJmond en Tuindorp Oostzaan.  
 

4.1 Project regio IJmond 
In de regio IJmond is in de periode april 2020 t/m maart 2021 een pilot uitgevoerd tussen Tata Steel en de 
Provincie Noord-Holland om meetgegevens uit te wisselen van de verschillende eNoses die in de omgeving van 
Tata Steel staan. Het doel hiervan was meer inzicht en duiding krijgen in de bronnen die geuroverlast kunnen 
veroorzaken rondom Tata Steel en langs het Noordzeekanaal. Om een kwalitatief goed en dekkend netwerk te 
creëren, zijn door de Provincie extra eNoses geplaatst. Het eNose netwerk in de regio IJmond bestaat in totaal uit 
33 eNoses: 8 bestaande eNoses van Tata Steel in de openbare ruimte, 14 bestaande eNoses van PNH en 11 nieuw 
geplaatste eNoses. Hieronder een overzicht van de 33 eNoses waar gebruik van is gemaakt voor onderzoek en 
analyse in deze pilot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De analyse en rapportage is uitgevoerd door Comon Invent BV, de leverancier van de eNoses. De rapportages zijn 
door de Provincie Noord-Holland gepubliceerd op de website noord-holland.nl. Medio 2021 is een evaluatie 
uitgevoerd van de resultaten van de pilot. Hieruit is gebleken dat de aanpak heeft geleid tot een betere duiding 
van de klachten. Daarnaast zijn er tijdens de uitvoering nog enkele geurbronnen, zoals de Beitsbaan ontdekt 
waarvan voorheen niet bekend was dat deze tot klachten leidden. 
 
Aan het eind van de pilot heeft het wegvallen van de stofmelder app geleid tot het ontvangen van minder 
klachten. Momenteel wordt onderzocht hoe de pilot een vervolg kan krijgen. Daarvoor kan het programma 
‘Roadmap +’ van Tata Steel mogelijke uitwerkingsrichtingen geven. 
 
  

Figuur 9: overzicht eNoses voor de pilot. De groen vermelde eNoses zijn reeds bestaande eNoses van zowel 
Tata Steel als de PNH. De blauwe eNoses zijn specifiek voor deze pilot door PNH geplaatst.  
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4.2 Project Tuindorp Oostzaan 
In de wijk Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord ervaren bewoners regelmatig geuroverlast. Zij vermoeden dat 
dit bij twee bedrijven vandaan komt. Volgens de OD NZKG spelen de geuren door olieterminals, het varend 
ontgassen en activiteiten van andere bedrijven ook een rol in deze overlast. 
De andere geur-veroorzakende activiteiten worden gezocht via de analyse van klachten en het uitvoeren van 
‘preventieve geurronden’. Tot nu toe was niet altijd een relatie te vinden tussen de overlast en een bedrijfsmatige 
activiteit. Daarom worden intensievere middelen ingezet om de herkomst van de geuren te herleiden. Zoals de data 
van de eNoses.  
 
In opdracht van de provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam zijn in 2020 vijf extra eNoses geplaatst. Ook zij 
vinden het belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de geuren en de bronnen die overlast geven in het gebied 
Tuindorp Oostzaan. 
 

 
 
 

 
Het analyseren van de data van de eNoses en het maken van een rapportage hierover is uitbesteed aan de 
leverancier van de eNoses, Comon Invent BV. De rapportages over de analyse van de gegevens over drie perioden 
(augustus 2020 tot mei 2021) zijn opgesteld en worden gepubliceerd op de website van de odnzkg.nl.  
 
In het eerste halfjaar van 2022 wordt bepaald of en op welke manier de eNoses voor dit gebied ingezet kunnen 
worden voor bronduiding en verdere monitoring van de ervaren geurhinder. 
  

Figuur 10: de blauwe eNoses zijn specifiek voor dit project door PNH geplaatst. De groene eNoses zijn reeds 
bestaande eNoses van het huidige eNose netwerk.  
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5 Varend ontgassen 
 
In dit hoofdstuk worden de signaleringen van de eNoses besproken die afkomstig zijn van het varend ontgassen. 
Langs het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal bevindt zich een netwerk aan eNoses die gemonitord worden en 
middels een ontgassingstool melding maken als het vermoeden bestaat dat een schip aan het ontgassen is. 
 
 

5.1 Wat is varend ontgassen? 
Binnenvaartschepen met een vloeibare restlading ontgassen hun tanks. Als een lading is gelost, blijft er wat 
restlading achter. Schepen ontgassen dit restant in de tanks door het te ventileren met ventilatoren als de 
volgende lading niet verenigbaar (bijvoorbeeld dedicated of compatible) is. De ladingdampen worden op deze 
manier uit de ladingtanks en leidingen naar buiten geblazen. Varend ontgassen gebeurt als het schip op weg is om 
(opnieuw) te laden. De tanks moeten dan schoon zijn. Dit is nodig als een schip een andere vloeistof in de tanks 
gaat laden. 
 
 

5.2 Europees verbod op varend ontgassen 
Varend ontgassen kan hinderlijk zijn voor omwonenden en voor de mensen die met de stoffen werken. Met name 
benzeen en benzeenhoudende verbindingen zijn bekende voor de gezondheid schadelijke stoffen. Ook belasten 
deze stoffen het milieu. Daarom is door een aantal Europese landen besloten dat varend ontgassen, voor bepaalde 
stoffen, niet meer mag. Hiertoe heeft men het CDNI aangepast. Als de verdragstaten het aangepaste CDNI 
hebben geratificeerd zal dit verbod, na 6 maanden overgangstermijn, in 3 fases van kracht worden. Het verbod 
geldt op vaarwegen in heel Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland en delen van Frankrijk. 
 
Het verbod op varend ontgassen staat in het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV). Het verdrag staat internationaal 
bekend onder de afkorting CDNI (Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des Déchets 
survenant en Navigation rhénane et Intérieure). In Nederland spreekt men ook wel over het 
Scheepsafvalstoffenbesluit, dat is de omzetting van het internationale verdrag in de Nederlandse wetgeving.  
 
Het ontgassen tijdens varen is nu onder voorwaarden toegestaan, volgens de Europese overeenkomst voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (het ADN).  

 Per 1 januari 2006 is het verboden dat binnenvaartschepen benzinedampen uit ladingtanks naar de 
buitenlucht ontgassen; 

 Het is verboden (ADN) dat binnenvaartschepen in de nabijheid van sluizen, inclusief hun voorhavens, 
en/of onder bruggen en/of in dichtbevolkt gebied varend ontgassen. 
 

 
5.3 Afgiftemogelijkheden voor ontgassen 

Als varend ontgassen niet meer mag (conform CDNI), moeten schepen de restdampen op aangewezen plekken 
kunnen afgeven aan zogenaamde ontgassingsinstallaties. In 2020 is een project proefneming ontgassen gestart, 
onder leiding van de Landelijke Taskforce varend ontgassen. De OD NZKG heeft, namens provincie Noord-Holland, 
voor de proefneming stilliggend ontgassen aan de ondernemers een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer 
verleend (maximaal 6 maanden). 
 
In 2021 heeft de OD NZKG in opdracht van de provincie Noord-Holland beleid ontwikkeld voor het stilliggend en 
gecontroleerd ontgassen van tankschepen. 
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5.4 Beleidsregel gecontroleerd stilliggend ontgassen 
De OD NZKG heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een beleidsregel uitgewerkt als alternatief 
voor het varend ontgassen. Gecontroleerd stilliggend ontgassen (buiten een inrichting) heeft ongeveer 95% 
minder uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van varend ontgassen en ook het risico op geuroverlast wordt 
ingeperkt. Bij het ontgassen worden de restdampen uit ladingstanks van schepen verwijderd en vervolgens aan de 
wal verwerkt in een zogenoemde ontgassingsinstallatie. 
 
De provincie Noord-Holland zet in op ontgassingen met mobiele ontgassingsinstallaties aan openbare kades. De 
OD NZKG heeft op basis van de Wet milieubeheer, namens de PNH, de mogelijkheid om hiervoor ontheffingen te 
verlenen. Bij stilliggend ontgassen zijn de OD NZKG en Inspectie Leefomgeving & Transport (verder: ILT). 
verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de ontgassingsinstallaties voor onder andere veiligheid en andere 
milieuaspecten. De havenmeester van PoA (Port of Amsterdam) houdt toezicht op het schip en de 
scheepsgerelateerde wet- en regelgeving waarbij voor wat betreft het ontgassen buiten een inrichting naar een 
ontgassingsinstallatie nauw samenwerken met de OD NZKG. 
 
Door de beleidsregel is voor alle partijen duidelijk aan welke voorwaarden een ontheffing voor het ontgassen moet 
voldoen. Nu dat duidelijk is, kan deze vorm van ontgassen makkelijker uitgevoerd en gecontroleerd worden. De 
OD NZKG en het Havenbedrijf Amsterdam verwachten dat deze beleidsregel gaat helpen om het milieubelastende 
en verboden varend ontgassen terug te dringen. 
 
 

5.5 Consignatiedienst 
De opvolging van een signalering van varend ontgassen wordt bij de OD NZKG uitgevoerd door de 
consignatiedienst (24/7). Aangezien de OD NZKG geen bevoegdheden heeft op het water, worden deze 
signaleringen eerst door de consignatiedienst onderzocht en beoordeeld en daarna doorgezet naar de politie en 
ILT.  
 

 

5.6 Geregistreerde ontgassingen 
In 2021 heeft de Degassing Vessel Detective tool (ontgassingstool) 520 meldingen geregistreerd, ten opzichte van 
de 380 meldingen in 2020. Met de ontgassingstool wordt inzicht verkregen wanneer vaartuigen mogelijk betrokken 
zijn bij varend ontgassen. In verband met privacyregelgeving mag de leverancier van het eNose netwerk geen 
naam van het betreffende vaartuig doorgeven. De leverancier heeft nu aan elk vaartuig een uniek CIID nummer 
toegekend. De signalering van de eNoses betreft hier een signalering van een mogelijke ontgassing. Om te 
beoordelen of het om een illegale dan wel legale ontgassing gaat, is verder onderzoek door politie of ILT 
noodzakelijk. 
 
Deze 520 geregistreerde meldingen hoeven niet allemaal afkomstig te zijn van ontgassende vaartuigen. Het kan 
namelijk voorkomen dat de ontgassingstool het vaartuig niet heeft herkend, maar dat de eNoses wel een 
verandering van de luchtsamenstelling hebben gedetecteerd. In de melding van de ontgassingstool staat dan 
‘Possible suspect is unknown’. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als in de omgeving van de eNoses sterke 
veranderingen van de luchtsamenstelling worden gedetecteerd, waarbij de ontgassingstool in de veronderstelling 
is dat het een vaartuig is. Ook kan het voorkomen dat de inspecteur - na beoordeling van de melding - geen 
ontgassend vaartuig heeft waargenomen. We spreken dan van een valse positieve melding. Daarnaast kan het 
voorkomen dat een ontgassend vaartuig later in zijn vaartraject wederom door de ontgassingstool wordt 
geregistreerd. De ontgassingstool geeft dan wederom hetzelfde unieke CIID nummer van het vaartuig door. 
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Van de 520 meldingen zijn 361 vaartuigen getraceerd met het unieke CIID nummer en 217 meldingen met 
‘Possible suspect is unknown’. Van de 361 getraceerde vaartuigen zijn 161 vaartuigen meerder keren door de 
eNoses gedetecteerd.  
 

 De OD NZKG heeft 93 meldingen van varend ontgassen aan ILT en politie LE doorgegeven.  
 De ILT heeft 86 meldingen van de OD NZKG opgepakt en volledig uitgelopen.  
 De Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de OD NZKG heeft op verzoek van ILT in zeven zaken 

van varend ontgassen een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt.  

Figuur 11: visuele weergave welke eNoses een frequente signalering hebben gegeven. 

 

Figuur 12: overzicht aantal geregistreerde meldingen van varend ontgassen per eNose. 
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5.7 Samenwerking met politie en ILT 
Ook in 2021 werden, onder coördinatie van de ILT, verkennende inspecties uitgevoerd op varend ontgassen op 
belangrijke vaarroutes in Nederland. Tijdens de actiedagen werken ILT, DCMR, OD NZKG en Rijkswaterstaat 
samen. Binnen het toezichtgebied van genoemde Omgevingsdiensten bevinden zich vaarwegen waarvan bekend is 
dat daar frequent wordt ontgast door binnenvaarttankschepen. De omgevingsdiensten krijgen veel meldingen 
binnen over varend ontgassen van burgers en via het eNose netwerk. Deze meldingen vormen het uitgangspunt 
voor ILT tijdens de actiedagen. 
 
 
Actiedagen 2021 
Tijdens de landelijke actiedagen varend ontgassen van de ILT heeft de OD NZKG met behulp van het eNose 
netwerk ondersteuning gegeven. De acties vonden plaats in mei, juli en november 2021. 

- Op 17, 18, 20 en 21 mei (Oranjesluizen Amsterdam en Bedieningsgebouw Volkeraksluizen te Willemstad); 
- Op 12, 13, 15 en 16 juli (Bedieningsgebouw Volkeraksluizen te Willemstad); 
- Op 15, 16, 18 en 19 november 2021 (Beatrixsluizen Nieuwegein en Volkeraksluizen te Willemstad). 

 
 
Werkbezoek minister toezicht op varend ontgassen 
Op maandag 31 mei 2021 werd minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, op de 
Volkeraksluizen te Willemstad bijgepraat over het toezicht op varend ontgassen. De technische mogelijkheden en 
de inzet van eNoses werden door DCMR en OD NZKG gepresenteerd. De ILT zet drones in op locaties zonder 
eNoses, bijvoorbeeld in Zeeland. Vanuit de lucht is goed vast te stellen of kleppen open staan of slangen aan 
ventilatiesystemen zijn aangesloten.  
 
Cora van Nieuwenhuizen gaf aan onder de indruk te zijn van de technische mogelijkheden van eNoses en drones 
én van de samenwerking tussen de verschillende partijen.  
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6 Analyse onderzoek eNose-netwerk 
 
De wereld draait steeds meer om data en de OD NZKG blijft hier niet in achter. De informatieanalisten van de OD 
NZKG hebben daarom ook weer in 2021 het eNose-project ondersteund. Het afgelopen jaar lag de analysefocus 
hoofdzakelijk op het optimaliseren van de locaties van de eNoses. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
analysewerkzaamheden van het afgelopen jaar toegelicht. 
 
 

6.1 Efficiënt gebruik eNoses 
Het eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal is de afgelopen jaren gegroeid tot een 
netwerk met 89 statische eNoses (en twee mobiele eNoses). Deze eNoses zijn stuk voor stuk op weloverwogen 
locaties neergezet, maar hierbij hebben in het verleden verschillende beweegredenen een rol gespeeld. Het eNose-
netwerk wordt steeds breder ingezet, naast het varend ontgassen speelt bijvoorbeeld ook de bronduiding van 
bedrijfsgerelateerde geuren een steeds grotere rol. Middels een uitgebreide analyse heeft de OD NZKG onderzocht 
of de locaties van de huidige eNoses nog volledig voldoen aan de huidige inzichten en het huidige gebruik. Met 
andere woorden: Is het mogelijk om de eNoses nog efficiënter in te zetten? 
 
Allereerst hebben we vastgesteld wat een ideale locatie voor een eNose zou zijn. De belangrijkste uitgangspunten 
hiervoor zijn: 

- Iedere eNose kan meerwaarde hebben voor het detecteren van varend ontgassen en/of voor geurbronnen 
gerelateerd aan (bedrijfs-)percelen in het Westelijk Havengebied. 

- Een eNose staat op een goede plek voor varend ontgassen wanneer de eNose in 2019 en 2020 bij elkaar 
opgeteld minimaal zesmaal een schip (mede) heeft gedetecteerd dat varend heeft ontgast. 

- We hebben op basis van onze geurexperts en gerapporteerde overlastmeldingen vastgesteld op welke 
percelen de geurbronnen zijn met de meeste geurrelevantie (vaak gerelateerd aan een bedrijf). 

- In onze regio is zuidwestenwind de meest voorkomende windrichting. Bij deze windrichting kan een eNose 
ten noordoosten van de geurbron het beste de vrijgekomen geur detecteren (benedenwinds). Om de 
impact van de specifieke geurbron te kunnen onderscheiden is het ideaal als er ook een eNose ten 
zuidwesten van de geurbron is (bovenwinds), zodat we twee patronen met elkaar kunnen vergelijk. 

- Na de zuidwestenwind komt noordoostenwind ook regelmatig voor. Voor beide windrichtingen geldt 
dezelfde as, alleen is een eNose ten zuidwesten van de geurbron nu bedoeld om de impact te meten en 
de eNose ten noordoosten van de geurbron dient nu als vergelijkingsmateriaal. 

- In alle gevallen kan een eNose het beste zo dicht mogelijk bij een geurbron geplaatst worden, zodat de 
invloed van deze bron zo goed mogelijk gemeten kan worden.  

- Het aantal keer dat een eNose boven de huidige drempelwaarden komt is niet direct relevant. Het kan 
veel meer betekenen wanneer een eNose sporadisch boven een lagere drempelwaarde uitkomt, dan 
wanneer een eNose vrijwel continu boven een hogere drempelwaarde uitkomt. Per stof en per locatie 
moeten de eNose-patronen anders geïnterpreteerd worden. Figuur 2 en figuur 3 hebben daarom beperkte 
invloed op onze systematiek. 
 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten heeft de OD NZKG een rekenmethodiek ontwikkeld die de score van 
alle huidige eNoses berekent op een schaal van 0% tot 100%. Allereerst hebben we uitgezocht welke eNoses een 
grote rol spelen bij varend ontgassen en welke geurbronnen veelal zijn aangewezen als de feitelijke veroorzaker 
van geuroverlast. Daarnaast hebben onze geurexperts 29 geurbronnen geïdentificeerd en voor al deze bronnen is 
gekeken welke eNose het beste de geur oppakt bij zuidwestenwind (benedenwinds, dus ten noordoosten van de 
bron). Voor de 19 meest relevante geurbronnen (o.b.v. overlast en expert opinion) is daarnaast gekeken welke 
eNose ten zuidwesten van de geurbron het beste gebruikt kan worden (bovenwinds bij zuidwestenwind). 
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6.2 Verbeterpotentieel 
Van alle 89 eNoses hebben we vastgesteld hoe goed deze geplaatst staan voor een optimaal resultaat. Het lijkt nu 
voor de hand liggend dat de eNoses met de slechtste scores verplaatst kunnen worden naar betere locaties. 
Helaas zijn er echter niet altijd betere alternatieven voorhanden, omdat we niet op iedere wllekeurige plek een 
eNose neer kunnen zetten. Een eNoses heeft elektriciteit nodig, in het havengebied bevinden zich waterwegen en 
wij hebben geen juridische mogelijkheid om eNoses op particuliere terreinen te plaatsen. Daarom hebben we 
gesteld dat uitsluitend openbare lantaarnpalen geschikte locaties zijn voor een eNose, aangevuld met bestaande 
eNose-locaties. 

Figuur 13: Een uitsnede van de kaartlaag met lantaarnpalen. Iedere lantaarnpaal is in theorie geschikt als eNose-locatie. 
 
Voor iedere lantaarnpaal is berekend in hoeverre een eNose op deze locatie beter aansluit op de ambitie om alle 
relevante geurbronnen te kunnen monitoren. Voor de huidige eNoses hadden we scores berekend voor iedere 
relevante geurbron, dit hebben we ook gedaan voor alle lantaarnpalen in de regio. 
 
Met deze inzichten hebben we per geurbron bekeken hoe groot het verschil is tussen de beste huidige eNose en 
de best mogelijke lantaarnpaal. In bijna alle gevallen scoort de best mogelijke lantaarnpaal beter dan de huidige 
eNoses, maar in veel gevallen is het verbeterpotentieel beperkt. Vanwege de kosten die een verplaatsing met zich 
meebrengt zullen we dus wel keuzes moeten maken in het verplaatsen van de eNoses. We stellen voor dat eNoses 
alleen verplaatst worden als er volgens onze rekenmethode een duidelijke winst te behalen is. 
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Figuur 14 vat onze systematiek samen in een voorbeeld. De Afrikahaven is één van de 19 geurbronnen waarbij 
ook gekeken is naar een ideale locatie ten zuidwesten van het perceel. Onze systematiek berekent voor alle 
huidige eNoses (blauwe stippen) en alle nabijgelegen lantaarnpalen (andere kleuren) een score van 0% tot 100%.  
 
Onze experts hebben aangegeven dat de meeste geur vrijkomt rond de witte stip. Alle lantaarnpalen en eNoses 
ten zuidwesten van dit geurmiddelpunt scoren volgens onze rekenmethodiek goed, waarbij de lantaarnpalen 
dichter bij de perceelsgrenzen beter scoren dan de lantaarnpalen verderop. In dit voorbeeld is de locatie van de 
huidige eNose ZH-01 al perfect, dus in dit geval ligt er geen voorstel om een eNose te verschuiven. Wanneer de 
beste lantaarnpaal veel beter scoorde dan de huidige eNoses, dan zou een verplaatsing wel voorgesteld worden. 
 

Figuur 14: Een voorbeeld waarbij de meest geschikte eNose gezocht wordt ten zuidwesten van de Afrikahaven. In dit geval is de 

eNose met naam ZH-01 al perfect geplaatst. 
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6.3 Resultaten huidige eNoses 
Wanneer we de huidige eNoses bekijken dan zien we dat 71 van de 89 eNoses volgens onze methodiek een 
bewezen meerwaarde hebben. Voor deze eNoses geldt (meerdere opties mogelijk): 

- De eNose heeft een bewezen meerwaarde voor het detecteren van varend ontgassen. 
- De eNose staat goed genoeg ten noordoosten van (minimaal) één van de 29 aangewezen geurbronnen. 

In het geval van zuidwesten wind kan deze eNose de geur proberen te detecteren. Bij noordoostenwind 
kan deze eNose als bovenwinds vergelijkingsmateriaal dienen. 

- De eNose staat goed genoeg ten zuidwesten van (minimaal) één van de 19 aangewezen geurbronnen met 
extra aandacht. In het geval van noordoosten wind kan deze eNose de geur proberen te detecteren. Bij 
zuidwestenwind kan deze eNose als bovenwinds vergelijkingsmateriaal dienen. 

 
De overige 18 eNoses hebben volgens onze gesimplificeerde rekenmethode geen bewezen meerwaarde. Maar een 
aantal van deze eNoses willen wij om andere redenen behouden: 

- Een drietal eNoses wordt gebruikt in het project geurhinder in Tuindorp Oostzaan. 
- Drie eNoses zijn een essentiële schakel in het detecteren van varend ontgassen. Hoewel deze eNoses 

zelden een schip detecteren, dienen deze eNoses wel ter bepaling van het achtergrondniveau. 
- Een tweetal eNoses is essentieel voor bedrijven die buiten ons project vielen. 
- Tot slot is één eNose onderdeel van een breder weerstation. 

 
eNoses met beperkte meerwaarde kunnen nog steeds heel waardevol zijn in bepaalde situaties (bv. zeldzame 
weersomstandigheden) of voor bepaalde geurbronnen, maar bij deze analyse is geprobeerd om het algehele 
belang van het totale netwerk voorop te stellen. Zo wordt in onze systematiek in principe maximaal één eNose ten 
noordoosten en maximaal één eNose ten zuidwesten van iedere geurbron geplaatst. 
 

Figuur 15: Hoe goed staan de huidige eNoses volgens onze rekenmethodiek? 
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6.4 Verplaatsingen 
Wanneer we kosteloos alle eNoses konden verplaatsen dan kunnen we ruim 40 eNoses een beter plekje geven. 
We zullen echter keuzes moeten maken, ons voorstel is daarom om alleen de verplaatsingen door te voeren met 
de grootste meerwaarde. Om op het juiste aantal verplaatsingen te komen, hebben we de 10 verplaatsingen 
gepresenteerd die in onze optiek de grootste meerwaarde opleveren. 
 
In de meeste gevallen is de mathematische systematiek nauw gevolgd. In goed overleg zijn er een paar 
uitzonderingen aangewezen en een paar extra regels vastgesteld. Zo is er een extra verplaatsing bedacht nabij 
bedrijventerrein HoogTij (Zaanstad). In dit uitzonderlijke geval blijkt de huidige eNose door nieuwe bebouwing in 
de luwte te liggen en daardoor niet meer volop te functioneren. Een voorbeeld van een extra regel is dat het 
aantal eNoses binnen de gemeentegrenzen van Zaanstad en Amsterdam gelijk moet blijven. Verder hebben 
praktijkervaringen, bijvoorbeeld uit het project Tuindorp Oostzaan, een rol gekregen in dit voorstel. Tot slot heeft 
afstemming plaatsgevonden met de gebruikers, hetgeen ook een kleine wijziging teweeg heeft gebracht. 
 
Figuur 16 laat zien dat 79 van de huidige eNoses een duidelijk bewezen meerwaarde hebben (om verschillende 
redenen). In 10 gevallen voegt een eNose onvoldoende toe om behouden te blijven, hiervoor zijn 10 lantaarnpalen 
aangewezen die voor een aanzienlijke verbetering zorgen. Middels deze systematiek is het goed mogelijk om aan 
te geven waar de grootste behoefte is aan een extra eNose, dus ook de uitbreiding van het eNose-arsenaal kan 
hiermee besproken worden. 
 
We kunnen concluderen dat veel eNoses al heel goed gepositioneerd staan. Dankzij deze exercitie kan het eNose-
netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal echter nog net iets beter ingezet worden om de 
geurproblematiek in de regio inzichtelijk te maken. Na akkoord van de stuurgroep is het doel om zo spoedig 
mogelijk uitvoering te geven aan de verplaatsing van deze eNoses. 
 

Figuur 16: Op basis van de analyse naar de locaties van de eNoses zijn 10 verbeteringen voorgesteld. 
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6.5 eNoses als bron van Big Data 
De OD NZKG maakt al enige jaren gebruik van het eNose-netwerk om de geuroverlast in het Westelijk 
Havengebied beter te begrijpen en gerichter actie te kunnen ondernemen. Sinds 2020 proberen de eNose-
specialisten en de informatieanalisten slimme oplossingen te verzinnen waardoor het eNose-netwerk grootschaliger 
in te zetten is. Dit heeft in 2020 geleid tot het ontsluiten van de ruwe data van de eNoses uit het netwerk 
Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal. In 2021 heeft de OD NZKG de data-omgeving (datawarehouse) 
slimmer ingericht zodat deze gegevens overzichtelijk bevraagd kunnen worden. Voor de toekomst biedt dit veel 
kansen om effectiever gebruik te maken van het eNose-netwerk. 
 
Al een paar jaar hebben we de ambitie om de eNose-patronen te koppelen aan geuroverlast. In 2020 hebben we 
hiervoor een model ontwikkeld dat we in 2022 willen doorontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben we hiervoor wel 
verder geëxperimenteerd met interpolatiemodellen. We kennen de eNose-waarden op locaties waar een eNose 
staat, maar wat zou het eNose-patroon zijn op de plekken daar tussenin? Interpolatiemodellen kunnen hierin een 
uitkomst bieden, zoals in het fictieve voorbeeld van figuur 17. 

Figuur 17: Fictief voorbeeld hoe interpolatietechnieken ingezet kunnen worden om ook inzichten over de luchtsamenstelling te 
genereren op plekken waar geen eNose staat. 
 
De OD NZKG heeft daarnaast de ambitie om een dataset op te bouwen met empirische data van de 
geurbelevingen gekoppeld aan de patronen van de eNoses. Op basis van deze empirische waarnemingen willen we 
proberen om de computer te leren zelfstandig geuroverlast te herkennen (machine learning). In 2021 hebben we 
de nodige voorbereidingen getroffen zodat we bij het eNose-project steeds meer gebruik kunnen maken van 
geavanceerde technieken. 


