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1. Model voor optimale locatie voor geursensoren 

Als onderdeel van de pilot ‘geuruitstoot meten in de varkenshouderij’ is een eerste model 
ontwikkeld om de optimale plek te bepalen voor de geursensoren. Dit model is ontwikkeld 
om te onderzoeken wat de optimale locatie is voor geursensoren om het geurniveau bij 
omwonenden te bepalen. Bij dit model staat de omwonende centraal. Er is gekeken naar 
waar en hoeveel sensoren er nodig zijn om een goede indicatie te verkrijgen van de 
geurbelasting rondom burgerwoningen. In het ideale geval staat bij iedere burgerwoning 
één geursensor. Dan is er geen verschil tussen de locatie van de woning en de locatie van 
de sensor en is de nauwkeurigheid 100%. In het model is dan opgenomen dat er geen 
meetfout is. Dit is in de praktijk vanwege de kosten echter vooralsnog niet haalbaar.  
 
In het model wordt elk huis gekoppeld aan één geursensor. Dat wil zeggen dat voor ieder 
huis er één sensor is die aangeeft wat de geurbelasting voor dat huis is. Eén geursensor kan 
aan meerdere huizen gekoppeld worden. Vervolgens kan het model, gegeven het aantal 
huizen en het aantal beschikbare geursensoren, de beste locatie voor deze geursensoren 
bepalen en aangeven welk huis het beste door welke sensor kan worden gemonitord. Dit 
wordt berekend door de meetfout te minimaliseren. 
 
Om de meetfout te berekenen is gekozen om gebruik te maken van (1) afstand en (2) 
verschil in gemiddeld geurniveau tussen sensor en huis: 
1. De factor afstand spreekt voor zich. Stel dat een geursensor en het huis 5 meter uit 

elkaar staan. Dan is de afstand 5 meter.  
2.  Voor het vaststellen van het geurniveau wordt gebruik gemaakt van het verwachte 

gemiddeld geurniveau volgens het V-Stacks geurverspreidingsmodel. Dit model maakt 
op jaarbasis inzichtelijk wat het gemiddelde geurniveau is in een straal van 2 
kilometer rondom in dit geval varkenshouderijen. Stel dat een geursensor en het huis 
op een plek staan met een gemiddeld geurniveau van respectievelijk 5 en 10 
geureenheden. Het verschil is dan 10 – 5 = 5 geureenheden. Als het verschil in 
gemiddeld geurniveau tussen de geursensor en huis groot is, wordt de geursensor als 
minder representatief gezien voor het betreffende huis. In de berekeningen is dit 
verschil in geurniveau gekwadrateerd. In dit voorbeeld krijg je dan 52 = 25. 

 
Het model plaatst de beschikbare sensoren zo dat het totaal van afstand en verschil in 

gemiddeld geurniveau geminimaliseerd is. Hiermee is de meetfout minimaal en de 

nauwkeurigheid maximaal. Een minimalisatie van de totale afstand betekent niet 

automatisch dat het verschil in gemiddeld geurniveau geminimaliseerd is. Beide factoren 

worden daarom in het model tegen elkaar afgewogen.  

 
Figuur 1. Visualisatie van situatie op basis van V-stacks en model  

(links: gebied met de berekende geurbelasting op basis van V-stacks, rechts: zelfde gebied waarover een raster 

is gelegd en binnen een vlak bepaalt de gemiddelde geurbelasting de kleur, de kruispunten in het raster geven 

de potentiele sensorlocatie aan) 
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Figuur 1 geeft een grafisch voorbeeld weer van wat er in het model is opgenomen. De 
afbeeldingen stellen een gebied van 4 bij 4 kilometer voor waarin 12 huizen aanwezig zijn. 
De kleuren op de achtergrond geven het verwachte gemiddeld geurniveau weer. Dit is 
berekend met behulp van V-Stacks. In Figuur 1 is in de tweede afbeelding een raster over 
het gebied gelegd en het model kan op ieder kruispunt een sensor neerzetten. Het model 
berekent voor elk kruispunt wat de meetfout is van een sensor op deze locatie voor ieder 
individueel huis. Met andere woorden, het model rekent voor ieder kruispunt uit wat de 
afstand tot iedere woning is en wat het verschil in geurbelasting is tussen de woning en het 
kruispunt. Vervolgens bepaalt het model welk kruispunt de gunstigste resultaten geeft en 
dat wordt aangewezen als beste locatie voor de sensor en welke huizen er aan deze sensor 
gekoppeld worden.  
 
In Figuur 2 is aangeven wat de optimale locaties zijn voor de sensoren indien er 1, 2, 3 of 4 
sensoren beschikbaar zijn (links). Daarnaast is in een grafiek de verdeling van huizen over 
de sensoren aangegeven en wat het gemiddelde geurniveau is bij de sensor en bij de 
hieraan gekoppelde huizen (rechts). 
 

 
Figuur 2 Optimale locatie van de sensoren bij beschikbaarheid van 1,2, 3 of 4 sensoren. 

Afbeeldingen links: door het model berekende optimale locatie van de beschikbare sensoren en de 

koppeling tussen huizen en sensoren 

Afbeeldingen rechts: geurbelasting bij de sensor en bij aan deze sensor gekoppelde woningen  
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In de afbeeldingen wordt duidelijk dat het model een afweging maakt tussen afstand en 
verschil in geurniveau tussen geursensor en woning. Bij 3 beschikbare geursensoren is met 
het model bepaald dat één huis gekoppeld wordt aan een geursensor die verder weg ligt. 
Hierdoor is de totale afstand niet minimaal, maar het verschil in gemiddeld geurniveau 
wel. In dit geval zorgt dat voor maximale nauwkeurigheid. Wanneer een vierde sensor 
beschikbaar komt, verdwijnen de lange afstanden tussen de geursensoren en huizen. In de 
grafieken rechts is te zien welke range van huizen als het gaat om geurniveau iedere 
sensor vertegenwoordigd. Van 1 naar 2 beschikbare sensoren wordt de gemiddelde 
rangegrootte kleiner en dus specifieker. Van 2 naar 3 en van 3 naar 4 beschikbare sensoren 
is dit echter minimaal. 
 

Het model is een eerste concept voor het optimaal plaatsen van sensoren. De eerste indruk 
is dat het een praktische en simpele tool is om in een gebied de beschikbare sensoren op 
een locatie te plaatsen waarbij ze zo optimaal mogelijk worden in gezet. 
 

2.1 Definitie ideale situatie 

Als onderdeel van het model is het begrip nauwkeurigheid gedefinieerd. We willen de 

beschikbare geursensoren optimaal benutten door ze zo optimaal mogelijk te plaatsen in 

de omgeving van varkenshouderijen. Maar wat is nu een ideale situatie? Gezien het feit dat 

geuroverlast bij omwonenden van varkenshouderijen voorkomt, is hier gekozen om de 

ideale situatie daarop te definiëren. Zodoende is de ideale situatie (en daarmee een 

optimale nauwkeurigheid) gedefinieerd als één sensor bij iedere burgerwoning in de 

omgeving van een varkenshouderij in een straal van 2 kilometer. 

Een van de nadelen van deze definitie is dat de bron van wat je meet lastig te bepalen is. 

Individuele varkenshouderijen krijgen daardoor geen inzicht in het effect van hun 

bedrijfsactiviteiten samen met weersomstandigheden op geuremissie, -spreiding, en 

daarbij eventuele overlast voor de omgeving. Daarom zijn er verschillende alternatieven 

mogelijk voor de ideale situatie: 

 In plaats van te meten in de omgeving van varkenshouderijen zou je ook kunnen meten 

direct bij de emissiepunten van bedrijven. Hierdoor kan inzicht verkregen worden in de 

relatie tussen bedrijfsactiviteiten, weersomstandigheden en geuremissie. 

 Zowel sensoren bij huizen als bij bedrijven plaatsen. Op deze manier kan inzicht 

verkregen worden in de relatie tussen geuremissie en spreiding. 

 In plaats van een sensor per burgerwoning, kan je ook meerdere sensoren plaatsen. Ook  

windrichting, temperatuur en luchtvochtigheid ook spelen een rol in metingen 

(persoonlijke mededeling Sandra Munniks, Rikilt). Idealiter zouden er meerdere 

meetpunten op verschillende hoogte en richtingen meegenomen worden om het 

geurniveau op een locatie te kunnen bepalen. De verspreiding van geur is complex en 

hier wordt uitgegaan van één sensor per locatie op 1,5 m hoogte.  

2.2 Definitie en kwantificatie meetfout 

Indien de ideale situatie niet wordt bereikt (het plaatsen van een sensor bij iedere 

burgerwoning), ontstaat een meetfout. 

 

Om die meetfout te kunnen berekenen moet deze kwantificeerbaar zijn. Hiervoor zijn de 

factoren afstand en geurverspreidingsmodel V-Stacks gebruikt: 

 Uitgangspunt voor de afstand is dat hoe verder een sensor en woning uit elkaar staan, 

hoe minder representatief de gemeten waarden van de sensor zijn voor het (actuele) 

geurniveau bij het huis. 

 Het gebruik van geurspreidingsmodel V-Stacks voor het plaatsen van sensoren klinkt in 

eerste instantie tegenstrijdig. Immers, het doel is om met sensoren en real time 
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metingen een dynamisch alternatief te bieden voor het statische model V-Stacks. 

Echter, V-Stacks biedt wel inzicht in geografische verschillen als het gaat om 

jaargemiddeldes in geurniveau. Het is een hulpmiddel om onderscheid te maken tussen 

de verschillende huizen en potentiele sensor locaties en in te schatten welke sensor 

locaties het meest representatief zijn voor welke huizen. Voor de voorspelling van de 

verspreiding van geur houdt V-Stacks enerzijds rekening met externe factoren zoals 

meteorologie en anderzijds bedrijfsspecifieke factoren, zoals type en grootte van de 

bedrijven, de hoogte en diameter van de uitstroomopening en de verticale 

uittreedsnelheid van de lucht naar buiten. 

 

Vervolgstappen 

Verder onderzoek is nodig om te bepalen welke factoren relevant zijn voor het 

kwantificeren van de meetfout en in welke verhouding deze staan ten opzichte van elkaar. 

Met andere woorden, onderzoek welke factoren iets vertellen over de representativiteit 

van sensoren op een bepaalde locatie voor het meten van het geurniveau van huizen op 

andere locaties. Om dit te onderzoeken worden een paar opties gesuggereerd: 

 Onderzoek het belang van de factoren die nu gebruikt worden: afstand en 

geurverspreidingsmodel V-Stacks. Zet een experiment op met een huis en 3 sensoren. 

Plaats een sensor bij het huis om het real time geurniveau te kunnen bepalen zonder 

meetfout. Een sensor dichtbij op een plek die volgens V-Stacks een veel hoger of lager 

gemiddeld geurniveau heeft dan het huis. Een sensor verder weg op een locatie die 

volgens V-Stacks een gelijk gemiddeld geurniveau heeft als het huis. Doe dit een jaar en 

kijk welke gemeten waarden het meest overeenkomen met die van de sensor bij het 

huis. 

 Valideer het V-Stacks model om te kijken welke rol het kan spelen in het bepalen van 

het real time geurniveau in de omgeving. Plaats hiervoor op verschillende willekeurige 

plaatsen sensoren, en vergelijk de jaargemiddelden met de voorspellingen die V-Stacks 

maakt. Komt dit overeen? 

o Indien de waarden overeenkomen, dan zou V-Stacks in haar huidige vorm een goede 

graadmeter kunnen zijn voor jaargemiddelden van geur. 

o Indien de waarden niet overeenkomen of een dynamisch voorspelling van de 

geurspreiding is gewenst, pas dan de input van het V-Stacks model aan met real time 

bedrijfsspecifieke waarden. Dit kan door sensoren te plaatsen direct bij de 

geuremissiepunten van bedrijven en deze te koppelen aan de input van het V-Stacks 

model. Doordat de input varieert in tijd, zal ook de V-Stacks output variëren. De 

output kun je weer valideren met real time sensor metingen op willekeurige punten 

in de omgeving. 

o Indien de geurspreiding voorspellingen van V-Stacks met de hulp van real time 

bedrijfsspecifieke input representatief zijn voor de omgeving, dan volstaan 

sensormetingen bij geuremissiepunten van bedrijven in combinatie met het huidige 

V-Stacks spreidingsmodel voor het voorspellen van het real time geurniveau in de 

omgeving. 

o Indien dit niet het geval is, dan zou men op zoek moeten naar andere variabelen voor 

het kwantificeren van de meetfout. 

 Onderzoek hoe geur zich verspreidt en welke factoren daar in welke verhouding een rol 

bij spelen. 

 Onderzoek of meldingen van geur(overlast) representatief zijn voor de  concentraties 

van geurstoffen op een locatie of een gebied. Inventariseer waar veel en weinig 

klachten over geur vandaan komen. Vergelijk dit met V-Stacks voorspellingen en 

metingen van sensoren. Mogelijk is het zo dat een meldpunt ook een hulpmiddel kan 

zijn bij de beoordeling van de geurbelasting in een gebied. 
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Colofon 

 

Algemene contact gegevens: 

Connecting Agri & Food BV. 

Oostwijk 5 

Postbus 511 

5400 AM Uden 

info@connectingagriandfood.nl 

www.connectingagriandfood.nl 

Tel. 0413  33 68 00 
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Disclaimer 

De in deze publicatie neergelegde 

opvattingen zijn gebaseerd op door 

Connecting Agri & Food BV betrouwbaar 

geachte gegevens en informatie, die op 

zorgvuldige wijze in onze analyses en 

prognoses zijn verwerkt. Noch Connecting 

Agri & Food, noch ingeschakelde derden 

kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in 

deze publicatie eventuele aanwezige 

onjuistheden. De weergegeven opvattingen en 

prognoses houden niet meer in dan onze eigen 

visie en kunnen zonder nadere aankondiging 

worden gewijzigd. 
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