
 
 
Resultaten 
hinderdagboekenonderzoek 
Rieme  

Overzicht waarnemingen 
Geur 
Stof 



Hinderdagboekenonderzoek 
Rieme  

• Aanleiding: toename van klachten in 2016 
• Infoavond maart 2017: oproep tot deelname : 46 

deelnemers 
• Periode : 18 april – 30 juni 2017 
• Ophalen hinderdagboeken 

– Eind mei deel 1 
– Begin juli deel 2 

• 27 deelnemers (meeste in oostelijk deel tov 
spoorweg) 



Voorbeeld  



Meldingen  
• Een 20-tal personen: 

twee maand tot hele 
periode 



 









Meteo 18 april – 30 juni 
Windroos op basis van www.mocca.ugent.be metingen op 2m hoogte, Honda Site  

Zeer droge periode 
zie info KMI + 
verschillende zeer 
warme perioden 

http://www.mocca.ugent.be/


Geur: 220 waarnemingen 



Geuromschrijvingen  Aantal keer 
vernoemd 

Mogelijke bronnen 

Ammoniak  3 Mervielde/onbekend 
Asfalt (of bitumen of roofing) 27 Belasco/onbekend 
Chemisch 4 Mervielde/Onbekend 
Fabriek 14 Total Fina, Arcelor, onbekend 
Flets 2 Onbekend 
Gas  20 Onbekend, Arcelor Mittal, Oleon 
Gist 7 Algist bruggeman 
Iritterend 1 Onbekend 
Mazout 2 Onbekend 
Mest 13 Boerderij/onbekend 
Mout 1 Onbekend (Algist ?) 
Olie 3 Mervielde/Oleon/Fina 
Plastiek 1 Onbekend 
Prikkelend 2 Onbekend 
Producten 12 Mervielde/onbekend/Oleon/Fina/Arcelor 
Riool 4 Onbekend/straat 
Rotte (dampende) 
aardappelen 

8 Onbekend 

Rottend 2 Onbekend/Oleon 
Rubber 3 Onbekend 



Geuromschrijvingen  Aantal keer 
vernoemd 

Mogelijke bronnen 

Teer 5 Onbekend, Belasco  
Verbrand (waaronder 
verbrand/verhit metaal, 
cokes, kolen, rubber) 

33 Arcelor, Onbekend, Oleon  

Verf 1 Onbekend 
Vettig (ook frietgeur) 21 Onbekend, Oleon 
Vetzuur 6  Oleon 
Vies 2 Onbekend 
Vieze fabriekslucht 1 Onbekend 
Wee 2 Oleon 
Zuur (prikkelend) 7 Onbekend (Arcelor Mittal) 
Zwavel 2 Onbekend 
Geen omschrijving 9   

Meest vernoemd : Verbrand, vettig, asfalt, fabriek, gas, (chemische producten) 
Veel niet toegewezen of met grote onzekerheid (vraagteken vermeld) 



Geur (hinder) 

• 10 personen: melden ernstige hinder bij diverse types beschrijvingen (1 persoon 1/3  van meldingen 
ernstige hinder) weinig toewijzingen bedrijven 

• Relatief weinig gelijktijdige hindermeldingen   
• 40 % van ernstige hinder:  

– Asfalt- of bitumengeur (6 verschillende personen, 3 schrijven dit toe aan asfaltcentrale Belasco) 
– Ook meldingen asfaltgeur wanneer geen activiteit asfaltcentrale 
– Mogelijk “verwarring”  met cokes/teergeur wat met rubber/verbrande rubber ? 
– Zie ook meldingen op zo 30 april (ONO, O): verbrand, teer, gasgeur: ook in westelijk deel Rieme 

• Andere meldingen van ernstige hinder: “verbrand, riool, rubber, scherp, mest, rottende aardappelen, 
gas, vies en chemisch” 

   
• Mervielde (enkel herkenning in deel tussen Bombardementstraat en Monumentstraat): dikwijls vage 

geurbeschrijvingen (bepaalde producten), en urinegeur 
• Arcelor : verschillende types geuren (nooit ernstige hinder) 
• Oleon: vettige geur, ook vetzuur (minder hinderlijk) 
• Total fina: mazoutgeur , benzinegeur,…. 
• Verder gelegen bedrijven : vb Algist Bruggeman 

 
• Opmerking: dikwijls worden bij een bepaalde waarneming meerdere bronnen vermeld (overlappende 

pluimen) vb Oleon/Mervielde/Total 
 

 
 



Dagen met meer geurmeldingen 
2 mei ( = dag met het hoogst aantal geurmeldingen)  
‘s ochtends bij NNO tot NO-wind: 
Westelijk deel: mest, rottende aardappelen, plakkerige geur 
Midden : producten (Mervielde, Oleon), vetzuur (Arcelor ?), gasgeur 
Kop: verbrand metaal (Arcelor) 
‘ middags en ‘s avonds bij NNW tot NW-wind: 
Westen: brandgeur 
Midden: bemesting , producten (total), vettige geur 
Kop: prikkelende zuren geur, verbrand metaal (Arcelor), gasgeur 
 
17 mei: 
Midden en kop : asfaltgeur, bitumen (Belasco) rubber    
Westelijk deel: rotte aardappelen, gist 
Die dag draaide de wind ’s morgens van OZO naar ZZO in de voormiddag en naar Z in de 
namiddag en ’s avonds  
 
Zondag 21 mei : ZO, Z, ZZO en O (‘s avonds) 
Meldingen: westelijk deel: gistgeur 3 x , moutgeur , rottende aardappelen 
Midden: asfaltgeur (2x), rottende aardappelgeur, mest  
 
 



Stof: 245 waarnemingen 
• Grote variatie in manier van werken deelnemers 
• Soms enkel melding wanneer er meer stof is, soms 3 keer per 

dag melding (want er is altijd stof).  
• Soms geen meldingen maar toch hinder gemeld (via globale 

feedback) 
• Zwart stof, glinsters, smurrie na regen, vettig stof, fijn stof 
• Moeilijk toe te wijzen (ook door variabele windrichting, lokale 

windeffecten, ook (her)opwerveling door verkeer, tijdsperiode 
depositie) 

• Perceptie (uit bijkomende info) varieert:  
- meer stof sinds asfaltcentrale (vorig jaar extreem) 
- minder stof dan vroeger 
- minder rood stof, meer zwart stof 
- minder/meer glinsters 
- we zijn het gewoon 

 
 

 



Stof (hinder) 

 
• Ernstige hinder: 4 deelnemers (1 deelnemer (bijna) altijd ernstige 

hinder) 
• 1 melding incident (roestwolk, hoogoven Arcelor) 
• Meer hinder: indien waarneming in huis  (opm. melding van stof op 

vensterbank aan N- en Z-zijde) 
• Meer stof bij veel wind vb 7 en 8 juni  
• Meer stof bij lichte regen (‘s nachts) vb 12 mei en 18 mei 
• Ook veel stof bij weinig wind (NO, O)  
• Veel stof op het einde van lange droge periode (eind juni) 
• Opm: geen regen na 9 juni (die dag wel 10 mm) en hittegolf 

 
 
 
 



Stofstalen onder de microscoop 

1,5 mm = 1500 µm 

90 µm 



Bronnen zwart/grijs stof 
kolen, ertsen, asfaltgranulaten (van links naar rechts 
hieronder),  
asfalt en rubberdeeltjes van slijtage 
wegdek/banden/aandrijfriemen (zie vorige slide) 
deeltjes afkomstig van verbranding (ook van 
scheepsbrandstof, ook verkoolde hout- en 
plantenresten,) 
insectendelen 



Hinderlijk stof of fijn stof ? 
  
 
Afmetingen zijn bepalend  
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