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Case	  study:	  geuroverlast	  ondergrondse	  containers	  

	  

	  

	  

Gemeente Zuidplas  
Contactpersoon:  
dhr. A. (Anton) Verheul 
Mail: a.verheul@zuidplas.nl 
Tel.: +31 180 330300 of +31 180 63 98 00 
Probleemstelling: geuroverlast ondergrondse containers. 
Test: EOstream ScentPatch BDLC EO-101 en ScentSpray ContainerFRIS 
	  
Casus: 
In augustus 2015 heeft de gemeente Zuidplas naar aanleiding van aanhoudende klachten over 
geuroverlast van ondergrondse containers enkele containers uitgerust met de ScentPatch BDLC-101 
producten. 
 
De eerste resultaten waren dermate bemoedigend, dat de Gemeente Zuidplas in het voorjaar van 2016  in 
overleg en in samenwerking met No-Odour (importeur van de EOstream producten) besloten heeft een 
test uit te voeren om de juiste dosering vast te stellen. 
 
Test: 
Gedurende de maanden juni, juli en augustus (2016) zijn getest de ScentPatch BDLC-101 (50 en 100 
gram) en de ScentSpray ContainerFRIS (250 ml.) in verschillende ondergrondse containers (5 m3) met de 
fracties: restafval, verpakkingsafval en glasafval. 
 
Testprocedure: 
Bij een klacht van een burger werd direct contact opgenomen met deze klagende burger. Deze kreeg een 
fles ContainerFRIS, om eventueel zelf in de inworptrommel te sprayen bij overlast. Dit werd uitermate 
positief ontvangen. 
 
Daarnaast werd direct in de container een ScentPatch BDLC-101, 50 of 100 gram gehangen, afhankelijk 
van de mate van geuroverlast. 
 
Vervolgens zijn deze containers op regelmatige wijze gecontroleerd door medewerkers van de gemeente 
en daarbij is vast komen te staan, dat containers die met een ScentPatch BDLC-101 zijn uitgerust geen 
klachten meer veroorzaken. 
Ook is vastgesteld dat de ScentPatch BDLC-101 ca. 8 weken werkzaam is. 
 
Conclusie: 
De resultaten na 3 maanden testen zijn uitermate positief, hetgeen de gemeente Zuidplas heeft doen 
besluiten de geurneutralisatie producten van EOstream (geleverd door No-Odour) standaard in te zetten 
bij geuroverlast en/of klachten van omwonenden. 
Gebleken is, dat de 50 gram dosering afdoende werkt bij klachten over lage geurbelasting, terwijl de 100 
gram dosering de klachten over een hoge geurbelasting wegneemt. 
 
Productinformatie: 
De EOstream producten worden geleverd door: 
No-Odour 
Kerkenbos 11-13 
6546 BC  Nijmegen 
tel.: 024 – 645 37 85 
mail: info@no-odour.com 
website: www.no-odour.com 


