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Publiekssamenvatting

Gemeten en berekende concentraties stikstof(di)oxiden en
fijnstof in de periode 2010 t/m 2015 (Update)
Concentraties van stikstofdioxiden en fijnstof die in de lucht langs wegen
zijn berekend, liggen in de periode 2010 tot en met 2015 gemiddeld
dicht bij concentraties die daar zijn gemeten. De rekenmethoden voor
de luchtkwaliteit voldoen ruimschoots aan de eisen in de Europese
richtlijnen, en daarmee ook aan de Nederlandse wetgeving. Dit blijkt uit
onderzoek van het RIVM waarin reken- en meetresultaten van
luchtkwaliteit zijn vergeleken. Dit onderzoek is uitgevoerd voor het
ministerie van Infrastructuur en Milieu
Voor zowel stikstofdioxide als voor fijnstof voldoen de modellen
ruimschoots aan de eisen die de EU richtlijn aan berekeningen stelt.
Overigens kennen zowel metingen als berekeningen onzekerheden van
enkele microgrammen. Hoewel het mogelijk is om met berekeningen en
metingen de luchtkwaliteit goed in beeld te krijgen en te beoordelen, is
het bij de interpretatie belangrijk de onzekerheden te onderkennen.
In de onderzochte periode zijn circa 190 gemeten concentraties fijnstof
(PM10), zo’n 100 concentraties kleiner fijnstof (PM2,5) en ruim 2300
gemeten concentraties stikstofdioxide vergeleken met de resultaten van
de officiële standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit.
De conclusies komen nauw overeen met een vergelijkbare analyse van
het RIVM uit 2013.
Kernwoorden: luchtkwaliteit, stikstofdioxide, fijnstof,
standaardrekenmethoden
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Synopsis

Measured and calculated concentrations of nitrogen oxides and
particulates in the period 2010-2015 (update)
Concentrations of nitrogen oxides and particulates which are calculated
along roads in the period 2010 to 2015 are, on average, close to
concentrations measured at those locations. The calculation methods for
air quality comply with the requirements of the European Commission
and Dutch legislation. This can be concluded from research conducted by
the RIVM, conducted for the Ministry of Infrastructure and the
Environment.
For both nitrogen dioxide and particulate matter, the model performance
is well within the requirements set by the EU directive for models. It
should be kept in mind that both measurements and calculations of air
quality have uncertainties of several microgram per cubic meter.
Although it is possible to get a good picture of the air quality calculations
and measurements and assessed, it is important to recognize the
uncertainties.
During the period examined approximately 190 measured
concentrations of particulate matter (PM10), about 100 smaller
concentrations of particulate matter (PM2,5) and nitrogen dioxide
measured over 2300 compared with the results of the official standard
calculation for air quality.
The conclusions in this report correspond closely with those of a similar
analysis of the RIVM in 2013.
Keywords: air quality, nitrogen dioxide, particulate matter, model
results
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Leeswijzer

Het voorliggende rapport is voor een groot deel een update/uitbreiding
met veel meer data van het eerdere rapport “Gemeten en berekende
(NO2) concentraties in 2010 en 2011; Een test van de
standaardrekenmethoden 1 en 2” (Wesseling et al., 2013) 1. Omdat de
achterliggende keuzes met betrekking tot de aanpak, opzet en analyse
niet wezenlijk zijn veranderd is er voor gekozen om op veel punten voor
de beschrijving terug te vallen op het eerdere rapport. In enkele
gevallen, waar de informatie relevant is voor een goede duiding van de
analyses en de resultaten zijn delen van het eerdere rapport
geactualiseerd en hergebruikt.
Na een korte inleiding in hoofdstuk één wordt de aanpak besproken in
hoofdstuk twee. De verzamelde data en de wijze van rekenen worden
besproken, evenals de manier waarop gemeten en berekende
concentraties met elkaar worden vergeleken.
In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de controle en ijking van de
rekenmethoden op actieve meetstations met referentiemetingen. Hierbij
wordt naar de stoffen NOx, PM10 en PM2,5 gekeken.
Hoofdstuk vier gaat kort in op de vergelijkingen van berekeningen en
metingen van NO2 per aangeleverde dataset, merendeels per stad.
Hoofdstuk vijf gaat in meer detail in op de analyse van de NO2metingen, actief zowel als passief gemeten. Voor verschillende groepen
soortgelijke locaties, zoals in stedelijk gebied, rond snelwegen en op
achtergrondlocaties, worden gemeten en berekende concentraties apart
met elkaar vergeleken.
Voor verschillende combinaties van stoffen en modelaspecten worden in
hoofdstukken drie, vier en vijf deelanalyses uitgevoerd. Deze worden
afgesloten met een conclusie voor dat stukje.
Alle resultaten en conclusies van de analyses worden in hoofdstuk zes
samengevoegd in algemene conclusies en aanbevelingen.

1
J. Wesseling, K. van Velze, R. Hoogerbrugge L. Nguyen, R. Beijk, J. Ferreira, “Gemeten en berekende (NO2)
concentraties in 2010 en 2011; Een test van de standaardrekenmethoden 1 en 2”, RIVM Rapport
680705027/2013
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1

Inleiding

In 2007 heeft een grote herijking van de wettelijke Standaard Reken
Methoden 1 en 2 (SRM-1 en -2) voor luchtkwaliteit plaatsgevonden
aangezien toen duidelijk was dat de uitkomsten van SRM-1 systematisch
en aanzienlijk afweken van metingen (Wesseling, 2007). Sindsdien zijn
de gemiddelde verschillen tussen de jaarlijks gemeten en berekende
concentraties beperkt, hoewel er uiteraard van jaar tot jaar op een
locatie een aanzienlijke spreiding kan optreden ten gevolge variaties in
het weer. Door het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) (VROM, 2009) is de belangstelling voor de kwaliteit van de
rekenresultaten sterk toegenomen. De systematische beschikbaarheid
van de rekenresultaten en de groeiende hoeveelheid metingen maakte
in 2012 een veel uitgebreidere vergelijking mogelijk dan in 2007 het
geval was. Als gevolg hiervan heeft het RIVM in de loop van 2012-2013
een systematische vergelijking tussen gemeten en berekende NO2concentraties opgezet. Doel van de validatie was om de kwaliteit van de
standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit langs wegen te toetsen en
zo nodig aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Het rekenmodel
voor industriële bronnen viel buiten het kader van dit onderzoek.
Naast de metingen van het LML en de reguliere meetnetten van GGD en
DCMR is ook gebruikgemaakt van metingen die gedaan zijn met
Palmesbuisjes. De belangrijkste conclusies van de studie uit 2013
waren:
“Gemiddeld liggen de berekende concentraties binnen één µg/m3 van de
gemeten waarden. Dit verschil is kleiner dan de nauwkeurigheid
waarmee het verschil kan worden vastgesteld. De gemiddelde
onzekerheid in een berekening bedraagt meerdere microgrammen per
kubieke meter.”
en
“Het RIVM concludeert op basis van het onderzoek dat de kwaliteit van
de rekenmethoden goed is: tussen 30 en 50 µg/m3, en zeker rond de
grenswaarde, is er binnen de onzekerheid geen sprake van een
wezenlijke systematische over- of onderschatting van de NO2 metingen.”
Sindsdien zijn er door verschillende overheden nog elk jaar veel
metingen verricht. Maar ook door anderen; Milieudefensie heeft in 2013
en 2015 samen met burgers een uitgebreide NO2 meetcampagne met
passieve Palmesbuisjes uitgevoerd. De resultaten van de eerste
campagne zijn in 2014 door het RIVM vergeleken met rekenresultaten.
De resultaten van de metingen en de berekeningen kwamen redelijk
goed met elkaar overeen, met een standaarddeviatie van enkele
microgrammen. De resultaten van de metingen in 2015 zijn nog niet
met berekeningen vergeleken.
Hoewel de discussies over de kwaliteit van rekenresultaten minder
intensief worden gevoerd dan in de periode 2011-2013 komt het
onderwerp nog steeds periodiek aan de orde. Bij deze discussies wordt,
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meer dan in het verleden, onderkend dat de kwaliteit van een
berekening om veel meer dan alleen de modelkwaliteit gaat. De kwaliteit
van de invoer is vaak van meer belang dan die van de natuurkundige
formules die voor de berekeningen worden gebruikt. Juiste aantallen
voertuigen, samenstelling van het verkeer, mate van stagnatie en de
karakterisering van de straten zijn van bijzonder groot belang voor een
correct rekenresultaat. Met het oog op de formele beoordeling of
Nederland in 2015 op alle relevante locaties aan de jaargemiddelde
grenswaarde voor NO2 voldoet is de kwaliteit van de berekeningen met
de aanvullende data van de afgelopen jaren nader getoetst.
Het is wenselijk om naast de vergelijking tussen de uitkomsten ook zo
veel mogelijk na te gaan waar de oorzaken van eventuele afwijkingen
liggen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarvoor zullen relevante
varianten, net als bij de studie in 2013, worden doorgerekend met het
eigen model van het RIVM waarmee jaarlijks onder andere de rekentool
gecontroleerd wordt. Het doorrekenen van varianten met de
monitoringtool zelf is niet praktisch, omdat de monitoringtool geen
faciliteiten biedt voor scenario’s of experimenten.
Afbakening
Deze studie richt zich, net als die uit 2013, vooral op de
kwaliteit/prestaties van de fysisch chemische luchtkwaliteitsmodellen.
De studie vergelijkt gemeten jaargemiddelde NOx, NO2, PM10 en PM2.5
concentraties met de resultaten van berekeningen met de officiële
Standaard Reken Methoden (SRM’s) uit de wettelijke Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007).
Hoewel voor de berekeningen verschillende gegevens uit de
monitoringtool van het NSL worden gebruikt, is het daarmee, net als de
studie uit 2013, niet automatisch een test van het NSL of van de
rekentool. Een belangrijk verschil met het NSL is de focus op het
wettelijk kader daarin en daarmee het belang van de juiste aantallen
toetspunten op de wettelijk voorgeschreven locaties. De huidige studie
staat los van het wettelijk toetsingskader voor toetsing aan
grenswaarden. Voor alle locaties die redelijkerwijs binnen het
toepassingsbereik van de SRM’s liggen worden de rekenresultaten met
de meetresultaten vergeleken. Voor locaties buiten het
toepassingsgebied van de rekenmethoden zal de luchtkwaliteit
waarschijnlijk op een andere manier moeten worden vastgesteld. De Rbl
2007 biedt hiervoor de mogelijkheid om windtunnelexperimenten uit te
voeren. De aanpak van locaties buiten het toepassingsgebied is geen
onderdeel van deze studie.

Pagina 12 van 87

RIVM Rapport 2016-0106

2

Aanpak

De inhoud van dit hoofdstuk is sterk gebaseerd op die van het eerdere
rapport. Verschillende secties zijn met enige actualisatie
gereproduceerd.
2.1

Meten en rekenen aan luchtkwaliteit
In het RIVM rapport “Gemeten en berekende (NO2) concentraties in
2010 en 2011; Een test van de standaardrekenmethoden 1 en 2”
(Wesseling, 2013) is uitgebreid stilgestaan bij de basis van meten en
rekenen aan luchtkwaliteit. De lezer wordt voor details op dat gebied
dan ook naar dat rapport verwezen. Sindsdien is op verschillende
manieren stilgestaan bij de wijze waarop de luchtkwaliteit in Nederland
wordt gemeten en berekend en wat de samenhang daartussen is. Een
op het publiek gerichte samenvatting is ook als brochure uitgeven
(Alphen, 2014). Elk jaar wordt door het RIVM in meer of mindere mate
bij de trendmatige ontwikkeling van de luchtkwaliteit stilgestaan, zie
bijvoorbeeld (Hoogerbrugge, 2015).

2.2

Standaardrekenmethoden rekenen Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit op een willekeurige locatie in Nederland wordt in goede
benadering beschreven als de som van concentratiebijdragen van
bronnen in de directe omgeving (bijvoorbeeld verkeer of industrie) en
concentratiebijdragen van ‘de rest van Nederland en Europa’. Omdat de
wijze van verspreiding van emissies verschilt voor lokaal verkeer in een
stad, verkeer op een snelweg of voor industriële emissies heeft het
ministerie van IenM voor deze drie categorieën aparte rekenmodellen
voor detailberekeningen van onder andere de jaargemiddelde NO2- en
PM10-concentraties vastgesteld, de zogenaamde Standaard Reken
Methode 1 (binnenstedelijk verkeer), 2 (snelwegverkeer) en 3
(industrieel). De methoden worden afgekort als SRM-1, SRM-2 en SRM3.
De rekenregels van de SRM-1 en SRM-2 werden tot voor kort in de
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) beschreven. Sinds
2016 worden de rekenregels beschreven in twee rapporten van het
RIVM van Van Velze (2016) en Wesseling (2016). Voor SRM-3, het
zogenaamde Nieuw Nationaal Model (NNM), zijn de rekenregels in een
apart ‘paars boekje’ beschreven. Los van de standaardrekenmethoden
maakt de Rbl 2007 het mogelijk dat ook andere modellen en methoden
(bijvoorbeeld windtunnels) kunnen worden gebruikt voor de bepaling
van de luchtkwaliteit. Een voorwaarde is dan wel dat deze modellen en
of methoden aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan de SRM. Op verzoek
van het ministerie van IenM beoordeelt het RIVM de mate van
gelijkwaardigheid en brengt hierover een advies uit. Het ministerie van
IenM besluit uiteindelijk of de afwijkende methode wordt geaccepteerd,
of niet.
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Standaardrekenmethode-1
SRM-1, eerder bekend onder de naam ‘CAR-II’, is ontwikkeld door TNO
en bedoeld voor berekeningen aan wegen in het stedelijke gebied,
tussen bebouwing.
De exacte regels voor toepassing van SRM-1 worden tegenwoordig in de
eerder genoemde rapporten van het RIVM beschreven. Bij toepassing
van deze methode voldoet de beschouwde situatie aan de volgende
voorwaarden:
1. De weg ligt in een stedelijke omgeving.
2. De maximale rekenafstand is de afstand tot de bebouwing, met
een maximum van 30 of 60 meter ten opzichte van de wegas,
afhankelijk van het straattype.
3. Er is niet of nauwelijks sprake van een hoogteverschil tussen de
weg en de omgeving.
4. Langs de weg bevinden zich geen afschermende constructies.
5. De representatieve lengte is 100 m.
De methode SRM-1 maakt onderscheid tussen vier typen wegen. De
wegtypen worden beschreven aan de hand van de bebouwing langs de
weg: tweezijdig bebouwing smalle straat/brede straat, eenzijdige
bebouwing en alle wegen in een stedelijke omgeving, anders dan eerder
genoemd.
Standaardrekenmethode-2
SRM-2 is bedoeld voor het berekenen van concentraties van
verontreinigende stoffen in de buitenlucht bij (snel)wegen. Snelwegen
die door bebouwd gebied gaan, vallen onder voorwaarden ook onder
SRM-2. De exacte regels worden ook voor deze methode in de eerder
genoemde rapporten beschreven.
Binnen het toepassingsbereik vallen diverse varianten:
1. de mogelijke aanwezigheid en breedte (b) van een middenberm;
2. de configuratie van de rijbanen. De volgende configuraties zijn
mogelijk:
a. één rijrichting, bestaande uit een of meerdere banen;
b. twee rijrichtingen, bestaande uit een of meerdere banen;
3. de mogelijke hoogteligging van de weg ten opzichte van het
maaiveld;
4. de mogelijke aanwezigheid van schermen of wallen;
5. de mogelijke aanwezigheid van een tunnel, waarbij geldt dat zich
geen openingen bevinden in de bovenkant of de zijkanten van de
tunnel.
De in 2006 geïntroduceerde SRM-2, is qua formulering sterk gebaseerd
op het model Pluim Snelweg van TNO uit 2006. Bij de bouw van Pluim
Snelweg zijn de resultaten van het model vergeleken met zowel
veldmetingen als met windtunnelmetingen.
2.3

Dataverzameling, beschikbare data, selectie van data
Net als in 2012/2013 heeft het RIVM de wegbeheerders die onderdeel
zijn van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
opgeroepen om beschikbare meetgegevens uit alle jaren in de periode
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2010 tot en met 2015 te melden. De datasets moeten in ieder geval
jaargemiddelde concentraties bevatten voor NO2, gemeten over
volledige kalenderjaren. Tevens moesten de meetlocaties voldoende
gedetailleerd worden beschreven om een berekening op dezelfde locatie
te kunnen maken. Indien straatbijdragen op een locatie van belang
waren, moeten de gegevens voor de betreffende straten bij voorkeur in
de monitoringdatabase van het NSL voorkomen. Als datasets niet in de
huidige vergelijking zijn gebruikt, wil dat dus niet zeggen dat de data
niet ‘goed’ zouden zijn. In de praktijk laten steden en provincies vooral
NO2 metingen uitvoeren met behulp van Palmes diffusiebuisjes. Slechts
enkele partijen hebben beschikking over referentieapparatuur.
Verschillende wegbeheerders en overheden hebben gereageerd door
gegevens beschikbaar te stellen. Data aangeleverd door de verschillende
partijen maakt het mogelijk om de modellen uitgebreider en op meer
locaties te toetsen dan wanneer alleen referentiemetingen zouden
kunnen worden gebruikt. De resultaten van de uitgevoerde metingen
zijn dan ook een nuttige en waardevolle aanvulling van de beschikbare
gegevens.
De volgende datasets zijn beschikbaar gekomen en gekozen voor een
vergelijking met berekeningen:
• Amsterdam, 2010 tot en met 2015, bron: GGD Amsterdam, Zee
(2012), Helmink (2012) en openbare rapporten op
www.luchtmeetnet.nl;
• Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM , 2010 tot en met
2015, RIVM, Jaaroverzicht luchtkwaliteit, Mooibroek (2015);
• Rotterdam Rijnmond, meetnet DCMR, 2010 tot en met 2015,
bron: DCMR, e-mail d.d. 21 november 2012 en data aangeleverd
aan het LML t.b.v. het jaaroverzicht;
• Passieve samplers RIVM, 2010 tot en met 2015, Uiterwijk (2011)
en Nguyen (2016);
• Utrecht, 2011 tot en met 2015: openbare rapporten op www.
Utrecht.nl en email d.d. 20/5/2016 en aparte toelichtingen
(Boons, 2013a,b en 2016);
• Den Bosch, 2010,2012,2013, bron: Blauw (2011,2013,2014);
• Nijmegen, 2011 tot en met 2015, bron: gemeente Nijmegen,
Doorn (2012) en via Buro Blauw, email d.d. 30/5/2016;
• Ouderkerk 2010 tot en met 2014, bron: Helmink (2011, 2012,
2013, 2014 en 2015);
• Arnhem, 2010 tot en met 2015, bron: Agelink (2012a) en
verkregen van de provincie Gelderland, email Spiertz d.d.
9/3/2016;
• Den Haag, 2012 tot en met 2015, bron: website gemeente,
eigen vergelijking gemeente,
http://denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-DenHaag/Ris/document/Actualisatie-maatregelenpakket-enVoortgangsrapportage-2011-Actieplan-luchtkwaliteit.htm, bijlage
2, par 2.2; en data verkregen van de gemeente , email d.d.
29/2/2016 en Buro Blauw (2016);
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•
•

•

•
•
•
2.4

Doetinchem, 2010,2011,2012, Agelink (2012) en verkregen van
de provincie Gelderland, email d.d.9/3/2016;
Nieuwegein 2011 tot en met 2014,bron: Blauw
(2012,2013,2014) en verkregen van de gemeente, email
gemeente d.d. 23/1/2015;
Tilburg, 2010, 2012 tot en met 2015, bron: Blauw( 2011a en
2016) en verkregen van de gemeente , email Voogd d.d.
29/2/2016;
Eindhoven 2012 tot en met 2015 , bron : Buro Blauw (2013,
2014, 2015, 2016);
Zutphen, Dieren, 2014, 2015, Malden, 2012, Lochem, 2015,
verkregen van de provincie Gelderland, email d.d. 9/3/2016;
Milieudefensie, 2013 en 2015, bron: Knol (2014 en 2016).

Wijze van rekenen en controle
Veel locaties zijn reeds doorgerekend en gerapporteerd in de eerdere
rapportage (Wesseling et al., 2013). Voor deze punten is de invoer
uitgebreid met de meest recente invoer van het NSL. Voor het maken
van de invoer van nieuwe rekenpunten is dezelfde methodiek als in
bovenstaand rapport toegepast. De rekenafstanden zijn bepaald op
basis van beschikbare coördinaten en met behulp van GIS, Google
Maps/Streetview en met Microsoft Bing Maps. Verschillende gemeenten
hebben zelf afstanden tot de weg of foto’s van de locaties beschikbaar.
Soms is extra informatie door de wegbeheerders aangeleverd.
Kenmerken van rekenpunten ter plekke van meetlocaties zijn zo
mogelijk overgenomen van het meest nabije toetspunt dat door de
wegbeheerder is opgegeven. Alle generieke gegevens (Emissies, GCN,
etc.) zijn conform de Rbl 2007.
Uit de coördinaten die door de gemeente Den Haag zijn aangeleverd
blijken de meetlocaties in Den Haag als niet-NSL toetspunten in de
MT2015 te zijn opgenomen. De kenmerken zijn daarom direct uit het
NSL overgenomen. De afstanden in de MT2015 komen echter niet overal
overeen met de afstanden in de MT2013 omdat een deel van de wegen
in Den Haag na deze monitoringsronde hertekend zijn . Er wordt in deze
gevallen de wegafstanden in de MT2015 gehouden. In het rapport van
Blauw (2016) komen de coördinaten van ongeveer de helft van de
punten niet exact overeen met de coördinaten die aangeleverd zijn door
de gemeente. In dit geval zijn de gegevens van de gemeente zelf
bepalend.
Gebruikt rekenmodel
Bij de vergelijking met metingen is een correctie voor de meethoogte
nodig (zie verderop) en wordt voor enkele eerder gesuggereerde
verbeteropties (zoals de bomenfactor en NO2-conversie) nagegaan of de
modelresultaten hier gemiddeld mee verbeteren. Voor dit soort
correcties en tests is de broncode van de rekenmodellen noodzakelijk.
Het RIVM heeft geen directe toegang tot de broncode van de rekentool,
en zou die ook niet zelf kunnen uitvoeren. De berekeningen worden
daarom met het eigen rekenmodel van het RIVM ‘TREDM’ uitgevoerd. In
2011 is bij een review van TREDM door het ECN (Vermeulen, 2011)
geconcludeerd dat de rekenmethodes in TREDM geheel conform de
beschrijving in de Rbl 2007 voor SRM-1 en SRM-2 zijn. TREDM neemt op
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dezelfde wijze als de rekentool de effecten van door de wegbeheerder
opgegeven maatregelen volledig mee in de berekeningen. Dit is van
belang aangezien verschillende maatregelen die zijn genomen ter
vermindering van PM10-emissies tot hogere NO2-emissies leiden 2.
In verschillende monitoringrapportages van het NSL, bijvoorbeeld
(Zanten, 2016), is beschreven hoe TREDM wordt gebruikt om de
resultaten van de NSL berekeningen te controleren. Voor deze jaarlijkse
test van de resultaten van de monitoringtool gebruikt TREDM de
rekenafstanden zoals die door de monitoringtool zijn bepaald. Er zijn in
de regel maar enkele locaties waarvoor de berekende NOx-bijdragen van
de rekentool en TREDM meer dan de afronding (van 0.05 μg/m3)
verschillen. In Wesseling (2010) is geconstateerd dat er voor de SRM2
bijdrage tussen TREDM en de rekentool verschillen kunnen optreden van
0.5-1.0 μg/m3. Op basis van de interpretatievrijheid die de Rbl 2007
voor SRM-2 biedt, worden deze verschillen acceptabel geacht. Legitieme
verschillen in benodigde keuzes bij de omzetting van het SRM-2
rekenvoorschrift naar een werkend rekenprogramma kunnen tot de
gevonden verschillen leiden.
Rekenafstanden
Een verschil tussen TREDM en de rekentool is dat TREDM met een
expliciet door de gebruiker opgegeven afstand tussen een bron en een
receptor rekent, terwijl de rekentool absolute coördinaten voor zowel de
rekenpunten als wegsegmenten gebruikt. Op basis van de absolute
coördinaten wordt in de rekentool de rekenafstand bepaald. Daardoor is
het in de rekentool soms lastig om de juiste relatieve rekenafstand te
verkrijgen. Binnenstedelijke rekenafstanden zijn vaak klein, 5-15 meter.
Op deze afstanden maken onzekerheden van 1-2 meter sterk uit voor de
berekende concentratie. Als een weg niet helemaal goed ligt (ligging niet
binnen een meter correct) moet het rekenpunt in de rekentool dus
evenzoveel verkeerd liggen als de weg om weer een correcte
rekenafstand te verkrijgen. Omdat in TREDM met een opgegeven
rekenafstand wordt gewerkt is de absolute ligging niet kritisch, deze
wordt alleen voor de bepaling van de achtergrond en de bijdragen van
SRM-2 wegen gebruikt. Op wat grotere afstanden tot SRM-2 wegen
maakt de exacte ligging van een rekenpunt ten opzichte van de weg
weinig uit. Uit overwegingen van efficiency bij het maken van de
rekeninvoer is voor de absolute ligging van rekenpunten, indien er in de
directe omgeving van het punt al een officieel toetspunt lag, gebruik
gemaakt van de exacte coördinaten van dat punt. Bij een GIS
vergelijking van meet- en reken-locaties zal een rekenpunt soms dan
ook op een locatie naast de feitelijke meetlocatie liggen. Dit maakt voor
de rekenresultaten echter niet uit. De invoer voor de berekening is
gebaseerd op de kenmerken (afstand tot weg, bomen, straattype en
relevant wegsegment) ter plaatse van het feitelijke meetpunt.
Rekenhoogte
De modelberekeningen van SRM-1 gelden in principe op een hoogte van
1.50 tot 1.80 meter boven het maaiveld, terwijl de inlaten van de LML2

Zie bijvoorbeeld http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/slag/rekeninstrumenten0/aanpassen-bussenpark/ voor de effecten van fijn stof reducerende maatregelen op de NOx- en NO2-uitstoot
van bussen.
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meetstations op 2.5 tot 4.0 meter hoog zitten. Volgens analyse van
Eerens (1993) leidt de grotere hoogte van de inlaatpunten van de
meting tot een lagere waarde van de concentratiebijdragen. De factor
die hiervoor door Eerens is genoemd bedraagt 0.91 en is met behulp
van metingen bij de LML-stations bepaald. In de huidige vergelijking
worden alleen de NOx-concentraties specifiek met metingen op actieve
meetstations vergeleken en is de hoogtefactor daarop van toepassing.
In de algemene vergelijking worden de berekeningen in ruim 90% van
de gevallen vergeleken met resultaten van passieve metingen op
hoogtes van circa 2 meter of lager. Een deel van de meetpunten ligt
verder op grotere afstanden tot de weg dan in de metingen van Eerens
het geval was, met een kleiner effect van de meethoogte op de
concentratiebijdrage. Als gevolg worden de berekende NOx-bijdragen
voor de passieve meetpunten met een geschatte factor van 0.95
gecorrigeerd. Vervolgens wordt de omzetting van de NOx naar NO2
uitgerekend.
2.5

Het belang van invoer: bekende issues
Bij het vergelijken van modelresultaten met metingen wordt de kwaliteit
van de berekeningen voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van
de invoer. Indien de invoer niet bij de onderliggende situaties aansluit
kan een fysisch/mathematisch model nooit een bevredigende
overeenkomst met de metingen geven.
"Dieselgate"
In verschillende publicaties over “Dieselgate” is de vraag gesteld in
hoeverre de hogere emissies (dan formeel opgegeven) de berekende
luchtkwaliteit in Nederland beïnvloeden. Dieselgate speelt nationaal
weinig tot geen rol van betekenis bij de berekening van de
luchtkwaliteit. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu actualiseert TNO jaarlijks de emissiefactoren voor het wegverkeer.
Daarbij worden de nieuwste inzichten en resultaten van
praktijkmetingen meegenomen. Die op praktijkmetingen gebaseerde
emissiefactoren worden in de officiële berekening van de luchtkwaliteit
gebruikt.
In de studie naar gemeten en berekende concentraties uit 2013 zijn
enkele issues op het gebied van de invoer specifiek benoemd.
Amsterdam
In de rapportage van de eerdere studie wordt opgemerkt “Het is al sinds
2011 bekend dat het wagenpark in Amsterdam afwijkt van het
gemiddelde wagenpark in Nederland. Op basis van kentekenonderzoek
in opdracht van de gemeente Amsterdam heeft TNO in 2011 en 2012
oriënterende schattingen gegeven voor de extra NOx- en NO2-emissies
van het lichte wegverkeer in Amsterdam.” Als gevolg van de
onderschatting van de verkeersemissies werden de concentraties op
door wegverkeer belaste locaties sterk onderschat. Een vergelijking van
die berekende concentraties en de metingen gaf dan ook geen zinvolle
informatie over de modelkwaliteit.
Vooruitlopend op een behandeling van de resultaten per wegbeheerder
in het huidige rapport is het belangrijk vast te stellen dat de eerdere
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constatering ook voor de data in de jaren 2012 t/m 2015 opgaat. Dit is
door de GGD Amsterdam vastgesteld in hun rapport
“Luchtverontreiniging Amsterdam 2014” (Zee, 2015): “In de afgelopen
jaren waren de berekende NO2 concentratie dus systematisch circa 10%
lager dan de ‘werkelijke’ gemeten NO2 concentraties.”. In de rapportage
van de meetgegevens voor 2015 (Dijkema, 2016) is eenzelfde
constatering gedaan. De gemeente Amsterdam heeft in het kader van
de NSL monitoringrapportage (Zanten, 2015) zelf ook gemeld op de
hoogte te zijn van de onderschatting en werkt aan verbeteringen:
“In 2015 is de gemeente Amsterdam overgegaan op het hanteren van
een nieuw Amsterdams verkeersmodel; het VMA. Dit model dat ook de
verkeersdata heeft geleverd voor de monitoringsronde 2015 wordt door
de gemeente kwalitatief hoger aangeschreven dan het voorgaande
verkeersmodel. De verwachting van de gemeente is dan ook dat het
verschil tussen gemeten en berekende luchtkwaliteit met de invoering
van dit model verder afneemt.”
In twee rapporten van TNO (Verbeek, 2013 en Eijk, 2015) wordt ook het
belang van een correctie voor het gemiddeld meer vervuilende
Amsterdamse lichte verkeer ten opzichte van het Nederlands geraamde
gemiddelde wagenpark benoemd. Een dergelijke correctie zit evenwel
niet in de invoer voor het NSL. In de NSL rapportage van 2016 is op
basis van de metingen en berekeningen geschat dat er in Amsterdam
voor NO2 in 2015 geen 12 maar naar schatting 40-60 overschrijdingen
waren (Zanten, 2016).
Gegeven de bekende en aanzienlijke onderschatting van de
verkeersemissies in Amsterdam, een constatering die door geen van de
andere grote steden is gedaan, worden veel analyses in dit rapport
zonder de Amsterdamse data gedaan. Het heeft immers geen zin om
een model te testen als van een belangrijk deel van de invoer al bekend
is dat deze systematisch afwijkt van de feitelijke situatie. Alleen waar de
bekende onderschatting weinig invloed heeft, op niet/minder door
verkeer belast achtergrondlocaties, worden de Amsterdamse metingen
meegenomen. De dataset zonder data uit Amsterdam zal in de analyses
als “basis-set” worden aangeduid.
Tilburg
Eerder is gemeld “In Tilburg zijn in 2010 op verschillende plaatsen NO2metingen verricht. Op verschillende locaties hangen de meetbuisjes
tussen rijbanen, een zinvolle berekening is dan niet mogelijk.”. In de
huidige analyse zal op een systematische overschatting worden gelet.
Nieuwegein
Eerder is gemeld “Omdat in 2010 in verschillende straten vermoedelijk
te hoge verkeerscijfers zijn gebruikt, is een vergelijking tussen gemeten
en berekende concentraties in dat geval minder zinvol.” En “De
vergelijking over 2011 laat minder overschatting van de concentraties
door de berekeningen zien, omdat de gemeente de hoeveelheden
verkeer in een aantal gevallen op basis van tellingen naar beneden heeft
bijgesteld.”. In de huidige analyse zal op een systematische
overschatting worden gelet.
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2.6

Transparantie van de gegevens en berekeningen
Voor de berekeningen wordt voor de kenmerken van de rekenpunten,
weggegevens en maatregelen als basis bewust uitgegaan van de
gegevens in de Monitoringtool. Deze gegevens zijn door de
wegbeheerders zelf aangeleverd en geaccordeerd. Dat wil overigens niet
noodzakelijkerwijs zeggen dat de gegevens volledig ‘goed’ zijn, in de zin
dat er geen fouten in zouden zitten. Onnauwkeurigheden en
onvolkomenheden komen naar verwachting in de data voor, in
rekenlocaties zowel als verkeerscijfers. De weggegevens, met alle
eventuele gebreken, zijn vanuit de Monitoringtool in te zien, deels via de
kaart en integraal via de download van de gegevens. Met de beschikbare
handleiding moet elke geïnteresseerde partij in staat zijn om de
gegevens in te zien en te beoordelen.

2.7

Locatie, onzekerheid en ijking van lokale metingen
Voor het vaststellen van de luchtkwaliteit door middel van metingen,
passief of met referentieapparatuur, is de juiste locatie uiteraard van
belang. De Europese richtlijnen en de Rbl 2007 geven hier verschillende
regels voor.
Metingen met passieve buisjes kennen een betrekkelijk grote
onzekerheid in het absolute concentratieniveau. Heersende
meteorologische omstandigheden (wind, temperatuur, vochtigheid)
spelen hierin een belangrijke rol. Als ijking worden daarom samplers
opgehangen op de locatie(s) van actieve meetstations. Door de actief
gemeten concentratie te vergelijken met de passief gemeten
concentratie kan het verschil in absolute waarde worden bepaald. Deze
verhouding wordt voor elke meetperiode van (meestal) vier weken
bepaald. Vervolgens wordt aangenomen dat voor de samplers op de
andere locaties dezelfde verhouding tussen actief en passief gemeten
concentraties gegolden zou hebben. Door de passieve metingen met
deze verhouding te vermenigvuldigen, komen de passieve metingen
naar verwachting dichter bij de werkelijkheid te liggen. Uiteindelijk
wordt het gemiddelde van de resultaten van de buisjes in de
meetperiode berekend. Het is van belang dat de metingen met buisjes
representatief verdeeld zijn over de periode waarover een uitspraak
wordt gedaan.
De onzekerheid in actieve metingen betekent dat de ijking van passieve
metingen hierdoor ook een onzekerheid heeft. De grootte hiervan is
onder andere afhankelijk van het aantal vergelijkingsmetingen.
Naarmate er meer locaties in het studiegebied zijn waar zowel passief
als actief wordt gemeten, zal de gemiddelde verhouding daarvan meer
representatief zijn voor alle andere passieve metingen in dat gebied. Als
er bijvoorbeeld maar een enkel vergelijkingspunt is, dan werken
eventuele systematische verschillen tussen de passieve en actieve
metingen op dat ene punt door in alle andere metingen. In dat geval
kunnen alle passieve metingen in dat gebied systematisch verschillen
van wat er actief gemeten zou worden.
De onzekerheid in gerapporteerde jaargemiddelde NO2-concentraties op
basis van Palmesbuisjes bedraagt, afhankelijk van de procedures en
zorgvuldigheid van de ijking, naar schatting tussen 15% en 25%
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(95%BI), zie bijvoorbeeld Helmink (2012a) of Nguyen (2016). Hierbij is
dan nog niet in rekening gebracht dat passieve samplers soms worden
vernield of verdwijnen, waardoor de meetreeks korter is dan een jaar.
Bij de analyse en afhandeling van de metingen kan verder ook het
nodige misgaan. Onder strikte omstandigheden zou de onzekerheid in
met passieve samplers bepaalde NO2-concentratie vergelijkbaar kunnen
worden aan die in actieve metingen (Gerboles, 2009). Over het
algemeen is die onzekerheid groter. Doordat er met passieve samplers
op veel meer punten dan alleen met referentiemetingen een vergelijking
kan worden gemaakt, is de inzet van passieve samplers, ondanks de
hogere onzekerheid, zeker een waardevolle exercitie.
2.8

Vergelijken van gemeten en berekende NO2-concentraties
In principe wordt voor elke locatie waarop een meting is gedaan de
concentratie berekend en met de meting vergeleken. Het belangrijkste
a-prioricriterium is dat de locatie aan de wettelijke regels voor locaties
metingen voldoet en binnen het toepassingsbereik van de
standaardrekenmethoden ligt. In de eerdere studie is uitgebreid
stilgestaan bij de verdere relevante aspecten en overwegingen. Dit zal
hier niet worden herhaald. De basisbenadering is in de huidige update
gelijk aan de eerdere studie.

2.9

Analysemethode gemeten en berekende concentraties
Zonder een nadere analyse van de relatie tussen de gemeten en
berekende concentraties uit te voeren, kan al iets worden gezegd over
de mate waarin zij overeenkomen. In de literatuur worden verschillende
relevante kentallen en (grafische) methoden besproken.
Bland-Altmanplot 3
De meet/rekenparen kunnen worden weergegeven in een zogenoemde
Bland-Altmanplot (Bland en Altman, 1986).
A Bland-Altman plot (Difference plot) in analytical chemistry and
biostatistics is a method of data plotting used in analyzing the
agreement between two different assays. It is identical to a Tukey
mean-difference plot, which is the name by which it is still known as in
other fields, but was popularised in medical statistics by J. Martin Bland
and Douglas G. Altman.
Een Bland-Altman-plot wordt zonder enige regressie aan de data
gemaakt. In een Bland-Altman-plot wordt het verschil tussen de meting
en berekening uitgezet als functie van het gemiddelde van de meting en
de berekening. Omdat voor het verschil de waarde van de meting van
de waarde van de berekening wordt afgetrokken, geeft een gemiddeld
positief verloop aan dat het model de metingen gemiddeld overschat.
Evenzo geeft een gemiddeld negatief verloop aan dat het model de
metingen gemiddeld onderschat.

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Bland%E2%80%93Altman_plot
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Algemene kentallen
Binnen het Europese FAIRMODE-project worden verschillende kentallen
besproken om de kwaliteit van rekenmethoden voor luchtkwaliteit te
beoordelen (Denby, 2010, 2011, Thunis, 2012a,b). De meeste kentallen
zijn al eerder in verschillende studies voorgesteld en/of gebruikt. Enkele
belangrijke indicatoren voor de bepaling van modelkwaliteit, afgezien
van de correlatiecoëfficiënt, worden hieronder besproken, hierbij staat M
voor de gemiddelde modelwaarde en O voor de gemiddelde meetwaarde
(van Observed). Verschillende kentallen komen in de literatuur onder
verschillende namen voor.
Mean Bias
Average Normalised Bias
Mean Normalised Bias
RootMeanSquare Error
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Binnen FAIRMODE wordt de ‘Model Quality Index (MQI)’ als belangrijk
criterium gedefinieerd:
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Hierbij is RMSU het kwadratisch gemiddelde van de uitgebreide
onzekerheid (expanded uncertainty, Ui)) in de metingen en de
parameter β = 2. Indien de MQI ≤ 0.5 dan is het verschil tussen de
meting en de berekening kleiner dan de onzekerheid in de meting en is
het niet zinvol om de rekenmethode te verbeteren. Indien 0.5 ≤ MQI ≤
1.0 dan is de RMSE tussen gemeten en berekende waarden groter dan
de meetonzekerheid, maar de rekenmethode kan (volgens de analyses
binnen FAIRMODE) nog steeds een betere voorspeller voor de ‘echte’
concentraties zijn, dan de metingen zijn. De overall Model Quality
Objective (MQO) is vervolgens dat voor 90% van de data de MQI kleiner
of gelijk is dan 1.0. In dit rapport wordt voor verschillende analyses voor
de MQO de fractie van de data gegeven waarbij de MQI <= 1.0.
Regressiemethode
Zoals eerder beschreven is voor de analyse van berekende en gemeten
concentraties als basis gebruikgemaakt van de orthogonale
regressiemethode zoals beschreven in Equivalence (2010), kort
samengevat in Bijlage 3 van (Wesseling, 2013). De gebruikte formules
zijn relatief simpel en kunnen eenvoudig in een Excelspreadsheet
worden ingevoerd. Het effect van andere, meer complexe,
regressiemethoden zoals beschreven door Deming (1985) wordt in
hoofdstuk 6 van de studie uit 2013 gedemonstreerd.
De resultaten van de regressies van het RIVM zijn geverifieerd aan de
hand van de literatuur en tools van verschillende anderen, zoals
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Bremser (2012), Reed (2010 en 1989), Linnet (1998), Press (1992) en
Jensen (2007).
2.10

Beoordeling van een regressieanalyse aan de data
Na het analyseren van de data kunnen verschillende tests worden
uitgevoerd om de robuustheid van de regressie en de onderliggende
aannames te verifiëren. De resultaten van de regressie mogen
bijvoorbeeld niet te gevoelig zijn voor specifieke datapunten of selecties.
De residuen na de regressie, de resterende loodrechte afstanden van elk
data-paar tot de regressielijn, zouden een normaalverdeling moeten
volgen.
Richtingscoëfficiënt en offset van de fit
Bij de duiding van de gefitte richtingscoëfficiënt en de offset moet
worden bedacht dat de data in de meeste gevallen in een relatief
beperkt interval voorkomt, veelal tussen 20 en 40-50 ug/m3. Het
verloop van de fit over dit interval zegt vaak dan ook meer over de
overeenkomst tussen de gemeten en berekende concentraties dan de
richtingscoëfficiënt en de offset suggereren. Vandaar dat de waarden
van de fit bij 20, 30, 40 en 50 ug/m3 ook worden gerapporteerd,
aangeduid met F(20).. F(50). Tevens wordt de onzekerheid in die
waarde vermeld. Omdat discussies over de resultaten van de modellen
veelal plaatsvinden rondom de grenswaarden (40 ug/m3 voor NO2) is
de gemiddelde overeenkomst bij die waarde belangrijker dan bij (veel)
lagere of hogere concentraties. Voor blootstelling zijn correcte
rekenresultaten bij alle concentraties, hoog en laag, uiteraard
belangrijk.
Een aandachtspunt is verder wanneer de data sterk geclusterd is, veel
datapunten in een klein bereik van slechts 10-20 microgram liggen. In
dat soort situaties kan de ligging van de fitlijn sterk worden beïnvloedt
door enkele punten die wat verder van de cluster liggen.
Confidence interval 4 (CI) of betrouwbaarheidsinterval (BI)
Het ‘confidence interval’ is de range waarbinnen de regressieparameters
met 95% zekerheid liggen (Hoel, 1951). Het confidence interval, vaak
geschreven als 95%BI, wordt ook gebruikt om het gebied waarin de
regressielijn zich met 95% zekerheid bevindt aan te geven. Het
betrouwbaarheidsinterval wordt ook vaak als 2σ geschreven, twee maal
de standaarddeviatie. Indien de onzekerheden (bij benadering) normaal
verdeeld zijn komt 2σ overeen met het 95%BI.
Voor de analyses is gebruikgemaakt van een in Excel uitgewerkte
analytische formulering van de 2σ voor regressielijnen. De
toepasbaarheid van de 2σ in de geanalyseerde situaties als 95%BI is
met behulp van de Bootstrapmethode geverifieerd.

4

http://nl.wikipedia.org/wiki/Betrouwbaarheidsinterval
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Prediction interval 5
Het ‘prediction interval’ geeft aan in welk gebied rondom de regressielijn
95% van de data ligt. Het bestaat uit de onzekerheid in de regressielijn
plus de onzekerheid in een berekening.
Bootstrapmethode 6
Om zonder a-priori-aannames over de data of de verdeling daarvan de
onzekerheid in de regressieparameters en de ligging van de regressielijn
te bepalen, is de bootstrapmethode toegepast. Bij deze methode wordt
de bestaande dataset gebruikt om langs statistische weg de onzekerheid
in de uiteindelijk regressie aan de data te bepalen.
Systematische onzekerheden
Bij het beoordelen van regressies aan de data moet worden bedacht dat
de gevonden onzekerheid in de regressieparameters wordt bepaald door
de spreiding in de gefitte data. Systematische fouten kunnen niet in
rekening worden gebracht.
Een simpel voorbeeld betreft de emissiefactoren. De afgelopen jaren zijn
er verschillende bijstellingen van de verkeersemissies geweest. Bij een
dergelijke aanpassing veranderen alle berekende verkeersbijdragen in
geheel Nederland, maar hoeft de restspreiding van een regressie niet te
veranderen.
2.11

Keuzes analyses en presentatie resultaten
Langs wegen worden, zoals eerder al beschreven, met twee
verschillende standaardrekenmethoden, SRM-1 (binnenstedelijk) en
SRM-2 (al dan niet geheel vrij liggende wegen) bijdragen van
wegverkeer berekend. Om de prestaties van beide modellen te
beoordelen worden uit alle beschikbare meetgegevens selecties gemaakt
die karakteristiek zijn voor ofwel SRM-1 ofwel SRM-2. Tevens worden de
situaties zonder wegbijdragen geanalyseerd. Omdat de NOx
wegbijdragen van SRM-1 en -2 wegen apart in de analyse beschikbaar
zijn worden deze als maat genomen voor het type situatie. Door de aard
van de modellen hebben SRM-1 wegen geen berekende invloed buiten
de straat terwijl SRM-2 wegen tot op kilometers afstand een bijdrage
kunnen leveren. Door situaties te selecteren waarbij de NOx bijdragen
vanuit SRM-1 en/of -2 wegen een kleine waarde niet overschrijden, of
juist een minimale waarde hebben, kan gericht op de specifieke
modellen worden ingezoomd. De exacte waarden van de gekozen
grenzen maken in de praktijk niet heel veel uit. In alle gevallen worden
de gemaakte keuzes van de minimale/maximale NOx bijdragen
benoemd.
Indien fits worden uitgevoerd als onderdeel van de analyses, dan
worden de resultaten in tabellen getoond. In de tabellen komen de
verschillende eerder besproken parameters en kentallen terug.
Standaard worden twee kolommen per analyse getoond, zie
onderstaand voorbeeld. Waar relevant zijn de eenheden aangegeven,
die zullen niet in alle tabellen apart worden aangegeven.
5
6

http://en.wikipedia.org/wiki/Prediction_interval
http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_%28statistics%29
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Parameter

Waarde

Waarde (indien
van toepassing)

Richting (2σ)

Richtingscoëfficiënt fitlijn

Onzekerheid, ook
wel als BI

Offset (2σ)

Offset van fitlijn

Onzekerheid [µg/m3]

Punten

Aantal punten in analyse

F(20) (2σ)

Waarde van fitlijn bij deze
concentratie

Onzekerheid [µg/m3]

Waarde van fitlijn bij deze
concentratie

Onzekerheid [µg/m3]

F(40) (2σ)

Waarde van fitlijn bij deze
concentratie

Onzekerheid [µg/m3]

F(50) (2σ)

Waarde van fitlijn bij deze
concentratie

Onzekerheid [µg/m3]

Verschil >30%

Fractie punten met meer
dan 30% verschil
meten/rekenen

Overeenkomend
aantal punten

RMSE / R2

Waarde RMSE

Waarde R2

BIAS

Waarde Bias [µg/m3]

MNB/ANB

Waarde MNB

MQO

Waarde MQO

Obs, Mod >40
µg/m3

Aantal meetwaarden boven
grenswaarde 40.5 ug/m3

NB
1 (2σ)
F(30)

Waarde ANB

Idem rekenwaarden

NB. 1, Voor NOx wordt de waarde van de fitlijn bij andere concentraties
gegeven dan voor NO2. Dit omdat de range van voorkomende
concentraties anders is.
NB. 2, De 30% is alleen van toepassing voor NO2 en in de omgeving van
de jaargemiddelde grenswaarde, dus niet voor de gehele
concentratierange. De EU richtlijn zegt hierover “De onzekerheid ten
aanzien van modellen wordt geïnterpreteerd als geldend voor het bereik
van de toepasselijke grenswaarde (of streefwaarde in het geval van
ozon).”. Voor de huidige studie wordt het gebied tussen 35 en 45 µg/m3
als het bereik van de eis beschouwd.
NB. 3, Voor NOx zijn er geen overeenkomende grenswaarden.

Pagina 25 van 87

RIVM Rapport 2016-0106

Pagina 26 van 87

RIVM Rapport 2016-0106

3

Referentiemetingen aan NOx, PM2.5 en PM10

De normen voor luchtkwaliteit gelden onder andere voor de stoffen NO2
en fijnstof, PM10 (de grotere fractie) en PM2.5 (de kleinere fractie). De
concentraties stikstofoxiden (NOx) zijn eveneens nuttig voor validatie en
kalibratie van de rekenmodellen. NOx beschrijft de som van
stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). Van de door het verkeer
geëmitteerde NOx wordt een deel (gemiddeld circa 20%) direct als NO2
uitgestoten. Het als NO geëmitteerde deel vormt in de buitenlucht met
het daar reeds aanwezige ozon een fotochemisch evenwicht, waarbij een
deel van het NO alsnog wordt omgezet in NO2. Direct uitgestoten NO2 en
secundair NO2 vormen tezamen de totale verkeersbijdrage aan de NO2concentratie ter plaatse. Een van de sets van rekenregels in SRM-1 en
SRM-2 beschrijft puur de verdunning van de emissies in de straten en
een tweede set regels beschrijft het fotochemische evenwicht. Door
gebruik van zowel NO2- als NOx-metingen kunnen de processen van
verdunning en chemische conversie afzonderlijk worden gekalibreerd.
Voor fijnstof speelt op kortere afstanden tot de bronnen, zoals in
straten, alleen de verdunning.
De metingen op de locaties Einsteinweg, Haarlemmerweg, Berghaven en
Botlek (spoortunnel) zijn niet meegenomen in de vergelijking wegens
gebrek aan representativiteit. Door de specifieke ligging van deze
punten vallen ze (ruim) buiten de toepassingsbereiken van de hier
geteste Standaard Reken methoden, waardoor een vergelijking niet
zinvol is. Voor meer details betreffende de aanpak wordt naar het
eerdere rapport verwezen.
3.1

Referentiemetingen aan NOx
Net als in de eerdere studie zijn de gemeten en berekende NOx
concentraties op de vaste meetpunten van het LML en partners met
elkaar vergeleken.
SRM-1 locaties
De NOx concentraties worden op de schaal van de metingen en
berekeningen niet wezenlijk door chemie beïnvloedt, enkel door de
emissies en de verdunning. In 2013 is geconstateerd dat het in SRM-1
aangenomen effect van bomen op de concentraties, verhoging van de
concentratiebijdragen, wellicht aan de hoge kant was. Na 60% reductie
van de opslagfactoren voor de concentraties lagen de berekende NOx
concentraties gemiddeld iets dichter bij de gemeten waarden.
De berekende NO2 waarden namen uiteraard ook af en een verhoging
van de NOx  NO2 conversiefactor β in de SRM-1 formule van 0.6 naar
0.8 was nodig om de berekende NO2 concentraties weer dicht bij de
gemeten concentraties te brengen. Over het geheel nam de
overeenkomst tussen berekende en gemeten NOx en NO2 concentraties
door de combinatie van aanpassingen toe.
De gemodelleerde en gemeten jaargemiddelde NOx concentraties voor
de verkeersstations zijn in de volgende figuren weergegeven, met zowel
als zonder vermindering van het effect van bomen. Voor de test zijn die
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punten geselecteerd met een SRM-1 bijdrage voor NOx van minstens 2
µg/m3 en een maximale SRM-2 bijdrage voor NOx van 5 µg/m3.
In de figuren zijn de datapunten in blauw aangegeven, er is een grijze
diagonaal getekend en de orthogonale fitlijn is in rood aangegeven. De
oranje gestippelde lijnen boven en onder de data geven het prediction
interval aan, zie hoofdstuk 2.

Figuur 3.1 Jaargemiddelde concentratie NOx op basis van metingen met de
referentiemethode. Voor de test zijn die punten geselecteerd met een SRM-1
bijdrage voor NOx van minstens 2 g / m 3 en een maximale SRM-2 bijdrage
voor NOx van 5 g / m 3 .

Pagina 28 van 87

RIVM Rapport 2016-0106

Figuur 3.2 Jaargemiddelde concentratie NOx op basis van metingen met de
referentiemethode. In de berekeningen zijn de boomeffecten met 60%
gereduceerd. Voor de test zijn die punten geselecteerd met een SRM-1 bijdrage
voor NOx van minstens 2 µg/m3 en een maximale SRM-2 bijdrage voor NOx van
5 µg/m3.
Tabel 3.1 Parameters voor gemeten en berekende NOx-concentraties op SRM-1
locaties met standaard bomeneffect en aangepast effect.

Parameter

Standaard bomenfactor

Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(40) / CI
F(60) / CI
F(80) / CI
F(100) / CI

1.18
-9.4
44
37.7
61.2
84.7
108.2

0.22
16.3

RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO

15.5
2.95
0.05
0.66

0.59

10.7
7.1
4.3
4.3

0.04

Aangepaste
bomenfactor
1.05
0.20
-3.4
14.3
44
38.5
10.2
59.5
6.8
80.5
4.1
101.5
4.1
13.3
0.00
0.01
0.58

0.62
0.00

Conclusies NOx op SRM-1:
De berekende NOx concentraties liggen, net als in 2013 geconstateerd,
gemiddeld iets boven de gemeten waarden, maar ruim binnen het 95%
betrouwbaarheidsinterval.
Na aanpassing van de bomenfactor met 60%, zoals in de eerdere studie
ook al gesuggereerd, neemt de overeenkomst tussen gemeten en
berekende NOx concentraties toe. Zowel bij de lagere als bij de hogere
concentraties liggen de waarden dichter bij elkaar. Aanpassing van de
bomenfactoren is een van de gevoeligheidsaspecten die bij de analyse
van NO2 concentraties ook aan de orde komt.
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SRM2 locaties
Er zijn slechts enkele referentiestations die voornamelijk en sterk door
een echte SRM-2 weg worden belast, veel minder dan voor tests van
SRM-1 beschikbaar zijn. Bij een sub-selectie van stations met maximaal
10 µg/m3 NOx bijdrage van een SRM-1 weg en minimaal 15 µg/m3 NOx
bijdrage zijn 16 datapunten beschikbaar voor een analyse, zie figuur
3.3.

Figuur 3.3 Jaargemiddelde concentratie NOx op basis van metingen met de
referentiemethode. Voor de test zijn die punten geselecteerd met een SRM-1
bijdrage voor NOx van maximaal 10 µg/m3 en een minimale SRM-2 bijdrage
voor NOx van 15 µg/m3.

Een deel van de data ligt redelijk rond de diagonaal. Op de locatie
“Overschie” van de DCMR onderschat de berekening de meting
aanzienlijk, waar 70-80 µg/m3 wordt gemeten wordt 50-70 µg/m3
berekend. Dit is al eerder voor deze locatie geconstateerd in Willers
(2013).
Tabel 3.2 Parameters voor gemeten en berekende NOx-concentraties op SRM-2
locaties.

Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(40) / CI
F(60) / CI
F(80) / CI
F(100) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
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Waarde
1.85
-73.1
16
0.9
37.9
74.8
111.8
6.3%
18.7
-4.37
-0.05
0.57

0.64
51.9
29.9
20.4
11.4
5.3
1
0.29
-0.06
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Conclusies NOx op SRM-2:
De spreiding tussen gemeten en berekende SRM-2 NOx bijdragen is
groot en er is sprake van een onderschatting van circa 5-10%. Er zijn te
weinig referentielocaties op specifieke SRM-2 locaties om algemene
conclusies over de gemeten en berekende NOx concentraties te zeggen.
Meer meetpunten langs SRM-2 wegen zijn dan ook wenselijk.
3.2

Referentiemetingen aan PM10 en PM2.5
Zoals al gemeld speelt voor fijnstof op kortere afstanden tot de bronnen,
zoals in straten, alleen de verdunning. Processen tussen de deeltjes of
juist de vorming van fijnstof uit gasvormige componenten zijn in straten
niet van belang. De jaargemiddelde bijdragen van lokaal verkeer zijn
verder beperkt, circa 0.5 – 2.0 µg/m3. De gemeten en berekende
concentraties worden in de volgende figuren getoond.

Figuur 3.4 Jaargemiddelde concentratie PM10 op basis van metingen met de
referentiemethode op alle beschikbare en bruikbare locaties waar geen SRM-1
bijdragen relevant zijn.
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Figuur 3.5 Jaargemiddelde concentratie PM10 op basis van metingen met de
referentiemethode op alle beschikbare en bruikbare locaties.

Figuur 3.6 Jaargemiddelde concentratie PM2.5 op basis van metingen met de
referentiemethode op alle beschikbare en bruikbare locaties waar geen SRM-1
bijdragen relevant zijn.
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Figuur 3.7 Jaargemiddelde concentratie PM2.5 op basis van metingen met de
referentiemethode op alle beschikbare en bruikbare locaties.
Tabel 3.3 Overzicht gemiddelde gemeten en berekende PM10 en PM2.5. Alle
waarden in µg/m3.

Gemiddelde alles
Gemiddelde
Achtergrond
Gemiddelde
Achtergrond
+SRM1
STDEV verschil
Achtergrond
STDEV verschil
Achtergrond
+SRM1

PM10
gemeten
22.3

PM10
berekend
23.2

PM2.5
gemeten
13.9

PM2.5
berekend
14.5

19.4

20.2

13.0

13.4

24.4

25.6

14.9

16.0

2.0

-

1.5

-

2.4

-

2.0

-

De berekende PM10 concentraties liggen gemiddeld 0.9 µg/m3 boven de
gemeten waarden. Op de achtergrondlocaties bedraagt het verschil 0.8
en op de straatlocaties 1.2 µg/m3. Niet uitgesloten kan worden dat de
algemene achtergrondconcentraties en/of emissies van het wegverkeer
in de doorgerekende en gemeten straten iets te hoog worden ingeschat.
Gegeven alle onzekerheden zijn de verschillen beperkt. De
standaarddeviaties van de verschillen tussen gemeten en berekende
concentraties bedragen voor de verschillende selecties circa 2.2 µg/m3.
Eenzelfde beeld is er voor PM2.5, de berekende concentraties liggen
zowel op locaties zonder lokale verkeersbijdragen als op andere locaties
iets boven de gemeten waarde. Voor straten met lokale
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verkeersbijdragen liggen de berekende concentraties circa 1 µg/m3
boven de gemeten waarden. Meer nog dan bij PM10 het geval is, zijn de
verschillen klein en kleiner dan de meetonzekerheid. De
standaarddeviaties van de verschillen tussen gemeten en berekende
concentraties bedragen voor de verschillende selecties circa 1.7 µg/m3.
De kwaliteitseisen voor berekende PM concentraties zijn niet streng,
minstens 90% van de berekende waarden moet binnen 50% van de
gemeten waarde liggen. Ingeval van PM10 wordt hier door 100% van de
data aan voldaan en voor PM2.5 voldoet 98% van de data.
Conclusies PM2.5 en PM10:
De berekende PM2.5 en PM10 concentraties liggen gemiddeld circa 1
µg/m3 boven de gemeten waarden. Gegeven alle onzekerheden in zowel
de metingen als de berekening van de achtergrondconcentraties als in
de emissiefactoren zijn de verschillen klein.
De berekende waarden voor PM10 en PM2.5 voldoen ruim aan de eisen die
in de EU richtlijn worden gesteld.
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4

Analyse van NO2 metingen per dataset

In hoofdstuk 4 worden eerst de resultaten per data-leverancier kort
gepresenteerd, zowel in grafieken als in tabelvorm. De resultaten
worden waar nodig meer of minder kort besproken.
Amsterdam
Voor Amsterdam zijn voor de jaren 2010 t/m 2015 zowel metingen met
referentieapparatuur als met Palmesbuisjes beschikbaar. De resultaten
van elk jaar worden in onderstaande figuur met een apart symbool
weergegeven.

Figuur 4.1 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare jaren.

Voor de data van Amsterdam, actief en passief wordt op de door verkeer
belaste locaties voor alle jaren een aanzienlijke en systematische
onderschatting van de metingen door de berekeningen geconstateerd.
Bij de jaargemiddelde grenswaarde bedraagt de gemiddelde fit circa
35.5 µg/m3, een onderschatting van circa 10%.
In de studie uit 2013 is geconstateerd dat doorvoeren van speciaal voor
Amsterdam aangepaste emissies voor voertuigen (op basis van
kentekenscans door TNO) in een aanzienlijk betere overeenkomst
resulteerde. Mogelijk speelt hetzelfde effect voor de latere jaren. Dit is
niet door het RIVM onderzocht.
Het verschil tussen de vergelijking voor Amsterdam en andere steden
wordt geïllustreerd in onderstaande figuur 4.2, waar met Utrecht wordt
vergeleken.
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Figuur 4.2 Vergelijking van alle voor Amsterdam (links) en Utrecht (rechts)
beschikbare gemeten en berekende NO2-concentraties (standaard emissies en
met correctie voor hoogteverschil).

Waar de data voor Utrecht bij de hogere concentraties redelijk om de
diagonaal scatteren, er liggen punten zowel (aanzienlijk) hoger als lager,
liggen praktisch alle hogere berekende concentraties in Amsterdam
aanzienlijk onder de gemeten waarden. De onderschatting worden door
zowel de GGD Amsterdam (Zee, 2015) als door de gemeente (Zanten,
2015) herkend en onderkend. De gemeente meldde in het kader van de
NSL monitoring te verwachten “dat het verschil tussen gemeten en
berekende luchtkwaliteit met de invoering van een nieuw verkeersmodel
model (verder) afneemt”.
Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
0.60
11.4
318
23.5
29.5
35.5
41.5
0.7%
4.2
-4.58
-0.10
0.60
153

0.06
2.3
1.7
1.0
0.6
1.0
1
0.48
-0.12
66

Als gevolg van de onderschatting is het aantal berekende
overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde met 66 aanzienlijk
lager dan het gemeten aantal van 153.
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Utrecht
Voor Utrecht zijn voor de jaren 2011 t/m 2015 metingen met
Palmesbuisjes beschikbaar.

Figuur 4.3 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare jaren.

Er is voor Utrecht voor alle jaren een goede overeenkomst tussen
gemeten en berekende NO2 concentraties. Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
1.00
0.6
251
20.7
30.7
40.7
50.7
5.6%
4.5
0.67
0.03
0.46
29

0.08
2.5
1.0
0.5
0.8
1.5
3
0.63
0.02
25
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Den Bosch
Voor Den Bosch zijn voor de jaren 2010, 2012 en 2013 metingen met
Palmesbuisjes beschikbaar.

Figuur 4.4 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare jaren.

Er is voor Den Bosch voor alle jaren een goede overeenkomst tussen
gemeten en berekende NO2 concentraties. Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5
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Waarde
0.89
4.8
110
22.7
31.6
40.5
49.5
0.0%
3.7
1.43
0.06
0.43
12

0.11
3.4
1.5
0.8
1.2
2.2
0
0.64
0.04
13
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Nijmegen
Voor Nijmegen zijn voor de jaren 2011 t/m 2015 metingen met
Palmesbuisjes beschikbaar.

Figuur 4.5 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare jaren.

De berekende NO2 concentraties in Nijmegen liggen, afgezien van het
jaar 2011, bij hogere concentraties boven de gemeten waarden. Er is
daar in enkele gevallen sprake van een aanzienlijke overschatting.
Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
1.25
-5.4
113
19.5
31.9
44.4
56.8
12.0%
5.0
2.01
0.07
0.55
8

0.13
4.0
1.3
0.7
1.3
2.2
3
0.69
0.06
20
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Ouder-Amstel
Voor Ouder-Amstel zijn voor de jaren 2010 t/m 2014 metingen
beschikbaar.

Figuur 4.6 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare jaren.

Er is voor Ouder-Amstel bij de relatief hogere gemeten NO2
concentraties sprake van een gemiddelde onderschatting van de
metingen van circa 5 µg/m3. Dit zijn allemaal SRM-2 locaties naast de
snelweg A9, waar hoge schermen an bomen langs de weg staan. De
SRM-2 bijdragen, zowel als de spreiding in de punten, zijn overigens
klein. Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5
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Waarde
0.62
9.8
60
22.2
28.4
34.6
40.8
0.0%
1.8
-0.95
-0.02
0.36
0

0.09
2.5
1.3
0.7
1.7
3.0
0
0.75
-0.03
0
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Arnhem
Voor Arnhem zijn voor alle jaren 2010 t/m 2015 metingen beschikbaar.

Figuur 4.7 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare jaren.

Alle berekende NO2 concentraties in/rondom Arnhem (bijna allemaal
SRM-2) liggen circa 3-4 µg/m3 boven de gemeten waarden, ongeacht
het absolute concentratieniveau. Dit zou kunnen betekenen dat de
achtergrond daar in de beschouwde jaren iets te hoog was. Parameters
van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
1.03
3.4
58
24.1
34.4
44.8
55.1
0.0%
4.1
4.38
0.17
0.68
2

0.17
4.9
1.7
1.0
2.2
3.7
0
0.62
0.14
5
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Den Haag
Voor Den Haag zijn voor de jaren 2012 t/m 2015 metingen beschikbaar.

Figuur 4.8 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare jaren.

Er is voor Den Haag voor alle jaren gemiddeld een redelijke
overeenkomst tussen gemeten en berekende NO2 concentraties, de
spreiding is echter relatief groot. Voor concentraties boven 30 µg/m3 is
er gemiddeld sprake van een overschatting door de berekeningen. Er
zijn echter aanzienlijke uitschieters naar boven en naar beneden. Eén
onderschatting (Vissershavenstraat) heeft volgens de gemeente
waarschijnlijk te maken met scheepsemissies aan de kade vlakbij het
meetpunt. Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5
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Waarde
1.29
-7.8
404
17.9
30.8
43.6
56.5
5.0%
5.0
1.66
0.06
0.47
28

0.09
2.9
1.0
0.4
0.6
1.3
7
0.46
0.05
58
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Nieuwegein
Voor Nieuwegein zijn voor de jaren 2011 t/m2014 metingen
beschikbaar.

Figuur 4.9 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare jaren.

De voor Nieuwegein berekende NO2 concentraties liggen systematisch
boven de gemeten concentraties, bij de grenswaarde gaat het om
gemiddeld 2.6 µg/m3. Enkele punten daargelaten is de spreiding in de
gemeten en berekende concentraties beperkt. Parameters van de
analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
0.85
8.5
63
25.6
34.1
42.6
51.2
0.0%
3.1
4.18
0.15
0.60
0

0.18
5.5
2.1
0.8
2.3
4.2
0
0.37
0.13
1
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Tilburg
Voor Tilburg zijn voor de jaren 2010 en 2012-2015 metingen
beschikbaar.

Figuur 4.10 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare
jaren.

Op door verkeer belaste wegen zijn de voor Tilburg berekende NO2
concentraties op relatief veel locaties hoger dan de gemeten
concentraties, dit gaat op voor alle jaren. Het aantal berekende
overschrijdingen is met 30 veel hoger dan het gemeten aantal van 4.
Mogelijk liggen de gebruikte verkeersaantallen te hoog
Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5
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Waarde
1.25
-3.5
175
21.5
34.0
46.5
59.0
4.2%
4.9
3.13
0.13
0.67
4

0.10
2.8
0.8
0.6
1.3
2.1
1
0.69
0.11
30
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Eindhoven
Voor Eindhoven zijn voor de jaren 2012 t/m 2015 metingen
beschikbaar.

Figuur 4.11 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare
jaren.

De voor Eindhoven berekende NO2 concentraties liggen tot boven de
grenswaarde gemiddeld circa 1-4 µg/m3 hoger dan de gemeten
concentraties.
Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
0.86
6.6
128
23.7
32.3
40.8
49.4
0.0%
4.5
2.49
0.12
0.63
5

0.10
3.0
1.3
0.9
1.6
2.6
0
0.57
0.08
14
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Maastricht
Voor Maastricht zijn voor de jaren 2014 en 2015 metingen beschikbaar.

Figuur 4.12 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare
jaren.

Veel van de voor Maastricht berekende NO2 concentraties liggen
aanzienlijk onder de gemeten concentraties, bij de grenswaarde
gemiddeld ruim 5 µg/m3. Een voor Maastricht complicerende factor is
dat op veel locaties in de stad aan de verkeersstromen wordt gewerkt,
vooral rond de A2. Hierdoor zullen de verkeerscijfers een grotere
onzekerheid hebben dan normaal het geval is.
Parameters van de analyse:
Parameter
Waarde
Richting/BI
0.75
0.12
Offset/BI
3.9
3.8
Punten
71
F(20) / CI
19.0
2.0
F(30) / CI
26.5
1.3
F(40) / CI
34.0
1.8
F(50) / CI
41.6
3.1
Verschil >30%
15.0%
3
RMSE/R^2
4.3
0.62
BIAS
-3.73
MNB/ANB
-0.10
-0.13
MQO
0.66
Aantal > 40.5
9
1
In een reactie laat de gemeente Maastricht weten
"In 2015 hebben in Maastricht luchtkwaliteitsmetingen plaatsgevonden
op 40 locaties. Voor deze locaties zijn de metingen vergeleken met de
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berekeningen. Op 25 van deze locaties zijn de uitkomsten uit de
metingen en de berekeningen vrijwel gelijk. Er zijn ook verschillen te
zien. Op 14 plekken blijkt uit de metingen dat de luchtkwaliteit circa 4
µg/m3 slechter is dan uit de berekeningen volgt. Op 6 locaties zijn deze
verschillen te verklaren door de wegwerkzaamheden aan de A2 in
Maastricht, waarmee geen rekening kan worden gehouden in de
berekeningen. Voor 8 locaties ligt een reden niet meteen voor de hand.
Deze locaties zullen nader onderzocht worden. Hier zullen we de
komende maanden aan gaan werken."
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Nijkerk, Doetinchem, Zutphen, Dieren, Lochem en Malden
Voor verschillende gemeenten zijn in de periode 2010 t/m 2015 kleinere
datasets van metingen beschikbaar, welke gecombineerd worden
gepresenteerd.

Figuur 4.13 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare
jaren.

De voor Nijkerk in 2011 berekende NO2 concentraties liggen ruim onder
de diagonaal terwijl de voor Doetinchem in 2012 berekende
concentraties ruim boven de diagonaal liggen. Alle andere punten liggen
bevredigend rond de diagonaal of net daarboven. De absolute niveaus
zijn laag. Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5
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Waarde
1.09
-0.6
77
21.2
32.1
43.0
53.9
33.3%
4.7
1.33
0.07
0.70
1

0.17
3.7
0.9
1.6
3.0
4.5
1
0.54
0.06
0
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Milieudefensie
Milieudefensie heeft in 2013 en 2015 samen met burgers in
verschillende steden metingen verricht.

Figuur 4.14 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare
jaren.

Bij de campagnes van Milieudefensie en burgers zijn soms metingen
verricht op locaties die op zich interessant zijn, maar die ruim buiten de
toepassingsgebieden van de standaardrekenmethoden vallen. In overleg
met Milieudefensie is een selectie gemaakt. In beide jaren van metingen
zijn er enkele locaties waar de gemeten concentraties aanzienlijk
worden onder-danwel onderschat door de berekeningen. Parameters van
de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
0.61
12.6
88
24.8
30.9
37.0
43.1
0.0%
3.6
-0.80
0.00
0.47
17

0.11
3.9
2.5
1.2
1.4
2.7
0
0.46
-0.02
10
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RIVM (referentie en Palmes) en DCMR (referentie)
Voor RIVM en DCMR zijn voor alle jaren 2010 t/m 2015
referentiemetingen en metingen met Palmesbuisjes beschikbaar.

Figuur 4.15 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor de beschikbare
jaren.

Er is voor alle jaren een goede overeenkomst tussen gemeten en
berekende NO2 concentraties. Parameters van de analyse:
Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5
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Waarde
0.97
0.8
316
20.2
29.9
39.6
49.3
0.0%
3.7
-0.05
0.01
0.41
48

0.04
1.2
0.5
0.4
0.6
0.9
0
0.88
0.00
53
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Conclusies per dataset:
Op basis van de analyses per dataset kunnen de volgende
constateringen worden gedaan:
Goede overeenkomst metingen en berekeningen
De resultaten van de berekeningen voor de locaties in Utrecht, Den
Bosch, Doetinchem, Zutphen, Dieren, Lochem. Malden, van de DCMR en
van het RIVM liggen gemiddeld dicht bij de metingen. De berekeningen
en metingen voor Eindhoven liggen redelijk om de diagonaal, maar de
spreiding is echter groot, met zowel aanzienlijke over- als
onderschattingen. Van de berekeningen aan de data van Milieudefensie
ligt een groot deel dicht bij de metingen maar zijn er ook enkele
aanzienlijke onderschattingen.
Aandachtpunten achtergrondconcentraties
De berekeningen voor Arnhem en Nieuwegein overschatten de metingen
over de gehele range van data met enkele microgrammen. Mogelijk
worden de achtergrondconcentraties op die locaties iets overschat.
Aandachtpunten wegbijdragen
Voor Nijmegen, Den Haag en Tilburg laat een deel van de berekeningen,
vooral bij de hogere concentraties, een overschatting van de metingen
zien. De berekende concentraties langs de snelweg A9 bij Ouder-Amstel
laten bij de hogere waarden een onderschatting zien. Voor Maastricht
worden verschillende gemeten concentraties ook aanzienlijk door de
berekeningen onderschat. Een complicerende factor voor Maastricht is
dat op veel locaties in de stad aan de verkeersstromen wordt gewerkt
De berekeningen voor Amsterdam laten bij de hogere concentraties
grote systematische onderschattingen zien die vermoedelijk (deels) te
maken hebben met een door de gemeente zelf al geconstateerde
onderschatting van de emissies van het verkeer in de stad.
Gegeven de bekende en aanzienlijke onderschatting van de
verkeersemissies in Amsterdam zijn verschillende analyses in het
voorliggende rapport zonder de Amsterdamse data gedaan. Het heeft
immers geen zin om een model te testen als van een belangrijk deel van
de invoer al bekend is dat deze systematisch afwijkt van de feitelijke
situatie. Alleen waar de bekende onderschatting geen invloed heeft, op
niet, c.q. minder door verkeer belast achtergrondlocaties, worden de
Amsterdamse metingen meegenomen. De dataset zonder data uit
Amsterdam zal in de analyses als “basis-set” worden aangeduid.
Uiteraard is nader onderzoek naar de situatie in Amsterdam wenselijk.
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5

Analyse van NO2 metingen in subsets

In hoofdstuk 5 worden nadere analyses van de gemeten en berekende
NO2-concentraties verricht, uitgesplitst in subsets met verschillende
overeenkomende kenmerken. De standaardrekenmethoden en de door
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verstrekte gegevens
dekken verschillende soorten situaties. Het gaat in hoofdzaak om
achtergrondlocaties, stedelijke straten en snelwegen (deels door
stedelijk gebied). Met de nu beschikbare dataset is het mogelijk om voor
de verschillende situaties aparte analyses te doen. Hiervoor worden
deelsets van de data gebruikt. De criteria waarop de data worden
gekozen, worden in detail beschreven.
5.1

Analyse voor de jaren 2010 t/m 2015
In totaal zijn er voor 2010 t/m 2015 tezamen 2469 datapunten
beschikbaar voor een vergelijking van gemeten en berekende
concentraties. Van de beschikbare locaties zijn er enkele waarbij er in de
eerdere analyse (in 2013) redenen waren geconstateerd om te twijfelen
aan de berekening, de meting of de mate waarin ze binnen het
toepassingsbereik van de modellen vallen. Voor een kwantitatieve
analyse is het van belang om af te bakenen welke data wel en niet in de
vergelijking meegenomen worden. De locaties die eerder van de
analyses zijn uitgesloten zijn dat in de voorliggende analyse ook.
Figuur 5.1 toont de vergelijking van gemeten en berekende
concentraties indien alle beschikbare lokale gegevens en alle standaard
voorgeschreven gegevens, zoals achtergrondconcentraties en
emissiefactoren, worden gebruikt. Er is in de berekeningen wel
gecorrigeerd voor de hogere ligging van de meeste meetpunten (met
een factor 0.95 op de lokale verkeersbijdragen).
In de figuren zijn de datapunten in blauw aangegeven, er is een grijze
diagonaal getekend en de orthogonale fitlijn is in rood aangegeven. De
oranje gestippelde lijnen boven en onder de data geven het prediction
interval aan, zie sectie 2.10. De gestippelde lijnen die in de oorsprong
beginnen geven het interval van +/- 30% aan, waarbinnen volgens de
EU richtlijn 90% van de data moet liggen.
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Figuur 5.1 Vergelijking van alle beschikbare gemeten en met TREDM berekende
NO2-concentraties (standaard emissies en met correctie voor hoogteverschil).

Enkele belangrijke regressieparameters worden in Tabel 5.1
weergegeven.
Tabel 5.1 Parameters van met de in de periode 2010 t/m 2015 gemeten en
berekende NO2-concentraties.

Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
0.88
4.1
2382
21.7
30.5
39.3
48.1
3.6%
4.7
0.37
0.03
0.53
317

0.02
0.7
0.3
0.2
0.3
0.5
20
0.64
0.01
296

De richting en offset wijken in bovenstaande regressie in enige mate af
van de ‘ideale’ waarden 1.00 en 0.0. Uit de feitelijke concentraties is
echter duidelijk dat de regressielijn rondom de grenswaarde van
40 µg/m3 in geringe mate van 40 µg/m3 afwijkt, de gemiddelde
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rekenwaarde (F(40)) bedraagt op dat punt 39.3 µg/m3. Bij hogere
concentraties, rondom 50 µg/m3 is er sprake van enige onderschatting
(F(50)=48.1) en bij lagere concentraties is er sprake van een kleine
overschatting (F(20)=21.7). In 3.6% van de datapunten, in dit geval 20
punten, wijkt de berekening rond de grenswaarde meer dan 30% van de
meting af. Volgens de EU regels mag dat in 10% van de gevallen
voorkomen. Van deze 20 punten liggen 11 meer dan 30% te hoog en 9
meer dan 30% te laag.
De betekenis van de parameters BIAS, MNB, ANB en MQO is in
hoofdstuk 3 besproken. De numerieke waarden, rondom nul, duiden op
een betrekkelijk goede overeenkomst tussen de gemeten en berekende
concentraties. De laatste regel laat zien dat de gemeten concentraties
317 keer boven 40.5 µg/m3 uitkomen en de berekende concentraties dat
296 keer doen.
Onderstaande figuur toont de vergelijking van alle beschikbare gemeten
en berekende NO2-concentraties voor de basis-set (standaard emissies
en met correctie voor hoogteverschil, exclusief Amsterdam).

Figuur 5.2 Vergelijking van alle beschikbare gemeten en berekende NO2concentraties (standaard emissies met correctie voor hoogteverschil), basis-set.
Tabel 5.2 Parameters van met de in de periode 2010 t/m 2015 gemeten en
berekende NO2-concentraties, basis-set.
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Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Waarde
1.01
0.8
1952
21.0
31.2
41.3
51.5
4.3%
4.6
1.19
0.05
0.51
163

0.03
0.8
0.3
0.2
0.3
0.5
18
0.68
0.04
230

Voor de basis-set is er een redelijke overeenkomst tussen de gemeten
en berekende NO2 concentraties. Van een eerdere minimale
onderschatting bij de grenswaarde gaat de fit naar een kleine
overschatting van de gemeten concentraties. Over praktisch de gehele
range van datapunten ligt de fit ruim 1 µg/m3 boven de metingen.
Uiteraard dient voor de situatie in Amsterdam nagegaan te worden
waarom deze zo afwijkt van de situatie elders. Dat valt echter buiten de
scope van de huidige studie.
Bij een orthogonale kleinste-kwadratenregressie worden de loodrechte
(orthogonale) afstanden van de datapunten tot de regressielijn (de
residuen) geminimaliseerd. Hierbij wordt aangenomen dat de
afwijkingen in de berekende en gemeten concentraties normaal verdeeld
zijn 7. De grootte van de residuen van de regressie, gemeten loodrecht
op de regressielijn is in Figuur 5.3 weergegeven. De gevonden verdeling
lijkt sterk op een Normaalverdeling met een breedte van 3.1 µg/m3.

7

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section2/pri24.htm
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Figuur 5.3 Verdeling van de residuen van de analyse, gemeten loodrecht op de
regressielijn. De rode lijn is een normaalverdeling met een breedte van
3.1 μg/m3.

Figuur 5.4 Verdeling van de residuen van de analyse, berekende waarde –
gemeten waarde. De rode lijn is een normaalverdeling met een breedte van
4.1 µg/m3.
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Op het oog is er in beide figuren, orthogonaal zowel als directe
verschillen, een goede overeenkomst tussen de verdeling van de
gevonden residuen en de theoretische normaalverdeling. De kentallen in
tabel 5.2 bij de regressie geven, net als de andere analyses, aan dat er
sprake is van een goede overeenkomst tussen de berekende en
gemeten concentraties. De waarde van de Model Quality Objective rond
0.51 geeft in de interpretatie van het FAIRMODE-project aan dat de
resultaten van de rekenmethode en de metingen dermate dicht bij
elkaar liggen dat significante verbetering lastig is.
De in de verdere analyse gebruikte dataparen zijn in Figuur 5.5 in een
Bland-Altman (BA) plot weergegeven, waarbij het verschil tussen de
meting en berekening wordt uitgezet als functie van het gemiddelde van
de meting en de berekening.

Figuur 5.5 Bland-Altmanplot van de gemeten en berekende NO2-concentraties in
µg/m3 concentraties (standaard emissies en met correctie voor hoogteverschil),
basis-set. De rode lijn is het voortschrijdend gemiddelde van de verschillen, de
oranje lijnen zijn de onzekerheidsgrenzen.

De Bland-Altmanplot is uitgebreid met lijnen die het voortschrijdend
gemiddelde (+/- 90 datapunten) van het verschil model-meting en de
standaarddeviatie daarvan weergeven. De figuur laat zien dat het
voortschrijdend gemiddelde van het verschil eerst iets toeneemt en
vanaf circa 20 µg/m3 redelijk constant is. Vanaf dat punt is er een
gemiddelde overschatting van de metingen met ruim 1 µg/m3. De
standaarddeviatie van het verschil bedraagt tot concentraties van bijna
40 µg/m3 circa 5 µg/m3. Tussen 40 en 50 µg/m3 is er een toename van
de standaarddeviatie, maar er zijn in die range slechts relatief weinig
punten.
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Figuur 5.1 toont alle beschikbare data. Onderstaande tabel toont de
aantallen gebruikte datapunten per leverancier en per jaar.
Tabel 5.3 Aantallen gebruikte meet/rekenpunten per leverancier en per jaar.

Amsterdam
RIVM/LML
DCMR
RIVM Passief
Utrecht
Den Bosch
Nijmegen
Ouderkerk
Arnhem
Den Haag
Nijkerk
Doetinchem
Nieuwegein
Tilburg
Eindhoven
Zutphen
Dieren
Lochem
Malden
Maastricht
Milieudefensie

2010
92
10
12
20
47
12
10
5
46
-

2011
42
9
17
20
49
26
12
10
6
6
14
-

2012
38
10
12
19
43
40
24
12
10
102
6
14
35
32
5
-

2013
101
36
11
18
51
25
21
12
10
102
18
35
32
84

2014
90
33
11
17
60
21
12
10
102
17
35
32
8
10
33
-

2015
116
34
11
24
55
21
10
102
35
32
8
10
13
38
46

De wegbeheerders leveren elk jaar nieuwe updates voor het verkeer
binnen hun verantwoordelijkheid. In principe kunnen daar van jaar tot
jaar aanzienlijke verschillen tussen optreden. Teneinde na te gaan in
hoeverre de conclusies over de gehele dataset representatief zijn voor
de afzonderlijke jaren worden de individuele jaren ook geanalyseerd.
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Figuur 5.6 Vergelijking van alle beschikbare gemeten en berekende NO2concentraties in 2010 (met correctie voor hoogteverschil, basis-set).

Figuur 5.7 Vergelijking van alle beschikbare gemeten en berekende NO2concentraties in 2011 (met correctie voor hoogteverschil, basis-set).
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Figuur 5.8 Vergelijking van alle beschikbare gemeten en berekende NO2concentraties in 2012 (met correctie voor hoogteverschil, basis-set).

Figuur 5.9 Vergelijking van alle beschikbare gemeten en berekende NO2concentraties in 2013 (met correctie voor hoogteverschil, basis-set).
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Figuur 5.10 Vergelijking van alle beschikbare gemeten en berekende NO2concentraties in 2014 (met correctie voor hoogteverschil, basis-set).

Figuur 5.11 Vergelijking van alle beschikbare gemeten en berekende NO2concentraties in 2015 (met correctie voor hoogteverschil, basis-set).
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Tabel 5.4 Parameters van de gemeten en berekende NO2-concentraties. Met
correctie voor hoogteverschil, basis-set.

Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Obs/Mod > 40.5

2010
0.92
3.4
147
21.9
31.1
40.3
49.5
0.0%
4.1
0.92
0.04
0.44
20/26

2011
0.90
3.3
161
21.2
30.2
39.2
48.2
2.6%
4.0
-0.07
0.01
0.41
25/20

2012
1.07
-0.1
364
21.3
31.9
42.6
53.2
4.8%
5.1
2.03
0.08
0.55
39/64

2013
1.07
-0.9
440
20.6
31.3
42.0
52.8
3.6%
4.5
1.27
0.05
0.50
25/51

2014
1.01
0.6
401
20.9
31.0
41.1
51.2
4.6%
4.5
0.99
0.05
0.50
29/41

2015
1.00
1.2
439
21.2
31.1
41.1
51.1
8.1%
4.8
1.15
0.06
0.56
25/28

De resultaten laten zien dat de gemiddelde berekende concentratie bij
de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 van 40 µg/m3 in bijna alle
jaren iets te hoog ligt. De laagste waarde was 39.2 µg/m3 in 2011 en de
hoogste 42.6 µg/m3 in 2012. In vijf van de zes jaren werden meer
overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde berekend dan
gemeten. Opvallend is dat de fractie punten met afwijkingen bij de
grenswaarde groter dan 30% in 2015 hoog is, het gaat echter om
slechts 5 punten. De laatste jaren zijn er bijna alleen maar gevallen
waarin de berekende concentratie hoger is dan de gemeten waarde.
Conclusie algemeen:
Op basis van de vergelijkingen van alle beschikbare data in de periode
2010 t/m 2015 kan worden geconcludeerd dat de resultaten van de
standaardrekenmethoden voor NO2, zoals die in het model van het
RIVM zijn geïmplementeerd gemiddeld dicht bij de gemeten waarden
liggen en aan de eisen van de Europese richtlijnen voldoen. Er lijkt
gemiddeld sprake te zijn van een kleine overschatting van de
meetwaarden door de berekeningen.
5.2

Analyse van achtergronddata
Om de kwaliteit van de achtergrondconcentraties te bepalen, is er een
analyse gedaan voor de locaties waarbij er geen wezenlijke
verkeersbijdragen van SRM-1 en/of SRM-2 zijn. Voor de
achtergrondlocaties worden die locaties geselecteerd waarbij zowel de
SRM-1 als de SRM-2 NOx-bijdragen klein zijn, kleiner dan 1 µg/m3.
De vermoedelijk door scheepvaart beïnvloede locaties (die direct aan
afmeerplaatsen van rondvaartboten of langs grote vaarwegen liggen)
zijn niet in de vergelijking meegenomen. Dit vanwege het feit dat die
emissies alleen op kilometerschaal in de achtergrondconcentraties zijn
verwerkt. In Erbrink (2015) en Weijers (2015) wordt stilgestaan bij
gedetailleerde metingen en SRM-3 berekeningen aan scheepvaart.
De resultaten van de huidige analyses worden in Figuur 5.12 en Tabel
5.5 gepresenteerd. Bij deze vergelijking moet worden bedacht dat de
gebruikte achtergrondberekeningen standaard aan de meetwaarden van
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het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM worden geijkt.
Evenzo worden veel van de Palmes metingen aan metingen van het LML
geijkt. De spreiding tussen gemeten en berekende
achtergrondconcentraties zou dan ook beperkt moeten zijn.

Figuur 5.12 Gemeten en berekende NO2-concentraties op achtergrondlocaties
voor alle onderzochte jaren.

Er ligt een cluster van circa 10 punten rond gemeten waarden van circa
40 µg/m3, waarbij de berekeningen rond 30 µg/m3 of lager liggen. Deze
punten blijken voor een belangrijk deel in Den Haag te liggen. Om het
effect hiervan te schatten is ook een analyse zonder deze punten
gemaakt. Wanneer de data uit Den Haag wordt weggelaten ontstaat het
beeld in figuur 5.13.
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Figuur 5.13 Gemeten en berekende NO2-concentraties op achtergrondlocaties,
exclusief meetpunten in Den Haag.

Wel of niet meenemen van de data van Den Haag in de analyse heeft
een klein effect op de fit. Mogelijk zijn verschillende belangrijke SRM-2
bijdragen niet of niet volledig in de invoer van de gemeente Den Haag in
rekening gebracht. Voor de verdere analyses worden de betreffende
punten integraal meegenomen.
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Tabel 5.5 Parameters van met de gemeten en berekende NO2-concentraties op
achtergrondlocaties, inclusief en exclusief de data in Den Haag.

Parameter

Waarde alle data

Richting (2σ)
Offset (2σ)
Punten
F(20) (2σ)
F(30) (2σ)
-

0.81
3.8
280
20.0
28.1

0.05
1.3

3.3
-0.59
-0.01
0.54

0.72

RMSE / R2
BIAS
MNB/ANB
MQO
-

0.5
0.6

-0.03

Waarde excl.
Den Haag
0.89
2.1
244
20.0
28.9

3.1
-0.26
0.00
0.47

0.06
1.3
0.4
0.6

0.76
-0.01

De data in figuur 5.13 zijn globaal in twee groepen in te delen. Een
eerste groep met de laagste concentraties, tussen circa 10 en 20 µg/m3,
liggen op achtergrondlocaties van het LML. De metingen en
berekeningen liggen zeer dicht bij elkaar, de standaarddeviatie van deze
subset is in de orde van 1 µg/m3. Op zich is dit te begrijpen aangezien
de achtergrondkaarten (GCN) op de locaties van het LML en partners
worden geijkt. In een tweede groep, met concentraties vanaf circa 20
µg/m3, neemt de standaarddeviatie van de data toe, tot circa 2.5 µg/m3.
Conclusie NO2 op achtergrondlocaties:
Op basis van de vergelijkingen kan worden geconcludeerd dat de
berekende achtergrondconcentraties dicht bij de gemeten waarden
liggen. Omdat praktisch alle datapunten onder de 30 µg/m3 liggen is
toetsing aan de eisen van de Europese richtlijnen niet zinvol.
5.3

Analyse van SRM-2 locaties
Om de kwaliteit van de SRM-2 concentraties te bepalen is een analyse
gedaan voor de data waarbij de berekende NOx-bijdragen van SRM-2
groter zijn dan 10 µg/m3 en de berekende SRM-1 NOx-bijdragen kleiner
zijn dan 1 µg/m3. De iets hogere grens voor de SRM-2 bijdragen is
gekozen om vooral de sterker door SRM-2 belaste locaties te selecteren.
De resultaten, gebaseerd op 241 dataparen, worden in Tabel 5.6 en
Figuur 5.14 gepresenteerd.
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Tabel 5.6 Regressieparameters van de gemeten en berekende NO2-concentraties
op SRM-2 locaties.

Parameter
Richting (2σ)
Offset (2σ)
Punten
F(20) (2σ)
F(30) (2σ)
F(40) (2σ)
F(50) (2σ)
Verschil >30%
RMSE / R2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Obs, Mod >40 µg/m3

Waarde
0.85
5.2
241
22.2
30.6
39.1
47.6
4.3%
4.0
0.27
0.02
0.45
30

0.07
2.3
1.1
0.6
0.8
1.5
2
0.62
0.01
30

De berekende concentraties onderschatten de gemeten waarden bij de
grenswaarde iets. Bij 40 µg/m3 is er gemiddeld sprake van een
onderschatting door de rekenmethode van 0.9 µg/m3. De
standaarddeviatie van de verschillen tussen de berekende en gemeten
concentraties bedraagt, voor concentraties tussen 35 en 40 µg/m3 circa
5.5 µg/m3. De gemiddelde afwijking “berekening minus meting”
bedraagt daar 1.8 µg/m3. Oftewel, de berekeningen onderschatten de
metingen iets.
Er zijn veel meer SRM-2 locaties waarop de overeenkomst tussen
gemeten en berekende NO2 concentraties kan worden getoetst dan er
voor NOx zijn. Dat de overeenkomst voor NOx slechter is kan aan de
specifieke omstandigheden op de betreffende locaties liggen.
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Figuur 5.14 Gemeten en berekende NO2-concentraties op alle locaties die vooral
door SRM-2 wegen worden belast.

Voor SRM-2 is het aantal locaties beperkt. Voor de volledigheid zijn de
resultaten wel uitgesplitst naar het jaar van de metingen.
Tabel 5.7 Parameters van de gemeten en berekende NO2-concentraties op
voornamelijk SRM-2 locaties voor de jaren 2010-2015 afzonderlijk en voor de
gehele set. Met correctie voor hoogteverschil.

Parameter
Richting (2σ)
Offset (2σ)
Punten
F(20) (2σ)
F(30) (2σ)
F(40) (2σ)
F(50) (2σ)
Verschil >30%
RMSE
BIAS
MNB
MQO
Obs/Mod
>40µg/m3
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2010
0.99
1.5
34
21.3
31.2
41.1
51.0
0.0%
5.1
1.16
0.05
0.49
5/9

2011
0.87
3.2
38
20.7
29.4
38.1
46.9
7.7%
4.5
-1.24
-0.02
0.45
7/6

2012
0.82
5.6
42
21.9
30.1
38.2
46.4
10.0%
4.5
-0.66
0.00
0.48
6/4

2013
0.97
2.2
47
21.5
31.1
40.8
50.4
0.0%
3.4
1.11
0.04
0.39
2/5

2014
0.81
6.4
45
22.5
30.6
38.7
46.8
0.0%
3.7
0.45
0.03
0.44
5/4

2015
0.64
11.7
35
24.5
31.0
37.4
43.8
0.0%
2.7
0.83
0.05
0.42
5/2

Geheel
0.85
5.2
241
22.2
30.6
39.1
47.6
4.3%
4.0
0.27
0.02
0.45
30/30
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De resultaten per jaar zijn consistent met die van alle jaren tezamen.
Rond de jaargemiddelde grenswaarde varieert de gemiddelde berekende
waarde in enige mate, tussen 37.4 en 41.1 µg/m3. In tegenstelling tot
de resultaten voor SRM-1 locaties liggen die voor SRM-2 locaties rond de
grenswaarde gemiddeld iets te laag.
Conclusie SRM-2:
Gemiddeld is er een redelijke overeenkomst tussen de berekende en
gemeten NO2 concentraties op vooral door SRM-2 wegen belaste
locaties. Bij 40 µg/m3 is er gemiddeld sprake van een onderschatting
door de rekenmethode van 0.9 µg/m3. Boven de grenswaarde is de
spreiding in de data, en dus de onzekerheid in een individuele
berekening, aanzienlijk.
De standaarddeviatie van de verschillen tussen de berekende en
gemeten concentraties bedraagt voor concentraties tussen 35 en 40
µg/m3 circa 5.5 µg/m3.
5.4

Analyse van SRM-1 locaties
In de monitoring van het NSL is gebleken dat de kwaliteit van de
invoergegevens gedurende de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd
(Zanten, 2016). Deze NSL invoer wordt voor een groot deel ook voor de
huidige meet- rekenvergelijking gebruikt. Daarom worden de metingen
en berekeningen van de laatste drie beschikbare jaren, 2013, 2014 en
2015 gebruikt voor de meest gedetailleerde analyse van de metingen en
berekeningen per straattype en bomenfactor. Voor de gebruikte selectie
van SRM-1 punten is uitgegaan van SRM-1 NOx bijdragen van minimaal
5 µg/m3 en maximale SRM-2 NOx van 5 µg/m3. Wegens het tijdelijke
karakter van de verkeerssituatie in Maastricht zijn de data voor
Maastricht in de analyse van de effecten van bomen niet meegenomen.
Bij deelselecties van data per straattype/bomenfactor is het aantal
datapunten in een enkele selectie soms erg klein en liggen ze sterk
geclusterd in een relatief kleine concentratierage. In dat soort situaties
kan de ligging van de fitlijn sterk worden beïnvloedt door slechts enkele
punten die net wat verder van de cluster liggen. Daarom worden voor
die selecties geen fitresultaten getoond maar worden enkel de
gemiddelde waarden van de metingen en berekeningen en de bias
gerapporteerd. De data wordt in ieder geval in een figuur
gepresenteerd.
Straten zonder bomen
Zonder bomen is gemiddeld een goede overeenkomst tussen gemeten
en berekende NO2 concentraties op SRM-1 locaties, zie onderstaande
figuur.
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Figuur 5.15 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor 2013-2015 op
locaties zonder bomen die vooral door SRM-1 wegen worden belast (met
correctie voor hoogteverschil, basis-set, exclusief Maastricht).
Tabel 5.8 Regressieparameters van de gemeten en berekende NO2-concentraties
voor 2013-2015 op SRM-1 locaties zonder en met bomen.

Parameter

Zonder bomen

Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

0.96
2.8
210
22.1
31.8
41.4
51.1
1.8%
4.3
1.68
0.06
0.47
17

Met bomen

0.10
3.3
1.4
0.6
0.9
1.8
1
0.46
0.05
17

1.07
0.4
342
21.7
32.4
43.1
53.8
5.2%
5.4
2.64
0.09
0.57
37

0.09
3.2
1.3
0.6
0.7
1.5
6
0.32
0.08
89

De fit aan de data zonder invloed van bomen ligt over de gehele range
van concentraties gemiddeld circa 1-2 µg/m3 boven de diagonaal en er
zijn net zoveel berekende overschrijdingen als gemeten
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overschrijdingen. Er is rond de grenswaarde maar een enkel datapunt
met een afwijking groter dan 30%.
De resultaten voor de vier straattypen worden in de volgende figuur
getoond.

Figuur 5.16 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor 2013-2015 op
locaties zonder bomen die vooral door SRM-1 wegen worden belast uitgesplitst
naar straattype. Linksboven straattype 1, rechtsboven straattype 2, linksonder
straattype 3, rechtsonder straattype 4.

In de situatie zonder bomen laten straattypen 1 en 2 een gemiddeld
goede overeenkomst tussen gemeten en berekende NO2 concentraties
zien. Voor straattype 3 liggen de berekende waarden rond 35 µg/m3
circa 5 µg/m3 boven de gemeten waarden. Dit zijn bijna geheel punten
in Den Haag, namelijk 24 van de 29 punten. Voor straattype 4 liggen de
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berekeningen praktisch overal circa 1-2 µg/m3 hoger dan de
berekeningen.
Straten met bomen
Met bomen is er gemiddeld een minder goede overeenkomst tussen
gemeten en berekende NO2 concentraties op SRM-1 locaties dan zonder
bomen, zie onderstaande figuur.

Figuur 5.17 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor 2013-2015 op
locaties met bomen die vooral door SRM-1 wegen worden belast (met correctie
voor hoogteverschil, basis-set, exclusief Maastricht).

De spreiding in de data is groter dan zonder bomen in de straat, zie ook
tabel 5.8. De resultaten voor de vier verschillende straattypen worden in
de volgende figuur getoond.
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Figuur 5.18 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor 2013-2015 op
locaties met bomen die vooral door SRM-1 wegen worden belast uitgesplitst
naar straattype. Linksboven straattype 1, rechtsboven straattype 2, linksonder
straattype 3, rechtsonder straattype 4.

Met uitzondering van straattype 2 is er in alle gevallen een aanzienlijke
overschatting van de meetwaarden door de berekeningen. Zoals eerder
al in de studie uit 2013 is geconstateerd lijkt er sprake te zijn van een
systematische overschatting van de concentraties in straten met bomen.
In hoofdstuk 3 van de huidige studie is op basis van gemeten en
berekende NOx concentraties een afname van het gemodelleerde
bomeneffect met 60% geschat. Toepassing van deze aanpassing
resulteert in de onderstaande vergelijking van berekende en gemeten
NO2 concentraties.
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Figuur 5.19 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor 2013-2015 op
locaties met bomen die vooral door SRM-1 wegen worden belast, gebruik
makend van een aangepaste bomenfactor (met correctie voor
hoogteverschil, basis-set).
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Tabel 5.9 Regressieparameters van de gemeten en berekende NO2-concentraties
voor 2013-2015 op SRM-1 locaties berekend met de standaard bomenfactor en
een aangepaste factor.

Parameter
Richting/BI
Offset/BI
Punten
F(20) / CI
F(30) / CI
F(40) / CI
F(50) / CI
Verschil >30%
RMSE/R^2
BIAS
MNB/ANB
MQO
Aantal > 40.5

Met bomen
standaard
1.07
0.4
342
21.7
32.4
43.1
53.8
5.2%
5.4
2.64
0.09
0.57
37

0.09
3.2
1.3
0.6
0.7
1.5
6
0.32
0.08
89

Met bomen
aangepast
0.90
5.0
342
23.0
31.9
40.9
49.9
3.4%
4.7
1.54
0.06
0.51
37

De verkleining van de bomenfactor met 60% resulteert in een afname
van de wegbijdragen in straten met bomen. De overschatting van de
metingen door de berekeningen neemt in de range tussen 30 en 50
µg/m3 aanzienlijk af.
De resultaten voor de vier verschillende straattypen worden in de
volgende figuur getoond.
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Figuur 5.20 Gemeten en berekende NO2-concentraties voor 2013-2015 op
locaties met bomen die vooral door SRM-1 wegen worden belast uitgesplitst
naar straattype. Linksboven straattype 1, rechtsboven straattype 2, linksonder
straattype 3, rechtsonder straattype 4. De berekeningen zijn uitgevoerd met een
aangepaste bomenfactor.

Voor de straattypen 2 en 3 is er met de aangepaste bomenfactor
gemiddeld sprake van een redelijk goede overeenkomst tussen de
gemeten en berekende concentraties, met vooral in type 3 nog enige
overschatting. De spreiding in de data is voor straattype 1 groot en voor
type 4 is er nog steeds sprake van een forse overschatting. Nader
onderzoek naar de afwijkingen ingeval van straten met bomen is alleen
zinvol als de toepassing van de bomenfactor in alle gevallen consistent
is gedaan. De analyses per dataset in hoofdstuk 4 doen echter
vermoeden dat er verschillen zijn in de beschikbare invoer en in de
keuzes die voor de modellering moeten worden gemaakt. Daarom wordt
nu niet verder ingegaan op aanpassing van de bomenfactor.
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Conclusies SRM-1 straten
De berekende concentraties liggen gemiddeld dicht bij de gemeten
waarden, er zijn net zoveel berekende overschrijdingen als gemeten
overschrijdingen. Er is rond de grenswaarde maar een enkel datapunt
met een afwijking groter dan 30%. Ingeval van straattype 3 is er
mogelijk sprake van overschatting van de metingen met circa 5 µg/m3.
Ingeval van straten met bomen is er gemiddeld sprake van een
overschatting van de metingen met circa 2-4 µg/m3. Verkleining van het
effect van bomen op de concentraties (de bomenfactor) met 60% leidt
tot een betere overeenkomst tussen gemeten en berekende
concentraties. Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat de huidige
aanpak in SRM-1, waarbij eenzelfde effect van de bomen via een
generieke opslagfactor voor alle straattype op dezelfde manier in
rekening wordt gebracht, eigenlijk te generiek is.
Verbetering van de overeenkomst tussen gemeten en berekende
concentraties vereist nader onderzoek naar het effect van bomen in de
verschillende straattypen. Dit is vermoedelijk pas zinvol als de kwaliteit
en consistentie van de onderliggende invoer voor alle datasets is
gecontroleerd.
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Conclusies en aanbevelingen

Conclusies op hoofdlijnen
Het RIVM heeft circa 190 NOx en PM10 gemeten concentraties, zo’n 100
PM2.5 concentraties en ruim 2300 gemeten NO2-concentraties in de
periode 2010 t/m 2015 vergeleken met aan de hand van
standaardrekenmethoden berekende concentraties. Op basis van de
analyses kunnen de volgende algemene conclusies worden getrokken.
• De berekende PM2.5 en PM10 concentraties liggen gemiddeld
circa 1 μg/m3 boven de gemeten waarden. Gegeven alle
onzekerheden in zowel de metingen als de berekening van de
achtergrondconcentraties als in de emissiefactoren zijn de
verschillen klein en naar verwachting niet significant. De
berekende waarden voor PM10 en PM2.5 voldoen ruim aan de
eisen die in de EU richtlijn worden gesteld.
• Gemiddeld liggen de berekende NO2 concentraties dicht bij de
gemeten concentraties. Tussen gemeten NO2 concentraties van
30 en 50 μg/m3 is er sprake van een beperkte overschatting van
de metingen door de standaardrekenmethoden voor
luchtkwaliteit. De gemiddelde overschatting bedraagt circa 1
μg/m3, hetgeen ruim binnen de onzekerheidsband ligt.
• De conclusies voor de gehele dataset (alle jaren tezamen) zijn
vergelijkbaar met die welke uit analyses per jaar van de daarvoor
beschikbare data volgen. De resultaten zijn voor alle
onderliggende jaren vergelijkbaar.
• De overeenkomst tussen berekende en gemeten concentraties
varieert tussen verschillende data-leveranciers. Enkele datasets
laten redelijk variaties zien. De NO2 berekeningen voor
Amsterdam liggen op door verkeer belaste locaties systematisch
en structureel aanzienlijk te laag, mogelijk ten gevolge van te
laag ingeschatte emissies.
• Op basis van de vergelijkingen kan worden geconcludeerd dat de
resultaten van de standaardrekenmethoden, zoals die onder
andere in rekentool van het NSL zijn geïmplementeerd, aan de
wettelijke eisen voldoen. De onzekerheid in een enkele
berekening is echter aanzienlijk. De standaarddeviatie van de
verschillen tussen de berekende en gemeten NO2 concentraties
bedraagt voor concentraties tussen 35 en 40 μg/m3 tussen 5.0 en
5.5 μg/m3, afhankelijk van de situatie.
• De geconstateerde overeenkomst tussen gemeten en berekende
NO2-concentraties sluit niet uit dat de rekenmethoden verder
verbeterd kunnen worden. Vooral op het gebied van de
gemodelleerde invloed van bomen op de luchtkwaliteit is nader
onderzoek wenselijk.
• De conclusies die in de huidige studie worden getrokken sluiten
nauw aan op die welke in 2013 in een vergelijkbare analyse zijn
getrokken.
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Deelconclusies
Concentraties NO2 op achtergrondlocaties
Op basis van de uitgevoerde analyses kan worden geconcludeerd dat de
berekende achtergrondconcentraties ruimschoots aan de eisen van de
Europese richtlijnen voldoen.
Concentraties NOx en NO2 op SRM-1 (stedelijke) locaties
De berekende NOx concentraties liggen, net als in 2013 is
geconstateerd, gemiddeld iets boven de gemeten waarden.
Zonder de data van Amsterdam (die is weggelaten wegens een
vermoedelijke onderschatting in de invoer, zie elders) is er een redelijk
goede overeenkomst tussen de gemeten en berekende NO2
concentraties, hoewel de berekeningen de metingen iets overschatten.
Over praktisch de gehele range van datapunten ligt de fit aan de data
circa 2 μg/m3 boven de metingen. Enkele datasets laten redelijk
variaties zien.
Ingeval van straten met bomen is er gemiddeld sprake van een
overschatting van de metingen met circa 2-4 µg/m3. Verkleining van het
effect van bomen op de concentraties (de bomenfactor) met 60% leidt
tot een betere overeenkomst tussen gemeten en berekende
concentraties. Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat de huidige
aanpak in SRM-1, waarbij eenzelfde effect van de bomen via een
generieke opslagfactor voor alle straattype op dezelfde manier in
rekening wordt gebracht, eigenlijk te generiek is.
Verbetering van de overeenkomst tussen gemeten en berekende
concentraties vereist nader onderzoek naar het effect van bomen in de
verschillende straattypen. Dit is vermoedelijk pas zinvol als de kwaliteit
en consistentie van de onderliggende invoer voor alle datasets is
gecontroleerd.
Concentraties NOx/ NO2 op SRM-2 (buiten-/snelweg) locaties
Er zijn te weinig referentiemetingen op specifieke SRM-2 locaties om een
algemene uitspraak over de NOx bijdragen te doen.
Gemiddeld is er een redelijke overeenkomst tussen de berekende en
gemeten NO2 concentraties op vooral door SRM-2 wegen belaste
locaties. Bij 40 µg/m3 is er gemiddeld sprake van een onderschatting
door de rekenmethode van 0.9 µg/m3.
De standaarddeviatie van de verschillen tussen de berekende en
gemeten concentraties bedraagt voor concentraties tussen 35 en 40
µg/m3 circa 5.5 µg/m3.
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Aanbevelingen:
• Met name voor SRM-2 situaties zijn weinig metingen van de NOx
concentraties beschikbaar. Meer metingen zijn dan ook wenselijk
voor een nadere validatie van de rekenmethode.
• Een aanpassing van de effecten van bomen in (stedelijke) SRM-1
straten naar 60% lagere bomenfactoren, mogelijk in combinatie
met een uitsplitsing van het effect naar straattype, wordt
aanbevolen. Mocht het ministerie van Infrastructuur en Milieu
deze aanpassingen overnemen, dan is verder onderzoek nodig en
wordt aanvullend aanbevolen om de aanpassingen in een
speciale testversie van de rekentool te verifiëren.
• Ten aanzien van de invoer voor Amsterdam wordt aanbevolen om
de in verschillende studies geconstateerde onderschatting van de
emissies in rekening te brengen. Voor Maastricht wordt
aanbevolen om de vergelijking van berekeningen en metingen te
herhalen zodra er een meer definitief verkeersbeeld is ontstaan.
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