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Inleiding 
In het nieuwe besluit luchtkwaliteit 2005 staat in artikel 5 “concentraties die zich van 
nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de 
mens, worden bij het beoordelen van de luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes (PM10) 
buiten beschouwing gelaten”. In de huidige meetpraktijk worden deze stoffen niet 
buiten beschouwing gelaten. Een component van de zwevende deeltjes die voor deze 
uitsluiting in aanmerking komt is het zeezout1. Aan RIVM/MNP/TNO  is de vraag 
gesteld om te bekijken of het mogelijk is om een correctie voor zeezout uit te voeren 
en aan te geven hoe groot een dergelijke correctie moet zijn. De enige mogelijkheid 
om op dit moment een schatting van de bijdrage van zeezout te berekenen bevat een 
aantal aannames waardoor het resultaat een vrij grote onnauwkeurigheid bevat. Met 
inachtneming van deze onnauwkeurigheid is een schatting gemaakt van het effect van 
de correctie voor zeezout op zowel de jaargemiddelde PM10 concentraties als op het 
aantal dagen met een concentratie boven 50 �g/m3. Na de aanbevolen 
correctiemethode is de afleiding van de beide type bijdragen weergegeven met een 
indicatie van de onnauwkeurigheid. Het ministerie van VROM heeft besloten om 
binnen de range van mogelijke uitkomsten te kiezen voor de midden variant, dit is 
tevens de meest waarschijnlijke. 
Gelet op de voornoemde onnauwkeurigheid zijn inmiddels de voorbereiddingen 
gestart om via metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) de bijdrage 
van zeezout veel nauwkeuriger vast te stellen. Aanbevolen wordt om deze voorlopige 
analyse op een termijn van 1-2 jaar te vervangen door een meer nauwkeurige 
schatting. 
 
 
Correctie methode 
Jaargemiddelde concentratie 
De jaargemiddelde concentratie zeezout verloopt naar schatting van de kust 7 �g/m3 

naar ongeveer 3  �g/m3 aan de oostgrens. De correctie voor zeezout wordt uitgevoerd 
door deze jaargemiddelde zeezout concentratie af te trekken van de, bijvoorbeeld via 
CAR, al uitgerekende jaargemiddelde concentratie. 
De zeezout concentratie is beschikbaar gesteld in de vorm van een grid voor 
Nederland. 
 
Aantal dagen met een overschrijding van de dagnorm van 50 �g/m3 
Correctie van het aantal dagen boven de 50 �g/m3 wordt uitgevoerd door 6 dagen van 
de, bijvoorbeeld via CAR, al uitgerekende aantal dagen boven de 50 �g/m3 af  te 
trekken. 

                                                
1 Een andere kandidaat is het mogelijke deel van het natuurlijk bodemstof dat geen gezondheidsschade 
veroorzaakt. Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om een verantwoorde schatting 
van een dergelijke bijdrage te maken. Indien in het LML meer elementen in de PM10 fractie wordt 
bepaald kan mogelijk ook de natuurlijke bodemstof concentratie worden geschat. 
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Effect van zeezout op overschrijdingen van 50 �g/m3 daggemiddelden PM10 
 
PM10 concentraties kunnen voor een aanzienlijk deel bestaan uit zeezoutaerosol. In 
kustgebieden ligt de jaargemiddelde zeezoutconcentratie in de orde van 5-10 �g/m3 
(15-30 % van de PM10 concentratie). De zeezoutconcentratie op een bepaalde plaats 
wordt bepaald enerzijds door de windsnelheid (de emissieterm is ongeveer evenredig 
met de windsnelheid tot de 3e macht) en anderzijds door de windrichting t.o.v. van de 
bron-receptor richting. Dit is geheel anders dan de concentraties van aerosolen in zijn 
algemeenheid welke een relatie vertoont welke bij benadering omgekeerd evenredig is 
met de windsnelheid. Hoge zeezoutconcentraties en hoge PM10 concentarties zullen 
daarom zelden tegelijkertijd voorkomen, zie figuur 1.  
De relevante norm voor PM10 is de daggemiddelde concentratie van 50 �g/m3 welke 
niet meer dan 35 maal per jaar mag worden overschreden. Hoewel er een relatie te 
vinden is tussen jaargemiddelde PM10 concentraties en aantallen overschrijdingen van 
de 50 �g/m3 waarde is zo’n relatie niet geldig voor het jaargemiddelde verschil van 
PM10 en zeezout.  
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Figuur 1 Relatie tussen daggemiddelde CL- en PM10 concentraties 
 
In onderstaande is onderzocht wat de invloed is van het zeezout op het aantal 
overschrijdingen van de 50 �g/m3 norm. 
 
Methode 
 
Uitgegaan is van gemeten Cl- concentraties welke op dagbasis beschikbaar zijn voor 
een zevental stations. De meetmethode is de zogenaamde Low Volume Sampler 
(LVS). 
De gemeten LVS Cl- is omgerekend naar totaal zeezout  in PM10 via: 
 
PM10 Zeezout = Cl-*a*b*c       [1] 
 
Hierbij is: 
 
a)  de verhouding tussen het voorkomen van CL-in zeewater en het totaal aan zouten 
in zeewater. De factor a  bedraagt 1,8 (Millero, 1996).  
 
b)  de omrekening van LVS naar PM10. De factor b omvat twee componenten 1) De 
LVS monstert niet PM10 maar een kleinere fractie. De vangstkarakteristieken van de 
LVS methode zijn niet goed bekend. Aangenomen wordt dat de 50% afsnijdiameter 
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ligt tussen 2.5 en 5 �m met 3 �m als meest waarschijnlijke waarde. 2) De omrekening 
van PMLVS naar PM10. Deze is bepaald op basis van metingen waar tegelijkertijd 
natrium (Na) in PM2.5 en PM10 is gerapporteerd. Het blijkt dat 20-35% van het 
zeezout in de fractie PM2.5 zit. Daar de LVS waarschijnlijk iets meer meet dan PM2.5, 
moet nog enigszins naar boven gecorrigeerd worden. De range voor de factor b wordt 
daarmee 2-4 (25-50% van het PM10 in PMLVS) met als beste schatting 32.  
 
c) de correctie voor depletie van chloride in het aerosol door reactie met HNO3 in de 
atmosfeer. De waarde voor factor c is gebaseerd op een literatuurstudie naar getallen 
in en/of in de omgeving van Nederland. Op 5 locaties varieert de depletie van 15- 
24%. De laagste waarden zijn nabij de kust, de hogere waarden meer landinwaarts. De 
gemiddelde waarde van factor c is 1,25 (range 1.1-1.4).  
 
Uiteindelijk is voor het product van b en c 3.75 aangehouden voor alle locaties. De 
aldus berekende concentraties zijn op dagbasis afgetrokken van gemeten PM10 
concentraties en vervolgens is gekeken hoe vaak de 50 �g/m3 dan nog wordt 
overschreden. De mogelijke bijdrage van strooizout is als gering ingeschat en daarom 
verwaarloosd. 
 
Resultaten 
In tabel 1  zijn de resultaten voor een aantal locaties gegeven waarbij een meerjarige 
koppeling mogelijk was tussen gemeten Cl- concentraties en gemeten PM10 
concentraties. Tevens is het effect te zien van de onzekerheid van de in de berekening 
gebruikte parameters b en c. Voor de meeste waarschijnlijke waarde van de 
parameters (b*c=3.75) ligt de afname tussen de 1 en 13 dagen. Binnen de 
onzekerheden lijkt de afname niet gerelateerd aan het absolute aantal overschrijdingen 
en ook niet aan de afstand van het meetstation met de kust. De gemiddelde afname 
voor alle stations en alle jaren bedraagt afgerond 6 dagen. Bij extreme instellingen 
van de parameters (b*c=2) en (b*c)=6 bedraagt de gemiddelde afname van het aantal 
overschrijdingen 4 respectievelijk 8 dagen. 
 
 
 
 
Tabel 1 Afname van het aantal overschrijdingsdagen als gevolg van de 
zeezoutcorrectie voor de meest waarschijnlijke waarde van de berekeningsparameters 
en twee extreme waarden.  
 
De Zilk (538) Aantal dagen > 

50 �g/m3 
Vermindering van aantal dagen met 
overschrijding 50 �g/m3 norm 

jaar  b*c = 2 b*c = 3.75 b*c = 6 
2000 35 7 8 8 
2001 23 0 1 2 
2002 40 6 6 8 
2003 58 4 5 5 
     

                                                
2 De Cl10/Cl2.5 ratio is ook bepaald uit modelberekeningen, deze ratio bedraagt in 2003 ongeveer 3.5 
voor De Zilk en 2.8 voor Vredepeel. Deze waarden vallen binnen de range voor de gemeten waarden 
van de factor b 
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gemiddeld 39 4.3 5.0 5.8 
 
 
De Haag (404) Aantal dagen 

> 50 �g/m3 
Vermindering van aantal dagen met 
overschrijding 50 �g/m3 norm 

jaar  b*c = 2 b*c = 3.75 b*c = 6 
2000 38 6 8 10 
2001 44 6 8 13 
2002 48 4 7 9 
2003 65 5 7 9 
     
gemiddeld 48.8 5.3 7.5 10.3 
 
 
Vredepeel (131) Aantal dagen 

> 50 �g/m3 
Vermindering van aantal dagen met 
overschrijding 50 �g/m3 norm 

jaar  b*c = 2 b*c = 3.75 b*c = 6 
2000 67 4 5 7 
2001 59 6 13 22 
2002 56 1 5 8 
2003 98 4 8 13 
     
gemiddeld 70 3.8 7.8 12.5 
 
 
Valthermond (929) Aantal dagen 

> 50 �g/m3 
Vermindering van aantal dagen met 
overschrijding 50 �g/m3 norm 

jaar  b*c = 2 b*c = 3.75 b*c = 6 
2000 18 2 4 7 
2001 32 3 4 4 
2002 44 1 2 3 
2003 52 2 2 3 
     
gemiddeld 36.5 2.3 3 4.3 
 
Wieringerwerf 
(538) 

Aantal dagen 
> 50 �g/m3 

Vermindering van aantal dagen met 
overschrijding 50 �g/m3 norm 

jaar  b*c = 2 b*c = 3.75 b*c = 6 
2000 30 6 6 7 
2001 19 3 4 4 
2002 28 4 5 5 
2003 66 6 8 12 
     
gemiddeld 48.8 4.8 5.8 7 
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Effect van zeezout op de jaargemiddelde concentratie PM10 
Via dezelfde systematiek als in Formule 1 is ook de jaargemiddelde bijdrage van 
zeezout aan de concentratie PM te schatten. Hierbij zijn dermate grote verschillen 
tussen locaties langs de kust en landinwaarts zichtbaar dat niet met een enkel getal 
kan worden voldaan. Een plaatsafhankelijke schatting is gebaseerd op interpolatie van 
metingen gecombineerd met aannames over de verdeling van zeezout langs de 
Nederlandse kust (Eerens et al., 1998, Eerens, 1998). De concentratie zeezoutaërosol 
wordt geschat op 4-5 �g/m3 jaargemiddeld voor Nederland, met een maximum 
bijdrage van bijna 7 �g/m3 aan de kust tot iets minder dan 3 �g/m3 aan de oostgrens 
(Limburg). De spreiding tussen de concentraties die volgen uit de metingen en de 
gemodelleerde concentraties is in de orde van 1 �g/m3. De model berekening is ook 
getoetst via een andere schattingsmethode van zeezout concentraties. Deze is 
gebaseerd op natriumconcentraties gemeten in de TSP (Total Suspended Matter is in 
de praktijk ongeveer PM20) waarbij is aangenomen dat de PM10 zeezoutconcentratie 
ongeveer 70 % van de TSP zeezoutconcentratie is. De, uit deze meetwaarden 
afgeleide, jaargemiddelden kloppen binnen dezelfde nauwkeurigheid met het 
genoemde model. De onzekerheid in de berekende zeezoutbijdrage uit de 
natriumconcentratie in TSP metingen is vermoedelijk van een zelfde orde van grote 
als de afleiding via Formule 1 met chloride gemeten met de LVS methode.  
De berekende concentraties zijn weergegeven in figuur 2. Om de aftrek van deze 
zeezoutconcentraties praktisch uitvoerbaar te maken is op verzoek van het ministerie 
van VROM de gemiddelde concentratie per gemeente uitgerekend (zie bijlage). Voor 
deze berekening is een bestand met gemeentegrenzen van 2004 (waarschijnlijke 
datum 1 januari 2004) gebruikt. Sindsdien zijn enkele gemeenten heringedeeld. Voor 
deze nieuwe gemeenten is door VROM, op basis van de aangeleverde informatie, de 
gemiddelde zeezoutconcentratie uitgerekend. 
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Figuur 2 Berekende jaargemiddelde zeezoutconcentratie die van de jaargemiddelde 
PM10 concentratie kan worden afgetrokken. 


