Effect van vegetatie langs
snelwegen op luchtkwaliteit
Beschrijving innovatie

Onderzoeksvraag

Onderzoek

Bomen en struiken kunnen de concentraties stikstofdioxide en fijn stof op leefniveau
verminderen. Dit gebeurt door filtering en opstuwing van de lucht. Er is reeds een
set van beplantingscriteria voor dit doel ontwikkeld. Hoe het groen zich in de praktijk
gedraagt, is nog onvoldoende bekend. Praktijkproeven moeten de mogelijke effecten
vaststellen.
Bij dit onderzoek staan twee vragen centraal
• In hoeverre verbetert groen langs de weg de luchtkwaliteit?
• Versterkt een uitgekiend beplantingssysteem de werking?
Zowel de opstuwing als de filterende werking van bomen kan de luchtkwaliteit
langs snelwegen verbeteren. Daarbij gaat het om gerichte keuzes zoals hoogte,
plantdichtheid, boom- en struiksoorten of afstand tussen verschillende rijen e.d.
Uit literatuurstudie van Peutz blijkt vegetatie effect te hebben op luchtkwaliteit, maar
de studies geven geen duidelijk beeld van het effect van vegetatie in de situatie langs
een snelweg. Verder blijkt:
• Voor NO2 zijn loofbomen het best (modellen: 10% reductie);
• Voor PM10  zijn naaldbomen het best (modellen: 15-20% reductie).
In de zomer van 2006  zijn langs de A50 (ten noorden van Apeldoorn)  
verschilmetingen met en zonder (bestaande) bomen en struiken verricht.
Het rapport is via de website beschikbaar.

Prijsvraag

De kennis over vegetatie, modelering en de randvoorwaarden voor een pilotproject
is, in samenwerking met stakeholders, vastgelegd in het kennisdocument Vegetatieluchtkwaliteit. Om de werking van vegetatie op de verbetering van de luchtkwaliteit
in de praktijk aan te tonen, heeft het innovatieprogramma in augustus 2007 een
prijsvraag uitgeschreven. Hierbij hebben marktpartijen hun ideeën ingediend om
metingen aan een bestaande groenstuctuur uit te voeren en deze te modeleren
(perceel 1) en een ideale groenstructuur ontwerpen, realiseren, de luchtkwaliteit
meten en deze modelleren (perceel 2).
In maart 2008 starten twee combinaties met de inrichting van twee meetlocaties.
Voor perceel 1 richt de combinatie van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN),
TNO Bouw en Ondergrond en Plant Research International BV een proefopstelling in
langs de A50 ter hoogte van Vaassen.
Voor perceel 2 start het consortium van Stadsregio Arnhem Nijmegen, Alterra,
Wageningen Universiteit, KEMA en Integralis PP met de aanleg van nieuwe
beplanting langs de A50 ter hoogte van knooppunt Valburg. De resultaten van beide
proeven worden begin 2009 verwacht.

Verwachte toepasbaarheid

Bij positief resultaat kan een specifiek, op de verbetering van de luchtkwaliteit geënt,
beplantingssysteem worden toegepast langs (snel)wegen. Daarnaast kan de bijdrage
aan de verbetering van de luchtkwaliteit van groen met een model worden bepaald.

