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Facts heets
Juli 2009

Innovatieprogramma Luchtkwaliteit
Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt in opdracht van de ministeries van
Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve opiossingen die bijdragen aan
verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen.
De focus ligt hierbij op snelwegen bij dichtbevolkte gebieden (zgn. ‘hot spots').
Daar zal bronbeleid pas op termijn toereikend zijn om de luchtkwaliteit wat betreft
NO^ en PMio (fijnstof) aan de normen te laten voldoen. De maatregelen vanuit het
innovatieprogramma kunnen ondertussen bijdragen aan verbetering.

\

Rijkswaterstaat voert het innovatieprogramma uit. Met het beschikbare onderzoeksbudget identificeert, selecteert, stimuleert en beproeft het Innovatieprogramma
Luchtkwaliteit kansrijke ideeen voor opiossingen. Deze worden tot en met 2009
onderzocht en beproefd. Zodra een maatregel haalbaar blijkt, wordt daarover een
positief advies gegeven.
Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, andere departementen, provincies, gemeenten en marktpartijen. In dit
document staat de stand van zaken (juli 2009) per project.
Afsiuiting Innovatieprogramma Luchtkwaliteit
Eind 2009 wordt het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit afgerond. Op dit moment lopen
er binnen het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit nog verschillende praktijkproeven.
De meetgegevens uit alle praktijkproeven worden zorgvuldig verzameld en door
(internationale) experts op het gebied van luchtkwaliteit beoordeeld en vertaald naar
generieke situaties. De resultaten zijn naar verwachting november 2009 bekend. Vanaf
dat moment zijn ook de toepassingsadviezen en de technische rapporten, die voor iedere
afzonderlijke maatregel worden gemaakt, beschikbaar.
De resultaten van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit worden op verschillende
manieren overgedragen en o.a. tijdens de volgende activiteiten grootschalig
gepresenteerd.
t/m oktober 2009

4 en 5 november 2009

Rijkswaterstaat

10 en 11 november 2009

Dienst Verkeer en Scheepvaart
Postbus 5044

25 en 26 november 2009
2600 GA DELFT
Tel; (+31) 088-7982 222
Email: ipl@rws.nl

Afronding praktijkproeven vegetatie, reinigen wegdek,
overkappen & luchtbehandeling en Dynamisch
Verkeersmanagement_
Nationale presentatie eindresultaten Innovatieprogramma
Luchtkwaliteit tijdens de Innovatie-estafette Water,
Transport en Mobiliteit, voorheen Dag van Maarssen, van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat
Diverse presentaties over de projecten van het
Innovatieprogramma Luchtkwaliteit tijdens het congres
Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nieuwegein_
Internationaal eindcongres van het Innovatieprogramma
Luchtkwaliteit over de onderzoeksmethodes en de
resultaten van vijf jaar innoveren._

Kijk voor meer informatie op www.ipluchtkwaliteit.nl

www.ipluchtkwaliteit.nl

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

VROM
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Optimalisatie geluidsschermen
voor betere luchtkwaliteit
Beschrijving innovatie

De vele kilometers geluidsschermen langs de Nederlandse snelwegen bestrijden primair
de geluidsoverlast veroorzaakt door wegverkeer. Een bijkomend effect is dat deze
schermen ook bijdragen aan de verdunning van de emissies van bet wegverkeer.
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Onderzoeksvraag

In dit onderzoek is onderzocht welke bijdrage een (geluids)scherm levert aan het
verbeteren van de luchtkwaliteit en in hoeverre geluidsschermen daartoe verder te
optimaliseren zijn.
De uitvoering van dit project gebeurt in 4 fasen.

Fase 1

Literatuur- en windtunnelonderzoek
Allereerst is een literatuur- en windtunnelonderzoek afgerond naar het effect van
geluidsschermen op de luchtkwaliteit. De belangrijkste conclusie uit deze onderzoeken is
dat een geluidsscherm een significante bijdrage kan leveren aan de luchtkwaliteit.
Uit deze onderzoeken kwam tevens naar voren dat bij de optimalisatie van een scherm
gezocht kan worden naar opiossingen in de volgende richtingen:
• Poreuze schermen
• Vegetatie op het scherm
• Luchtscherm (naar boven gerichte, verticale luchtstroom op een geluidsscherm)
• De hoogte en vorm van het scherm
• Een scherm met katalytische werking (het omzetten van NOx in minder schadelijke
stoffen)
Het literatuuronderzoek is afgerond en het eindrapport is openbaar. Het
windtunnelonderzoek is ook gereed. De resultaten van dit onderzoek worden verspreid
als de resultaten zijn gevalideerd met het praktijkonderzoek. Deze validatie vindt plaats in
het project 'onderzoek windtunnelonderzoek, dat uitgevoerd wordt in fase 2B.

Fase 2

Afroomstrategie
Fase 2 bestond uit drie parallelle deelprojecten (2006-2008):
A. Afromen van de markt: vanaf augustus 2007 zijn praktijkmetingen uitgevoerd met
bestaande en innovatieve schermen in de Proeftuin Schermen langs de A28 bij
Putten. In de Proeftuin Schermen zijn de concentrates fijnstof (PM^j en PM^^) en
stikstofoxiden (NO^ en NO^) gemeten.
B. Windtunnelonderzoek: In dit deelproject is onderzocht in hoeverre
windtunnelonderzoek een betrouwbare methode is om het effect van een
geluidsscherm op de luchtkwaliteit te voorspellen.
C. Onderzoek CFD (= modelsimulatie). In dit deelproject is onderzocht in hoeverre CFDonderzoek een betrouwbare methode is om het effect van een geluidsscherm op de
luchtkwaliteit te voorspellen.

Fase 3

Prijsvraag
In mei 2007 is een prijsvraag voor geoptimaliseerde geluidsschermen gestart. Met deze
prijsvraag is de markt uitgedaagd om met scherminnovaties te komen die een extra
effect hebben op de luchtkwaliteit ten opzichte van een 'normaal, niet-geoptimaliseerd'
geluidsscherm.
Binnen deze prijsvraag werden twee percelen onderscheiden. De vier scherminnovaties
van perceel 1 zijn in de Proeftuin Schermen op hun effectiviteit getest. In april 2009 zijn
alle schermen en meetapparatuur uit de Proeftuin verwijderd en is het gebied weer in de
oude staat hersteld. (Onderdelen van) de vier scherminnovaties van perceel 2 zijn in een
laboratoriumsituatie beproefd.

Fase 4

Implementatiefase
In deze fase wordt op basis van de gegevens van het gehele project een
toepassingsadvies gegeven. Deze fase wordt eind 2009 afgerond.

Publicaties

•
•

Literatuuronderzoek
Meetplan Proeftuin Schermen

Effect op luchtkwaliteit bij nat reinigen
snelwegen
Beschrijving innovatie

Fijnstof kan niet van de weg opdwarrelen als het wegdek van een snelweg wordt
gesproeid met calciumchloride (wegenzout) of nat wordt geveegd. In Trondheim
(Noorwegen) en Dusseldorf (Duitsland) heeft men positieve ervaring opgedaan met
het nat reinigen van de weg. Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit onderzoekt deze
methode voor de situatie in Nederland.

Onderzoeksvraag en
doel van het project

In dit onderzoek wordt de haalbaarheid van bovenstaande methode, en de effecten op
de luchtkwaliteit onderzocht. Het doel van het project is:
• Het beschikbaar maken van de kennis en producten die in dit project verzameld
worden voor zoveel mogelijk marktpartijen.
• Het vaststellen van de huidige kennis van de bei'nvloeding van de luchtkwaliteit door
de reductie van fijnstof.
• Aan de hand van proefopstellingen in de praktijk vaststellen of de reductie van het
opwervelen van fijnstof positief kan worden bei’nvloed
• Een aanzet doen tot meet- en regelgeving als stuurinstrument om de concentratie
fijnstof binnen de wettelijke norm te houden.

Onderzoek

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel van het fijnstof (PM.,;,) langs wegen bestaat uit
opwervelend fijn stof. Het gaat hierbij om de fractie van 2,5 tot 10 pm. Uitgevoerde
metingen in Nijmegen (2006) tonen aan dat de grovere fractie fijnstof het grootste
deel van de gemeten concentratie uitmaakt en lokaal sterk(er) fluctueert. Ook blijkt dat
de PM,g-concentraties fors dalen bij regenval. Naar verwachting wordt met sproeien
en/of frequent nat vegen een zelfde effect (4-5 pg/m^) bereikt. De uitvoering van dit
onderzoek is inmiddels in de vierde fase beland.

Fase 1

Verkennend onderzoek
In juli 2005 is een advies opgesteld voor een Nederlandse proef met nat reinigen tegen
fijnstof. Op basis hiervan zijn 2 vervoigtrajecten gestart (respectievelijk fase 2 en 3).

Fase 2

Proef Nijmegen
In samenwerking met de gemeente Nijmegen is een praktijkproef uitgevoerd, waarbij
een aantal van de methoden om nat te reinigen is beproefd op een stedelijke weg. Dit
gebeurde deels op DAB (Dicht Asfalt Beton) en deels op ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton).
De metingen zijn uitgevoerd van medio juni tot eind juli 2006.

Door lokale bronnen in de omgeving van de proof is een deel van de gemeten waarden
onbruikbaar. Ondanks deze verstoring zijn -met de nodige voorzichtigheid- de volgende
conclusies te trekken:
• De emissie van fijnstof was bij het traject met (nieuw) ZOAB lager dan bij het traject
met (oud) DAB. In de onderzochte situatie kan dit leiden tot een 8 pg/m^ lager
immissieniveau op 10 meter afstand van de weg (berekende waarde uitgaande van
een volledig van ZOAB voorziene weg).
• Het reinigen van ZOAB met een ZOAB-cleaner heeft een gunstig effect op de emissie
•

van fijnstof.
Het sproeien van water over het DAB had een positief effect op de emissie van
fijnstof. Als heel de weg op deze manier behandeld zou worden, is er een reductie van
4 pg/m^ direct na het sproeien, berekend.

Door de aard van de proof zijn geen uitspraken te doen over het effect op het
jaargemiddelde of het aantal dagen dat de dagnorm wordt overschreden. De resultaten
moeten worden gezien als sterke indicates dat er positieve effecten zijn bij het toepassen
van ZOAB en het reinigen van het wegdek.
Fase 3

Prijsvraag Schoner, stiller en homogener asfalt
Het (nat of droog) reinigen van een snelweg is vanwege de hoge verkeerssnelheid
praktisch moeilijker uitvoerbaar dan het reinigen van een lokale weg. Het
Innovatieprogramma Luchtkwaliteit heeft een prijsvraag uitgeschreven voor
marktpartijen om te komen met innovatieve manieren om een snelweg te reinigen. Op
de A50, ten zuiden van Apeldoorn, zijn drie methoden voor het reduceren van fijnstof
beproefd. Dit zijn twee droge methoden en een op basis van het sproeien van nat
strooizout.
In april 2008 is een afsiuitende workshop gehouden met alle betrokkenen van dit project.
Op deze dag is teruggeblikt maar ook vooruitgekeken wat er nog moot gebeuren om nat
reinigen toe te passen als effectieve maatregel ter verbetering van de luchtkwaliteit langs
snelwegen.

Fase 4

Praktijkonderzoek calciumchloride op de A73 ter hoogte van Malden
De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken hebben aangegeven dat het nat sproeien
met behulp van calciumchloride een bijdrage kan leveren om het opwervelen van fijnstof
te reduceren. In fase 4 is tijdens de wintermaanden 2008/2009 de toepassing van nat
reinigen met calciumchloride verder onderzocht op de A73 bij Malden. Deze metingen
zijn uitgebreid met zomermetingen die in de zomer van 2009 plaatsvinden.
Het doel van deze proeven is enerzijds het verkrijgen van meer meetdata. Hiermee kan
een statistisch verantwoord beeld worden gekregen van het effect van natreinigen met
calciumchloride op de reductie van fijnstof. Anderzijds kan een eerste stap worden gezet
naar een meet- en regelvoorschrift ten aanzien van nat reinigen.

Publicaties

•
•
•
•
•
•
•

Eindrapport
Eindrapport
Eindrapport
Eindrapport
Eindrapport
Eindrapport
Eindrapport

Natreinigen Nijmegen
Fase A Calciumchloride
Fase A De Twister
Fase A Stofreiniger
Fase B Calciumchloride
Fase B De Twister
Fase B Stofreiniger

Effect van vegetatie langs snelwegen op
luchtkwaliteit
Beschrijving innovatie

Bomen en struiken kunnen de concentraties stikstofdioxide en fijnstof op leefniveau
verminderen. Dit gebeurt door filtering en opstuwing van de iucht. Inmiddels is er 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.
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Onderzoeksvraag

Bij dit onderzoek staan twee vragen centraal:
1. In hoeverre verbetert vegetatie (bomen en struiken) langs de weg de luchtkwaliteit?
2. Kan de luchtzuiverende werking van vegetatie door een uitgekiend
beplantingssysteem worden geoptimaliseerd?
Zowel de opstuwing als de filterende werking van bomen kunnen de luchtkwaliteit langs
snelwegen verbeteren. Daarbij moeten gerichte keuzes worden gemaakt. Zoals in de
hoogte, de plantdichtheid, de boom- en struiksoorten of bijvoorbeeld de afstand tussen
de vegetatie.

Fase 1

Literatuuronderzoek
In 2006 is er een literatuurstudie uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat vegetatie een
positief effect heeft op luchtkwaliteit. De studies geven geen duidelijk beeld van het
effect van vegetatie in de situatie langs een snelweg. Verder blijkt:
• Voor reductie van NO^ zijn loofbomen het meest geschikt. Na modelleren blijkt een
reductie van 10%;
• Voor reductie van PM,g zijn naaldbomen het meest geschikt. Na modelleren blijkt een
reductie van 15 tot 20%.

Fase 2

Eerste praktijkmetingen
In de zomer van 2006 zijn langs de A50 bij Vaassen (ten noorden van Apeldoorn)
luchtkwaliteitmetingen verricht aan een stuk met, en een stuk zonder bomen en struiken.
Hiermee is een dataset ter validatie van modellen opgebouwd. De invioed van het
plantschema (het ontwerp van de vegetatie) was de volgende onderzoeksstap. Deze fase
is afgerond en het rapport is via de website beschikbaar.

Fase 3

Marktbenadering
Om marktpartijen, kennisinstituten en overige partijen binnen de groensector bij het
project te betrekken is het project gestart met een workshop. Dit heeft geresulteerd in
het kennisdocument Vegetatie-luchtkwaliteit. Hierin staan de beschikbare kennis over
vegetatie, modellering, het meten van luchtkwaliteit en de randvoorwaarden beschreven.

Fase 4

Prijsvraag
Om de werking van vegetatie op de verbetering van de luchtkwaliteit in de praktijk aan
te tonen, heeft het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit in augustus 2007 een prijsvraag
uitgeschreven. Hierbij hebben marktpartijen hun ideeen ingediend om metingen aan
een bestaande groenstructuur uit te voeren en deze te modelleren. Dit is uitgevoerd in
perceel 1. In perceel 2 zijn de ideeen om een ideale groenstructuur te ontwerpen en te
realiseren en de luchtkwaliteit te meten en te modelleren beproefd.
Perceel 1
Binnen perceel 1 is het effect van een bestaand groenvak langs de A50 ter hoogte van
Vaassen op de luchtkwaliteit gemeten. De metingen zijn inmiddels afgerond. Resultaten
worden na de zomer van 2009 verwacht.
Perceel 2
Binnen perceel 2 zijn speciaal voor dit onderzoek twee proefvakken langs de A50 ter
hoogte van Valburg (verzorgingsplaats Meilanden) aangelegd. De resultaten van deze
metingen worden ook na de zomer van 2009 verwacht.
Het doel van deze pilotprojecten is het vaststeiien van het effect dat verschillende
soorten vegetatie (loofbomen en naaldbomen) hebben op de verbetering van de
luchtkwaliteit langs snelwegen. De resultaten van beide metingen worden gebruikt
als input voor een model waarmee het effect op de luchtkwaliteit in de toekomst kan
worden voorspeld.

Publicaties

Literatuurstudie
Kennisdocument Vegetatie-luchtkwaliteit
Onderzoeksrapport praktijkmetingen met vegetatie bij Vaassen
Rapporten VITO
Ontwikkelrapporten prijsvraag perceel 1 en 2

Katalytische afbraak
Beschrijving innovatie

Titaniumdioxide (TiOj) kan - wanneer het wordt aangebracht op gebouwen, wegen
of geluidsschermen- het schadelijke stikstofdioxide (NO^) van uitlaatgassen afbreken
Een katalysator bindt stikstofoxide (NO^) in de lucht aan zich en zet dit om in het
relatief onschadelijke nitraat. Dat tonen laboratoriumtesten in Griekenland, Japan en
Belgie aan. Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit onderzoekt of de effecten in de
buitenlucht navenantzijn en neemt in eerste instantie geluidsschermen hiervoor als
onderzoeksobject.
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Onderzoeksvraag

I

In dit onderzoek wordt onderzocht of een fotokatalytische laag van titaniumdioxide
(TiOj) op (onder meer) geluidsschermen effectief kan worden ingezet om NO^ te
verwijderen langs drukke snelwegen.

Fase 1

Literatuuronderzoek
In 2005 is gestart met een inventarisatie van bestaande kennis en onderzoeksresultaten.

Fase 2

Laboratorium en kleinschalige praktijkproeven
Vervolgens zijn verschillende panelen in een kleine proefopstelling in de buitenlucht
beproefd. Het ging hierbij om ‘gecontroleerd beproeven', waarbij een aantal panelen
van enkele vierkante meters werd behandeld met TiO^-coatings van verschillende
verfproducenten.
De verf zet stikstofoxide om in nitraat, dat vervolgens is onderzocht. Er zijn metingen
verricht onder diverse (weer)omstandigheden - windsnelheid en -richting, turbulentie,
temperatuur en lichtintensiteit. Dit leverde gegevens op over de concentraties NO en NO^
die zijn afgevangen.
Uit de laboratoriumexperimenten is gebleken dat slechts enkele van de onderzochte
coatings 'actief' dan wel 'zeer actief' zijn. Een hoge lichtintensiteit is gunstig voor
de omzetting, een hoge vochtigheid en lage temperaturen hebben een ongunstige
invioed op de omzetting. Ter voorbereiding op de veldexperimenten is aangetoond dat
het afspoelen van coatings, met daaropvolgend een analyse van het spoelwater, een
bruikbare methode is om de omzetting van stikstofoxiden op de coatings te bepalen.

In augustus 2006 is een kleinschalige praktijkproef van start gegaan. Op bestaande
geluidsschermen is een viertal panelen met verschillende TiO^ coatings langs de
A1 bij Terschuur opgehangen. Een opmerkelijk resultaat was dat de coatings in een
laboratoriumomgeving aanzienlijk effectiever waren dan bij de praktijkmetingen langs
de snelweg. De voornaamste oorzaak hiervoor bleek dat de contacttijd tussen de
verontreinigende lucht en de coating in de praktijksituatie te kort was om een significant
effect te kunnen waarnemen. Dit betekent waarschijniijk dat de coatings met name
effectief zullen zijn in een omgeving waar een hoge concentratie of lage luchtstromen
aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld in tunnels bet geval is).
Een andere oorzaak van bet tegenvallende effect in de praktijksituatie werd ook gezocht
in een minder geschikte meetmethode waarmee dit effect werd vastgesteld. Daarom is
besloten bet effect ook nog met een andere meetmethode vast te stellen in de Proeftuin
Schermen.
Ease 3

Opstellen van een meetmethode voor en het uitvoeren van
onderzoek naar effect scherm
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van een meetmethode voor katalytische
schermen met een ruw oppervlak (de meetmethode moet ook voor soortgelijke
innovaties geschikt zijn) en het uitvoeren van labonderzoek en praktijkonderzoek naar de
effectiviteit van het scherm.
De meetmethode is ontwikkeld en toegepast op een scherm van houtvezelbeton. Het
gebruik van TiO^ bleek in deze proef een minimaal effect te hebben op de omzetting van
NOj,. Daarnaast zijn er metingen achter het scherm verricht. Uit de resultaten blijkt dat
op enige afstand van het scherm geen positief effect is vast te stellen vergeleken met een
referentiescherm zonder coating.
De meest waarschijnlijke verklaring voor de lage omzetting tijdens de veldexperimenten
in Terschuur en Putten zijn de korte contacttijd van de lucht met het scherm, minder
gunstige meteorologische omstandigheden (windrichting, lichtintensiteit) alsmede de
hoge luchtvochtigheid en de lage temperatuur.

Ease 4

Implementatiefase
Daarnaast is een studie gedaan naar de internationale ervaringen van het in de praktijk
onderzoeken van de werking van TiO^. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan de
werking van TiO^ in tunnels en de werking van TiO^ op schermen.
Na de verkenning is een aantal onderzoeken geselecteerd waarin de toepassing van TiO^
in een tunnel zijn onderzocht. In januari 2009 is gekozen geen nader onderzoek in deze
richting uit te voeren, aangezien resultaten van praktijkproeven uit het buitenland (Italic)
onvoldoende overtuigend bewijs leveren.
De Highways Agency (UK) onderzoekt op dit moment ook de werking van TiO^ op een
geluidsscherm.

Publicaties

•
•

Literatuuronderzoek
Rapport laboratoriumonderzoek en kleinschalige praktijkproeven bij Terschuur.

Snelwegen overkappen en lucht behandelen
Beschrijving innovatie

Door delen van een snelweg te overkappen met een lichtgewicht constructie van
kunststof of glas kan luchtverontreiniging de directe omgeving niet bereiken. Aangezien
joist in de overkappingmonden of tunnelmonden de concentrates schadelijke stoffen
hoog zijn, is in dit project de combinatie van een overkapping met een afdoende
behandeling van de vervuilde lucht onderzocht.
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Onderzoeksvraag

Fase 1

De onderzoeksvraag is tweeledig:
1. Zijn lichtgewicht overkappingen constructief deugdelijk, duurzaam, veilig en
economisch haalbaar?
2. Welke technieken bestaan voor het behandelen van de vrijkomende lucht en wat zijn
de kosten hiervan?
Informatie verzamelen
Aan drie partijen is opdracht gegeven een constructie te ontwikkelen die voldoet
aan alle veiligheidseisen en overige eisen, zoals landschappelijke inpassing, recycling,
luchtkwaliteit onder de overkapping et cetera. De prijzen van de aanleg van een
overkapping bedroegen 6-66 miljoen euro per km (2x3 rijstroken). Daarnaast hebben
enkele firma's contact met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit opgenomen om hun
bestaande constructies voor te stellen.
Verder is er op een rij gezet wat er in de wereld aan bestaande technieken worden
toegepast aan luchtbehandeling bij tunnels. Er is onderzoek gedaan naar octrooien op
het gebied van luchtzuivering bij tunnels (al dan niet toegepast). De octrooien zijn op
hun belang en de haalbaarheid beoordeeld.
In September 2005 heeft een aantal marktpartijen in een 'innovatieatelier' ideeen
ontwikkeld. Een leverancier van filterapparatuur op basis van filtermatten heeft de
kosten bepaald voor een zuiveringsinstallatie op basis van hun techniek. Daarnaast is in
samenwerking met het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) een project uitgevoerd
over kennisontwikkeling van luchtzuivering bij tunnels en parkeergarages.

Fase 2

Opstellen besluitvormingsmatrix/afroomstrategie
De in fase 1 verzamelde informatie is toegankelijk gemaakt in de vorm van een matrix.
In deze matrix zijn de kosteneffectiviteit (modelberekeningen) van verschillende

configuraties overkappingen en luchtbehandeling, gekoppeld aan een specifiek
luchtprobleem, in kaart gebracht. Deze zijn een onderdeel gaan vormen van de matrix.
Fase 3

Praktijkproef
Fase 3 wordt uitgevoerd in twee parallelle deelprojecten:
A. Praktijkproef met het Elektrostatische Concept van BAM / TU Delft
B. Participeren in grootschalige praktijkproeven aan tunnelmonden door het COB
(Centrum Ondergronds Bouwen).
Fase 3A
Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit test in de zomer van 2009 het Elektrostatisch
Concept van BAM en de TU Delft in de Thomassentunnel (A15). Het Elektrostatisch
Concept is gebaseerd op het nabootsen van de elektrostatische eigenschappen van de
atmosfeer waarbij positief geladen deeitjes worden gestuurd naar het aardoppervlak.
Het Elektrostatisch Concept in de Thomassentunnel bestaat uit 2 x 24 aluminium
rekken die aan de tunnelwand zijn bevestigd. De zogenoemde actieve rekken aan de
linkerzijde van de tunnelbuis vormen de kern van het systeem. Ze zijn uitgevoerd met een
hoogspanningsvoeding en twee nauwelijks zichtbare metalen draden waarop spanning
staat. Aan de rechterzijde zijn de zogenoemde passieve rekken gemonteerd waarin
metaalgaas is gespannen.
De draden van de actieve rekken geven de deeitjes fijnstof elektrostatische, positieve,
lading. De opgeladen deeitjes fijnstof worden aangetrokken door de passieve rekken
waaraan zij zich vasthechten. Uit deze praktijkproef moet blijken hoeveel fijnstof hiermee
uit de lucht wordt gehaald.
Voor het meten van fijnstof is op drie posities in de tunnel meetapparatuur opgesteld.
Namelijk aan het begin, het midden en aan het eind van de tunnel.
Fase 3B
Het Centrum Ondergronds Bouwen heeft een project gestart met de volgende doelen:
• Verzamelen van beschikbare binnen- en buitenlandse kennis van studies,
schaalmodel-ondezoeken, rekenmodellen en praktijkmetingen voor de
emissieverspreiding bij tunnelmonden.
• Het meten van emissieconcentraties in tunnelmonden tijdens gebruik van de tunnel.
• Uitvoeren van schaalmodel onderzoek voor het vergaren van kennis voor het
opstellen van rekenmodellen en het kunnen kwantificeren van het effect van passieve
•

maatregelen.
Modeliering van de emissieverspreiding bij tunnelmonden en evalueren van

•

rekenmodel(len).
Implementatie van de resultaten in de "Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit" van

VROM.
Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit financiert mee in dit project. De kennis uit
dit onderzoek zal bijdragen in het uiteindelijke advies over de toepassing van (lichte)
overkappingen.
Publicaties

•
•
•

Overzicht bestaande tunnels: Managing air outside of tunnels
Rapport overkappen van wegen en luchtbehandeling, juni 2007
Rapport Motorway canopies and air treatment

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
Beschrijving innovatie

Dynamisch verkeersmanagement (DVM) staat voor het slim sturen van het verkeer. Dit
wordt al gedaan door het leiden van verkeersstromen met het oog op het beperken van
files. DVM kan naast het sturen van verkeer, ook voor de verbetering van luchtkwaliteit
worden ingezet. Een betere en gelijkmatiger doorstroming van het verkeer verlaagt ook
de verkeersemissies.
Een voorspelling van een slechte luchtkwaliteit stelt de wegbeheerder in staat gerichte,
tijdelijke maatregelen te nemen, zoals snelheidsbeperking, een verbod van een bepaald
type voertuigen of het afsiuiten van rijstroken. De maatregelen kunnen ingrijpender
worden naarmate de luchtkwaliteit verslechtert.
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Onderzoeksvraag
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Binnen dit project worden de volgende onderzoeksvragen gesteld:
I.
Hoeveel procent vermindert de PM,^ concentrate als een bepaalde DVM maatregel
wordt genomen?
II. Hoeveel dagen kun je door het inzetten van DVM maatregelen de concentrate PM10
onder de 50 pg/m^ uit laten komen terwijl zonder de inzet van DVM maatregelen
deze grens wordt overschreden?
III. Wat zijn de randvoorwaarden voor invoering van de DVM maatregelen? Is invoering
per 1 januari 2010 haalbaar?

Fase 1

Literatuuronderzoek
Het project is gestart met een literatuurstudie voor DVM waaruit een aantal maatregelen
is geselecteerd dat de luchtkwaliteit zou kunnen verbeteren. Dit onderzoek is afgerond.

Fase 2

Modelberekeningen
Bij deze activiteit is voor een bestaande case (de ruit van Rotterdam) de effectiviteit van
de verschillende DVM maatregelen door middel van modelberekeningen vastgesteld.
In het project zijn de data geanalyseerd en de conclusies van het onderzoek zijn in een
overzichtelijke matrix gepresenteerd.

Fase 3

Onderzoek randvoorwaarden
Voor het in kaart brengen van de randvoorwaarden die gesteld zijn aan de invoering
en toepassing van DVM-maatregelen is in de zomer van 2007 een aantal mensen
gei'nterviewd op basis waarvan randvoorwaarden zijn opgesteld.

Fase 4

Onderzoek luchtbericht
Binnen het innovatieprogramma is een vooronderzoek gedaan naar de (praktische
mogelijkheden) van een zogenaamd 'luchtbericht'. Een luchtbericht zou enkele dagen
van te voren de luchtkwaliteit op een bepaalde locatie moeten kunnen voorspellen, zodat
tijdig maatregelen getroffen kunnen worden (bijv. nat reinigen, andere rijsnelheden).
Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van het voorspellen van de
luchtkwaliteit op basis van het gladheidsmeldsysteem (met 320 meetpunten) van
Rijkswaterstaat.
In het kader van het Dynamax-project van Rijkswaterstaat is gewerkt aan het kunnen
voorspellen van de luchtkwaliteit met behulp van het Lotos-euros model. Deze
voorspellingen worden momenteel gebruikt bij een proef langs de A58 nabij Tilburg.
De resultaten hiervan worden na afronding van de proef in het Dynamax project
geevalueerd.

Fase 5

Praktijkproeven
Sinds april 2009 worden binnen het Dynamax project ook NO^-metingen verricht langs
de A58 nabij Tilburg. De metingen lopende gedurende een minimale periode van 6
maanden.
Praktijkproeven, buiten het innovatieprogramma, laten zien dat "meerijden tegen
de files" kan leiden tot een verbetering van de doorstroming op rijkswegen.
Modelberekeningen gebaseerd op deze praktijkproeven laten zien dat verbeteringen van
de luchtkwaliteit tot 4,4 % (jaargemiddelde concentratie NO^) en 7,1 % (jaargemiddelde
concentratie PM^^) van de verkeersbijdrage haalbaar lijken. Het is wenselijk om middels
een proef te onderzoeken welke verbetering van de luchtkwaliteit met "meerijden tegen
de file" kan worden behaald. Op dit moment onderzoekt het Innovatieprogramma hoe
een praktijkproef kan worden uitgevoerd.

Publicaties

•
•
•

Effect dynamisch verkeersmanagement op de PM.,;, concentratie op de ruit van
Rotterdam
Meerijden tegen de files en voor luchtkwaliteit
Randvoorwaarden aan de toepassing van verkeersmanagement voor luchtkwaliteit
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