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Samenvatting
De specifieke waardevolle vegetaties in duingebieden worden ondermeer in stand gehouden
door de hoeveelheid zout die door de wind wordt aangevoerd en op de planten neerslaat. Dit
zout wordt op zee geproduceerd bij harde wind als de golven breken. Op het strand en op
zandbanken breken de golven ook bij weinig wind. De zeezoutdruppeltjes (of deeltjes) blijven
enige tijd in de lucht gesuspendeerd. Deze suspensie van zeezoutdruppeltjes in de lucht wordt
zeezoutaërosol genoemd.1
Het in dit rapport beschreven onderzoek is opgezet om gegevens te verkrijgen over de
concentraties en fluxen2 van het zeezoutaërosol in de lucht aan de rand van het duin, bij harde
wind en storm. Om deze gegevens te verkrijgen zijn door het TNO Fysisch en Elektronisch
Laboratorium (TNO-FEL), in opdracht van het Samenwerkingsverband Maasvlakte 2
Varianten (SM2V), metingen gedaan aan de aërosolconcentraties in de lucht bij het duin van
Voorne. Ook werd een aantal meteorologische parameters gemeten. De aërosolconcentraties
en de daaruit berekende fluxen zijn geanalyseerd als functie van de weersomstandigheden.
Deze gegevens kunnen vervolgens door andere instituten gebruikt worden om de
aërosoldepositie op het duin te berekenen, alsmede de verandering in de aërosoldepositie door
de aanleg van een tweede Maasvlakte en de invloed hiervan op de plantengroei in de duinen
van Voorne.
De oorspronkelijke hypothese was dat de grootste hoeveelheid zeezoutaërosol zou worden
geproduceerd bij harde storm. Bij harde storm zou ook de aanvoer van zeezout door de lucht
en vervolgens de depositie op het duin het grootst zijn. Daarom werd in eerste instantie de
aandacht uitsluitend gericht op metingen bij storm, welke werden uitgevoerd langs de kust
nabij de duinen van Voorne gedurende drie dagen in het begin van 1997. Deze metingen,
welke zijn gerapporteerd in Moerman en Van Eijk [1997], leverden statistisch gezien
onvoldoende gegevens. Desalniettemin werden in dit gegevensbestand een aantal trends
waargenomen die tot waardevolle conclusies leidden.
Om een statistisch meer relevant gegevensbestand op te bouwen werd voor het vervolg van
het experimentele onderzoek een andere opzet gekozen waarbij continue metingen zijn
uitgevoerd aan de kust bij de duinen van Voorne. Deze metingen zijn gedaan op twee lokaties,
te weten bij de strandafgang bij Rockanje en op de dijk van de Slufter, tijdens een
aaneengesloten periode van bijna zes weken in het begin van 1998.
Bij de analyse van deze metingen werden alleen resultaten gebruikt waarbij de wind van zee
kwam (windrichtingen tussen 240° en 330°). Uit deze analyse blijkt dat bij windsnelheden van
meer dan 5 m/s de concentraties en de fluxen nog maar weinig toenemen met toenemende
1

Veelal wordt met de aanduiding aërosol ook alleen de gesuspendeerde druppeltjes aangegeven (dus zonder de
lucht waarin de druppeltjes of deeltjes zich bevinden). In dit rapport wordt deze benaming ook gevolgd. Verder
zullen individuele aërosoldruppeltjes of aërosoldeeltjes worden aangeduid als 'deeltjes', onafhankelijk van de
toestand van het deeltje (natte druppels of droge deeltjes).
2

Met de flux wordt hier bedoeld de hoeveelheid aërosol die door de lucht wordt aangevoerd door een vertikaal
vlak met een gegeven oppervlak, per eenheid van tijd. In de praktijk wordt de flux berekend door de
concentratie te vermenigvuldigen met de windsnelheid.

windsnelheid. Zelfs bij zware storm, met windsnelheden tot 28 m/s (windkracht 10), waren de
fluxen maar nauwelijks groter dan bij windkracht 3 (matige wind). Dit is in tegenspraak met de
aanvankelijke hypothese dat de grootste fluxen zouden worden gevonden tijdens storm. Dit
zou verklaard kunnen worden uit de overheersende invloed van de branding op de
aërosolproductie.
Verder worden op grond van de metingen in 1998 conclusies getrokken over de bijdragen van
de diverse aërosoldeeltjesgroottefracties aan de totale flux bij diverse windrichtingen en
windsnelheden. Deeltjes kleiner dan één micrometer (1 um = 10'6m) dragen nauwelijks bij,
terwijl deeltjes met diameters in het interval van 1 |nm tot 10 u.m en deeltjes met een diameter
groter dan 10 |im in ongeveer gelijke mate bijdragen.
De metingen in 1998 leveren geen eenduidige conclusies omtrent de ruimtelijke variatie van de
aërosolconcentraties. Er is geen duidelijke relatie tussen de variaties van de
aërosolconcentraties op beide lokaties en de windrichting. De verhouding van de fluxen
gemeten bij Rockanje en die gemeten op de Slufter vertonen een zeer grote spreiding, met
waarden variërend van 0,1 tot 10. Gemiddeld waren de fluxen op de Slufter wat lager dan die
bij Rockanje. Hierbij wordt opgemerkt dat de metingen werden gedaan op verschillende
hoogten, hetgeen zeker een invloed zal hebben gehad. Voor het hoogteverschil kan echter niet
eenvoudig worden gecorrigeerd. Wel is een zekere trend gevonden tussen de verhouding van
de fluxen en de windsnelheid. Bij harde wind zijn de fluxen op de Slufter over het algemeen
significant hoger dan bij Rockanje, terwijl bij zwakke wind de fluxen bij Rockanje in het
algemeen hoger zijn. Dit duidt er op dat het vertikale transport van het zeezoutaërosol een
belangrijke rol speelt. Bij weinig wind is vooral het lokaal in de branding geproduceerde
aërosol van belang voor de concentraties op lage hoogte. Bij hardere wind wordt dit lokaal
geproduceerde aërosol door turbulentie omhoog getransporteerd en door de wind verder
meegevoerd.
Uit de vergelijking van de meteorologische parameters die werden gemeten op de dijk van de
Slufter en aan het strand van Rockanje blijkt dat aanzienlijke verschillen kunnen optreden
tussen beide lokaties. Deze verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door topografische
effecten. Omdat de depositie van aërosol sterk wordt beïnvloed door lokale windvelden,
wordt aanbevolen voor de berekening van zeezout depositie op de duinen van Voorne een
model te gebruiken dat hiermee rekening houdt.

1.

Inleiding

De duinen van Voorne en de duinen van Goeree vormen een kustgebied met een specifieke
vegetatie die zich handhaven doordat de groei van andere vegetatie wordt geremd. De
depositie van zeezout op het duin speelt een belangrijke rol bij deze remming.
De aanvoer van zeezout vindt gedeeltelijk plaats door de lucht. De concentraties van het
zeezout in de lucht hangen af van een aantal factoren. De belangrijkste zijn de afstand tot het
strand, de weersgesteldheid, de bodemtopografie en de saliniteit van het zeewater. Sommige
van deze factoren kunnen in de loop der tijd veranderen, zowel door natuurlijke invloeden als
door menselijke activiteiten. Een voorbeeld van natuurlijke invloeden is de verandering van de
topografie van de zeebodem door sedimenttransport. Veranderingen in het sediment transport
kunnen worden veroorzaakt door menselijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de
Deltawerken. De Deltawerken beïnvloeden ook de uitstroming van rivierwater waardoor niet
alleen de topografie van de zeebodem is veranderd, maar tevens de saliniteit langs de kust
stroomafwaarts. Als gevolg hiervan heeft de plantengroei in de duinen nabij de kust
veranderingen ondergaan. Dit is duidelijk waargenomen in het natuurgebied in de duinen van
Voorne [Vertegaal, 1998],
In dit rapport wordt een studie beschreven die is uitgevoerd in het kader van een rapportage
over de te verwachten invloed van een tweede Maasvlakte op de specifieke plantengroei in
met name de duinen van Voorne. Door een tweede Maasvlakte zullen zeestromingen en
golven in de omgeving beïnvloed worden. Hierdoor kan ook de topografie van de zeebodem
veranderen en daarmee ook het golfveld. De duinen van Voorne zullen mogelijk verder van
open zee komen te liggen, en daarmee zouden veranderingen kunnen optreden in de
hoeveelheid zeezout die door de atmosfeer wordt aangevoerd en op de duinen van Voorne
wordt gedeponeerd.
Om een uitspraak te kunnen doen over de gevolgen van een tweede Maasvlakte op de
hoeveelheid zeezout op de duinen van Voorne en Goeree, en de invloed daarvan op de
plantengroei, zijn als eerste stap door het Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (TNOFEL) metingen gedaan aan de concentraties van het aërosol3 in de lucht bij de duinen van
Voorne en de Slufter.
In de oorspronkelijke opzet zouden door TNO-FEL metingen gedaan worden aan de
aërosolconcentraties boven op het duin, waarmee zeezoutfluxen4 berekend zouden kunnen
worden. Deze fluxen zouden vervolgens als input dienen in een model dat het transport van
het aërosol beschrijft, en waarmee de depositie van zeezout op de duinen van Voorne zou
3

Een aërosol is de suspensie van deeltjes of druppeltjes (afmetingen ongeveer 1 nm tot ongeveer 1 mm) in de
lucht. In dit rapport wordt met de aanduiding aërosol alleen de gesuspendeerde druppeltjes aangegeven (dus
zonder de lucht waarin de druppeltjes of deeltjes zich bevinden). Individuele aërosol druppeltjes of deeltjes
worden aangeduid als 'deeltjes', onafhankelijk van de toestand van het deeltje (natte druppels of droge
deeltjes).

4

Met flux wordt hier bedoeld de hoeveelheid aërosol die door de lucht wordt aangevoerd door een:
vlak per eenheid van oppervlak, per eenheid van tijd. In de praktijk wordt de flux berekend door de
concentratie te vermenigvuldigen met de windsnelheid.

kunnen worden berekend. Deze berekeningen zouden worden uitgevoerd door andere
instituten. Vervolgens zou met deze depositiegetallen het effect op de vegetatie kunnen
worden bepaald, en zouden studies kunnen worden uitgevoerd naar effecten van
veranderingen van de zeezoutconcentraties in de lucht op de plantengroei.
Tevens zouden metingen worden gedaan aan variaties in de aërosolconcentraties langs het
strand van Voorne, om de invloed na te gaan van de topografie op de concentraties en de
daarmee samenhangende fluxen. Met name zou hierbij worden geprobeerd om na te gaan wat
de invloed is van land dat ligt tussen open zee en de meetlocatie. Ook zou getracht worden de
invloed na te gaan van eventuele zandbanken op de aërosol concentraties. Om dit te bereiken
zijn metingen uitgevoerd op een serie van locaties langs het strand, met twee vaste meetpunten
als referentie.
De voorgestelde metingen werden uitgevoerd gedurende drie dagen met harde wind en/of
storm in de eerste maanden van 1997. De resultaten zijn gerapporteerd in Moerman en Van
Eijk (1997). Een grote inspanning moest geleverd worden om de experimentele resultaten te
verkrijgen, en de gegevens leidden slechts moeizaam tot duidelijk conclusies. Dit komt vooral
door de variatie in het weer gedurende een meetdag, terwijl tevens de meettijd te kort is om
uit de gegevens statisch betrouwbare conclusies te trekken. Aërosolconcentraties zijn vaak
zeer variabel, en een grote hoeveelheid gegevens is nodig voor het vinden van statistisch
relevante relaties tussen de concentraties en de meteorologische parameters. Dit geldt
evenzeer voor het zoeken naar topografische invloeden op aërosolconcentraties. Hier komt
nog bij dat bij verschillende windrichtingen ook verschillende aërosolbronnen met
verschillende bronsterkte een rol gaan spelen.
Om statisch een meer betrouwbare analyse te kunnen geven van de aërosolconcentraties bij
verschillende weersomstandigheden werden, als aanvulling op de metingen in 1997, in het
begin van 1998 metingen uitgevoerd op twee vaste locaties, bij de strandafslag van Rockanje
en op de Slufter, gedurende een periode van 6 weken (totaal 38 meetdagen). Tijdens deze
meetsessie werd een zeer uitgebreid gegevensbestand verkregen, met gegevens die belangrijk
kunnen zijn in het kader van de studie naar de invloed van een tweede Maasvlakte op de
vegetatie op de duinen van Voorne. De analyse heeft zich vooral gericht op de oorspronkelijke
vraagstelling omtrent de concentraties van het aërosol aan de kust van Voorne, welke direct
volgen uit de metingen, en de interpretatie van de concentraties en de daaruit berekende fluxen
in samenhang met de meteorologische parameters. Dit heeft een aantal interessante conclusies
opgeleverd die aan het eind van dit rapport worden samengevat.
In hoofdstuk 2 van dit rapport zal eerst enige achtergrondinformatie worden gegeven over het
mariene aërosol: productie, depositie, transport en effecten van relatieve vochtigheid op de
deeltjesgrootte. Vervolgens wordt ingegaan op de aërosolmetingen aan de kust van Voorne in
1998. Het doel van het onderzoek en de hypotheses bij de aanvang van de opdracht worden
kort uitgelegd, en daarna wordt de aanpak besproken. Tijdens de uitvoering van de opdracht
zijn op grond van andere metingen nieuwe inzichten ontstaan over het aërosol aan het strand,
waardoor ook de interpretatie van de metingen wordt beïnvloed. Na gedeeltelijke uitvoering
van de oorspronkelijke opdracht en de rapportage daarover, is in overleg met de
opdrachtgever de meetstrategie veranderd. Hierop zal kort worden ingegaan, waarna de
resultaten worden gepresenteerd. Aan het eind van dit rapport wordt een interpretatie gegeven
van de meetresultaten, en worden enige aanbevelingen gegeven voor eventueel toekomstig
6

onderzoek. Bij de analyse van de metingen zijn gegevens en modellen gebruikt die werden
gegenereerd in het kader van andere opdrachten, in samenwerking met andere instituten.
Over het effect van de aanleg van een tweede Maasvlakte zal hier geen uitspraak worden
gedaan. Conform de opdracht worden concentraties en fluxen gepresenteerd die door anderen
kunnen worden gebruikt om na te gaan wat de invloed zal zijn van de aanleg van een tweede
Maasvlakte op de concentraties van zeezoutaërosol in de lucht en de gevolgen daarvan voor
de vegetatie.

2.

Zeezoutaërosol

Een aërosol bestaat uit een suspensie van deeltjes en/of druppeltjes in lucht. In het algemeen
wordt een aërosol gedefinieerd als het totaal van de deeltjes en/of druppeltjes met daarbij de
lucht. Veelal wordt met aërosol echter ook alleen de deeltjes en/of druppeltjes aangeduid, en
wordt gesproken over aërosoldeeltjes. De diameters van de deeltjes kunnen variëren van
enkele nm (1 nm = 10'9 m) tot meer dan 100 um ( 1 um = 10"6 m). Er zijn verschillende
manieren om aërosolen te karakteriseren. De deeltjesgrootteverdeling geeft aan hoe de
deeltjesaantallen (of concentraties) zijn verdeeld over de verschillende diameters. Hiertoe
wordt het aërosol verdeeld over verschillende deeltjesgrootteklassen. Elke
deeltjesgrootteklasse heeft karakteristieke eigenschappen met betrekking tot de chemische
eigenschappen die bepaald worden door de herkomst van de deeltjes, en de fysische
eigenschappen welke enerzijds bepaald worden door de chemische samenstelling en anderzijds
door de grootte van het deeltje (bijvoorbeeld de gravitatie-valsnelheid), en vaak een
combinatie daarvan (voorbeelden zijn de hygroscopiciteit en de optische eigenschappen). De
volume verdeling van het aërosol kan worden afgeleid uit de deeltjesgrootteverdeling door het
aantal deeltjes in iedere grootteklasse te vermenigvuldigen met 47ir3/3, waarbij r de straal is
van het deeltje. De massaverdeling kan worden afgeleid uit de volumeverdeling door iedere
deeltjesfractie te vermenigvuldigen met de deeltjes dichtheid p. De deeltjesdichtheid wordt
bepaald door de samenstelling van de deeltjes, welke kan variëren met de deeltjesgrootte.
In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van de levensloop van het mariene aërosol,
van ontstaan, via het transport in de atmosfeer tot de verwijdering door depositie. Het mariene
aërosol ontstaat op zee als druppeltjes zeewater. Ze bevatten dus het zeezout waar het in deze
studie om gaat. Zeezout komt vooral voor in de deeltjesfractie groter dan 1 um. Hoewel het in
deze studie vooral gaat om de massa, worden de verschillende processen besproken in termen
van aantallen. De massa kan hieruit eenvoudig worden afgeleid zoals hierboven is aangegeven.
Opgemerkt wordt dat een klein aantal zeer grote deeltjes vaak een aanzienlijk grotere massa
kan vertegenwoordigen dan een groot aantal kleine deeltjes, doordat de massa toeneemt met
2.1

Aërosolproductie

Zeezoutaërosol wordt geproduceerd door brekende golven via diverse mechanismen. Tijdens
het breken van golven wordt lucht in het water opgenomen in de vorm van luchtbellen. Deze
luchtbellen worden diep in het water gemengd en stijgen vervolgens naar het oppervlak. Bij
het doorbreken van het oppervlak ontstaat een dunne film aan de bovenzijde van de luchtbel.
Deze film breekt en tijdens dit proces wordt een groot aantal kleine druppeltjes geproduceerd
(tot meer dan 1000). Het aantal is afhankelijk van de grootte van de luchtbel. In het gat dat na
breken van de film ontstaat, wordt het water met grote kracht omhoog gestuwd. De straal die
zo ontstaat breekt op in een klein aantal (max. 6) druppels met een diameter van ongeveer
ééntiende van de diameter van de luchtbel. Ook hier is het aantal druppels afhankelijk van de
grootte van de luchtbel. Erg grote luchtbellen produceren geen aërosol. Hierdoor is niet alle
lucht die wordt ingesloten bij het breken van de golf beschikbaar voor de productie van
aërosol. De zgn. 'bubble-mediated' aërosolproductie is uitvoerig bestudeerd door Blanchard
en zijn medewerkers via laboratorium experimenten. Een overzicht wordt gegeven in
bijvoorbeeld Blanchard [1963; 1989]. Nieuwe inzichten in het productieproces van bubblemediated aërosol komen uit het werk van Spiel [1994, 1996],
8

Bij harde wind (9 m/s en meer, zie tabel 2 in paragraaf 8.2 voor de conversie van windsnelheid
in m/s naar de Beaufortschaal) wordt zeezout direct van de golftoppen afgeblazen. Deze zgn.
'spume droplets' zijn in het algemeen groter dan enkele (J,m, waardoor ze zeer sterk bijdragen
aan de aërosolmassa . Over het spume droplet productieproces is veel minder bekend dan over
de productie via luchtbellen. De schattingen over de bijdrage van dit proces aan de totale
aërosolproductie lopen sterk uiteen [Wu, 1994; Katsaros en De Leeuw, 1994; Andreas, 1998].
Golven breken wanneer zij een bepaalde steilheid bereiken. Dit hangt o.a. af van de 'leeftijd'
van de golf, dat wil zeggen het evenwicht tussen het golfveld en het windveld. Als de golven
nog niet volledig zijn ontwikkeld (jong zijn) zullen ze sneller breken omdat de wind de toppen
sneller voortstuwt dan het water daaronder.5 Golven breken bij windsnelheden vanaf ongeveer
4 m/s. De intensiteit hangt af van de thermische stabiliteit van de atmosfeer en van de water
temperatuur [Monahan and O'Muircheartaigh, 1986]. De 'whitecap ratio' W, d.w.z. het
gedeelte van het wateroppervlak dat bedekt is met schuimkoppen, varieert met uioa, waarbij
uio de windsnelheid is op een referentie hoogte van 10 m boven het water oppervlak, en a een
macht die empirisch wordt bepaald. Een veel gebruikte waarde voor a is a=3.4 [Monahan and
O'Muircheartaigh, 1986]:
^=Cu 1 0 3 - 4

(1)

In de literatuur worden echter ook andere waarden gerapporteerd die soms vrij sterk van deze
waarde afwijken. Omdat a in de exponent staat is de waarde van fFerg gevoelig voor de
waarde van a.
Als we op grond van het bovenstaande aannemen dat er een relatie bestaat tussen de whitecap
ratio en de hoeveelheid aërosol die aan het wateroppervlak wordt geproduceerd, dan zal de
concentratie van het aërosol ook toenemen met de windsnelheid. Dit is empirisch ook
gevonden, maar de relatie tussen de aërosolconcentraties en de windsnelheid is veel minder
sterk dan wordt verwacht op grond van vergelijking 1. Verschillende factoren spelen hierbij
een rol. PF beschrijft alleen de tweedimensionale luchtbellenpluim aan het oppervlak zoals die
van bovenaf wordt waargenomen. Natuurlijk is er ook een vertikale dimensie, en deze varieert
eveneens met de windsnelheid. Deze zogenaamde luchtbellenpluim ontwikkelt zich in de tijd
door diverse mengprocessen in het water (turbulentie, Langmuir circulaties), terwijl
tegelijkertijd de luchtbellen worden omhoog gedreven door hun eigen drijfvermogen
(buoyancy). De buoyancy varieert met de grootte van de luchtbel. Daardoor stijgen grote
bellen sneller dan kleine bellen en wordt de bellen op natuurlijke wijze spectraal gescheiden.
Als gevolg daarvan verandert de spectrale verdeling in de luchtbellenflux aan het oppervlak
met de tijd, en dus ook W. Het gevolg hiervan is weer dat ook de concentratie en het spectrum
van het aan het zeeoppervlak geproduceerde aërosol met de tijd verandert.
Het aërosol wordt geproduceerd aan het wateroppervlak in een laag met een dikte van
ongeveer 0,18 m6. Het aërosol wordt vervolgens in de vertikaal getransporteerd door
5

Het gaat hier over golven in diep water. In ondiep water, zoals aan het strand en nabij zandbanken, breken de
golven doordat ze aan de onderkant worden afgeremd door wrijving met de bodem. Voor de aërosol productie
in ondiep water speelt het bodemprofiel een belangrijke rol.
6
Aërosoldeeltjes worden met grote snelheid vanuit het water omhoog geschoten, en in de lucht weer sterk
afgeremd door wrijving en door gravitatie. De maximale hoogte die de deeltjes kunnen bereiken hangt af van
de deeltjesgrootte en is 0,18 m.
9

turbulentie (diffusie), en gravitatie. Het resultaat is dat slechts een fractie van het aërosol ook
werkelijk een hoogte bereikt van enkele meters waar het kan worden gemeten. Hoewel
zeezout- en aërosolconcentraties toenemen met uio, zijn experimenteel geen directe correlaties
gevonden tussen gelijktijdig waargenomen aërosolconcentraties en whitecap ratios. De
toename van aërosolconcentraties, of zeezoutmassa, met de windsnelheid kan worden
beschreven met een exponentiële relatie of met een machtswet. In de literatuur worden diverse
relaties gevonden met verschillende waarden voor de exponenten. Bij zeer hoge windsnelheid
lijken de concentraties asymptotisch naar een maximum waarde toe te lopen [Smith et al.,
1989], Het zou kunnen dat hierdoor de gevonden relaties tussen aërosolconcentraties en
windsnelheid enigszins worden beïnvloed omdat de windsnelheids-intervallen waarover de
empirische relaties worden berekend gegevensbestand verschillen. Echter, naast de statistiek
zijn er ook fysische oorzaken aan te wijzen voor de verschillen in de afhankelijkheid van de
windsnelheid. Zoals boven al aangegeven is de leeftijd van de golven belangrijk, en dus de
strijklengte (de strijklengte is de afstand die een luchtmassa over het water is getransporteerd).
Inderdaad zijn experimentele aanwijzingen gevonden voor zowel de variatie van de whitecap
cover met de strijklengte [Monahan and Monahan, 1986] als de variatie van de
aërosolconcentraties met de strijklengte [Piazzola et al., 1998]. Bovendien wordt in de analyse
van aërosolgegevens, als gevolg van de overheersende invloed van de windsnelheid en de
relatieve vochtigheid, het effect van andere parameters zoals de watertemperatuur en de
atmosferische stabiliteit, pas als secundair effect herkend [Van Eijk en de Leeuw, 1992]
In de modellen die de levensloop van het zeezoutaërosol beschrijven wordt gebruik gemaakt
van een bronfünctie. Deze bronfunctie beschrijft de vertikale flux van het aërosol aan het zeeoppervlak, ofwel de massa die per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid aan het zeeoppervlak wordt geproduceerd. Om praktische redenen wordt vaak in plaats van de massaflux
de volumeflux gebruikt (in hoofdstukken 10 en 11 word de relatie aangegeven tussen het
aërosolvolume en de zeezoutmassa, en de respectieve fluxen).
De fluxen aan het oppervlak kunnen niet direct gemeten worden. Diverse methoden zijn
gebruikt om de bronfünctie te bepalen uit experimentele gegevens verkregen op grotere
hoogte op open zee, dan wel verkregen via laboratoriumexperimenten, of via combinaties van
veld- en laboratoriumexperimenten. Zoals hierboven is uitgelegd, is dit niet eenvoudig. In de
literatuur worden dan ook diverse bronfuncties gevonden, maar de fluxen lopen ver uiteen. Uit
een overzicht van bronfuncties ontwikkeld in de laatste 10 jaar [Andreas et al., 1995], blijkt
dat de verschillen meer dan 5 orden van grootte kunnen bedragen! De meest gebruikte
bronfuncties zijn die van Andreas [1992], en die van Smith et al. [1993]. Beide auteurs hebben
recentelijk nieuwe resultaten gepresenteerd welke niet geheel onafhankelijk zijn van elkaar en
duidelijk dichter bij elkaar liggen [Andreas, 1998; Smith et al., 1998]. Het is echter nog niet
bevestigd dat deze recente bronfuncties inderdaad de werkelijkheid afdoende beschrijven.
Toch moet elk model dat de dynamica van het aërosol boven zee beschrijft een bronfunctie
gebruiken. Boven genoemde bronfuncties worden het meest aanbevolen.
Een verder complicatie is de productie in de branding. Tot voor kort Was hierover vrijwel niets
bekend. Volgend op de suggestie van Professor Monahan [1995] dat de branding een
belangrijke rol kan spelen, werden tijdens de EOPACE experimenten aan de Californische kust
kwantitatieve aanwijzingen verkregen omtrent de bijdrage van de branding aan de
concentraties van het zeezoutaërosol [Gathman and Smith, 1997; De Leeuw et al., 1997;
Neele et al., 1998], Een empirische relatie voor de productie van het zeezoutaërosol in de
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branding werd ontwikkeld door TNO-FEL, waarbij naast de eigen gegevens ook gegevens
werden gebruikt van de Universiteit van Sunderland [De Leeuw et al., 1997; Neele et al.,
1997, 1998a]. In samenwerking met het WL werd een kwantitatief model ontwikkeld dat de
waarnemingen in een aantal gevallen goed beschrijft. In een aantal andere gevallen lopen
modelvoorspellingen en waarnemingen echter tot twee orden van grootte uiteen. Een
vergelijking van de door het model voorspelde concentraties met de gemeten concentraties
laat zien dat er geen correlatie bestaat [Neele et al., 1998]. Enkele oorzaken hiervoor kunnen
wel worden aangegeven, maar een oplossing is nog niet gevonden.
Bovenstaande discussie geeft aan dat nog veel werk moet worden verzet om een betrouwbaar
model te ontwikkelen voor de productie van zeezoutaërosol, vooral in de branding maar ook
op open zee.
In paragraaf 2.4 zal worden aangegeven hoe de aërosolconcentraties veranderen met de
hoogte in de atmosferische menglaag en als functie van de tijd.
2.2

Aërosoldepositie

Aërosolen verdwijnen uit de atmosfeer door diverse processen. Afgezien van processen
waarbij aërosolmassa wordt uitgewisseld tussen verschillende grootte fracties (bijvoorbeeld
door heterogene nucleatie, coagulatie en veranderingen in deeltjesgrootte door condensatie of
verdamping van water) wordt aërosol verwijderd uit de grenslaag door de uitwisseling aan de
top met de vrije troposfeer (aangeduid als 'entrainment'), en de depositie aan het oppervlak.
Natte depositie is in het algemeen het belangrijkste verwijderingsproces. Hierbij worden
aërosolen ingevangen door regendruppels. Entrainment is ook een effectief
verdunningsproces, maar hierbij verdwijnen de aërosoldeeltjes niet echt uit de atmosfeer, ze
worden alleen uitgewisseld tussen verschillende atmosferische lagen.
Droge depositie is het gevolg van diffusie, turbulentie en gravitatie. Gravitatie is vooral
belangrijk voor relatief grote deeltjes (groter dan plm. 8 \xm), terwijl diffusie vooral belangrijk
is voor de deeltjes kleiner dan 0.1 urn Deze laatste zijn voor de massa van zeezout nauwelijks
belangrijk. De meest gebruikte formules die deze processen beschrijven voor depositie op
water oppervlakken zijn ontwikkeld door Slinn en Slinn [1980]. In figuur 1 worden
aërosoldepositiesnelheden gepresenteerd als functie van de straal, voor windsnelheden van 1,
5, 15 en 20 m/s. De depositiesnelheden variëren met 5 orden van grootte, waarbij vooral de
deeltjesgrootte belangrijk is. Echter, voor deeltjes met een straal van ongeveer 0,3 um tot 10
\xm is ook de windsnelheid erg belangrijk. Uit figuur 1 blijkt duidelijk dat het niet mogelijk is
de depositie van aërosolen te beschrijven met één enkele parameter. De informatie over de
deeltjesgrootte, welke sterk varieert met de relatieve vochtigheid, zie paragraaf 2.3, alsmede
over de meteorologische parameters is erg belangrijk. Uit het overzicht van de
meteorologische omstandigheden tijdens de metingen in de winter van 1998, zie hoofdstukken
8 en 9, blijkt de grote verscheidenheid aan windsnelheden en relatieve vochtigheid. De snelle
variaties in deze parameters vereisen dat ook de aërosolparameters op korte tijdschalen
worden gemeten om een redelijke schatting te kunnen maken van de aërosoldepositie.
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Figuur 1. Aërosoldepositiesnelheden in cm/s als functie van de deeltjesstraal, voor
windsnelheden van 1, 5, 15 en 20 m/s, zie legenda.
2.3

Invloed van relatieve vochtigheid

De relatieve vochtigheid (RH) geeft aan in hoeverre de lucht is verzadigd met waterdamp. Bij
RH=100% is de lucht geheel verzadigd Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan
koude lucht. Daardoor zal in een opstijgende luchtbel, waarin de lucht niet verzadigd is, de RH
toenemen met de hoogte doordat de lucht afkoelt. Boven een aërosoldeeltje heerst een
bepaalde dampspanning. Als deze hoger is dan de evenwichtsdampspanning zal waterdamp
condenseren, en vice versa. Het aërosol is dus in een dynamisch evenwicht met de
omringende lucht. In evenwicht zal de dampspanning aan het aërosoloppervlak gelijk zijn aan
die in de omringende lucht. Als in de lucht een verandering optreedt zal het aërosol hierop
reageren tot dat een nieuw evenwicht is bereikt. Met andere woorden, er zal waterdamp
condenseren als de RH in de lucht hoger wordt, en in het andere geval zal er water verdampen
uit het deeltje Hiermee verandert ook de hoeveelheid water in het aërosoldeeltje, en dus ook
de straal. De straal van een deeltje kan worden uitgerekend door oplossing van de
thermodynamische vergelijkingen, zie Pruppacher en Klett [1997]. In praktische situaties
kunnen vaak ook benaderingsformules worden gebruikt. Een veel gebruikte benadering is
[Fitzgerald, 1975]:
(2)

g(S)

waar S=RH/100 is de 'saturation ratio', rs is de straal van het deeltje bij de saturation ratio S,
en g(S) = 0.81exp[0.066S/(1.058-S)].
Aërosolgegevens worden vaak gepresenteerd bij een 'standaard' RH van 80%. Voor
hygroscopische deeltjes, zoals zeezout, kan de straal van een nat deeltje (RH=97%) ongeveer
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een factor 4 groter zijn dan voor een droog deeltje, afhankelijk van de hygroscopische
eigenschappen van het deeltje. Echter, ook veel kleinere groeifactoren worden gevonden.
Bij lage RH zal zelfs een hygroscopisch deeltje slechts weinig water aantrekken. Als de RH
boven het deliquescentie punt komt zal het deeltje veel sneller groeien.
2.4

Aërosoltransport

Zoals hierboven beschreven, wordt het zeezoutaërosol geproduceerd aan het zee-oppervlak.
Door diverse processen wordt het min of meer homogeen verdeeld over de atmosferische
menglaag. De hoogte van de menglaag kan sterk variëren met de omgeving. Een typische
menglaaghoogte voor de Noordzee is ongeveer 1 km. De menging vindt vooral plaats door
diffusie, waarbij het transport plaats vindt evenredig met de verticale gradiënt. Dit impliceert
dat in afwezigheid van een gradiënt er geen netto transport plaats vindt; dat wil zeggen dat
evenveel materiaal omhoog wordt getransporteerd als omlaag. Het aërosol in de onderste laag
van de atmosfeer kan naar het zee oppervlak worden getransporteerd en daar worden
verwijderd door depositie. Dit veroorzaakt dan weer een gradiënt waarlangs transport plaats
vindt, en dus zullen de aërosolconcentraties over de hele kolom lager worden.
Diverse modellen zijn ontwikkeld die het aërosoltransport beschrijven. Om het bovenstaande
te illustreren worden hier enige resultaten gepresenteerd van een model (het Coastal Aerosol
Transport model, CAT) dat recentelijk werd ontwikkeld voor een studie aan het transport van
aërosol in kustgebieden, en de veranderingen die plaats vinden in de aërosolconcentraties,
deeltjesgrootteverdelingen, en samenstelling [Vignati, 1999; Vignati et al., 1998a; 1998b].
In figuur 2 worden resultaten gepresenteerd voor de ontwikkeling van de aërosolconcentraties
in een kolom met een hoogte van 240 m. Op tijdstip t=0 was de kolom leeg, dat wil zeggen
dat er geen aërosol was (concentraties nul). Productie aan het oppervlak werd beschreven met
de bronfunctie van Smith et al. [1993], voor een windsnelheid van 20 m/s. RH was 80%. De
aan het oppervlak geproduceerde aërosoldeeltjes werden door diffusie verdeeld over de kolom
(zie Vignati [1999] of Vignati et al. [1998a] voor details) en verwijderd door depositie aan het
oppervlak. In figuur 2 worden de totale aërosolconcentraties weergegeven als functie van de
hoogte, voor diverse tijdstippen corresponderend met afstanden van 1.5, 6, 15 en 25 km vanaf
het begin punt. De ontwikkeling van de aërosolconcentraties in de tijd en de verdeling over de
hoogte in de kolom is duidelijk te zien. Vooral vlak bij het oppervlak worden sterke verticale
gradiënten waargenomen doordat het aërosol door diffusie snel van de bron wordt
weggevoerd.
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Figuur 2. Ontwikkeling van aërosolconcentratieprofielen bij een windsnelheid van 20 m/s,
berekend met het coastal aerosol model (CAT [Vignati, 1999]) voor diverse waarden van de
strijklengte. De aërosol productie wordt berekend met de bronfunctie van Smith et al. [1993].
Op de verticale as is de hoogte in de atmosfeer boven het wateroppervlak uitgezet, op de
horizontale as staat de deeltjesconcentratie voor zeezoutaérosol.
In figuur 3 wordt de ontwikkeling van de concentraties van deeltjes met stralen van 0.5, 1, 5
en 10 |um, voor een hoogte van 12 m, weergegeven als functie van de afstand tot de bron
Deze berekening is gemaakt voor dezelfde condities als hierboven gegeven. De snelle toename
van de concentraties bij korte strijklengte wordt veroorzaakt doordat de deeltjes door diffusie
snel over de kolom worden verdeeld. Na ca. 5 km neemt de toename af. Deze trend kan ook
worden afgeleid uit figuur 2. Het verschil tussen figuren 2 en 3 is dat in figuur 2 de totale
concentraties worden weergegeven, terwijl in figuur 3 de concentraties worden weergegeven
voor deeltjes met discrete stralen, in een gegeven interval.
2.5

Luchtstroming over obstakels

De resultaten die in paragraaf 2.4 werden gepresenteerd gelden voor een onverstoorde flow
over een vrijwel vlak oppervlak. Vlakbij het wateroppervlak spelen de golven een belangrijke
rol. Een Euleriaans transport model werd ontwikkeld in een samenwerking tussen TNO-FEL
en de Ecole Centrale de Nantes, dat de invloed van de golven beschrijft op onder meer de
lucht stroming en de daarin meegevoerde aérosolen [Mestayer et al., 1995]. Met dit model
worden concentratiegradiënten berekend die worden gebruikt voor de ontwikkeling van een
model dat eenvoudig kan worden toegepast [Gathman et al., 1998].
Bij aanlandige wind ontmoet de toestromende luchtmassa aan de zee-land overgang met het
duin een obstakel dat de luchtstroming enorm zal beïnvloeden. Ingewikkelde
stromingspatronen zijn hiervan het gevolg (zie bijvoorbeeld Hanna et al. [1982]) Omdat het
aërosol in de luchtstroom wordt meegevoerd, zal dit ook een sterke invloed hebben op de
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depositie van zeezoutaërosol op de duinen. Voor een goede schatting van de depositie van
door de lucht aangevoerd zeezoutaërosol zal hiermee terdege rekening gehouden moeten
worden. Uit de analyse van de gemeten windsnelheid en windrichting blijkt dat enorme
verschillen optreden tussen de Slufter en Rockanje, waarschijnlijk als gevolg van de
topografie.
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Figuur 3. De ontwikkeling van de concentraties van aërosolen met een straal van 0.5, 1, 5 en
10 urn, zie legenda, als functie van de strijklengte. Op de vertikale as is uitgezet het aantal
aërosoldeeltjes per cmJ lucht dN/dlogr, waarbij het aantal deeltjes is gedifferentieerd naar de
straal van de deeltjes (op een log schaal). De deeltjesconcentratie is hier uitgerekend voor een
hoogte van 12 m (E. Vignati, persoonlijke communicatie).
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3.

Doel van het onderzoek.

Het doel van de metingen was het verkrijgen van gegevens over de concentraties en fluxen van
zeezoutaërosol boven de duinen van Voorne bij harde wind en storm uit ZW tot NW
richtingen. Deze metingen waren nodig om de hypothesen te testen die in het volgende
hoofdstuk worden gepresenteerd. De basis voor deze hypothesen is in de inleiding van dit
rapport en in hoofdstuk 2 uitvoerig besproken.
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4.

Hypotheses bij de opzet van het meetprogramma.

Het onderzoek is opgezet op grond van enkele hypotheses die getest zullen worden aan de
verkregen resultaten. Deze hypotheses worden hieronder weergegeven.
1. De oorspronkelijke werkhypothese was gebaseerd op de aanname dat het meeste zeezout
op het duin wordt gedeponeerd tijdens stormen. Immers, de hoeveelheid zeezout in de
atmosfeer neemt sterk toe met de windsnelheid (zie Hoofdstuk 2). Metingen bij harde wind
en storm zouden daarom het meest relevant zijn, en de resultaten zouden worden gebruikt
in een transportmodel om de depositie op het duin te berekenen.
2. Verder werd aangenomen dat de grootste zeezoutmassa zou worden gedeponeerd op een
korte afstand van de kust.
3. Daarnaast zouden ook de kustlijn, de windrichting ten opzichte van de kustlijn, en de
afscherming door land en door zandbanken invloed kunnen hebben. Vooral de afscherming
van de kust van Voorne bij windrichtingen over Goeree en over de Slufter zouden
belangrijke gegevens kunnen leveren voor een schatting van het effect van het aanleggen
van een tweede Maasvlakte.
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5.

Aanpak.

Conform de opdracht heeft TNO-FEL metingen verricht aan de deeltjesgrootteverdelingen van
het aërosol aan de kust bij Voorne en Goeree, bij harde wind en/of storm bij windrichtingen
van ZW tot NW (250°-330°). De uitvoering van deze metingen en de resultaten zijn uitvoerig
beschreven in het rapport van Moerman en Van Eijk [1997]. Hier wordt dit nog eens kort
samengevat.
De metingen zijn uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever, en zouden plaatsvinden
gedurende minimaal 4 meetdagen van plm. 8 uur elk. Tijdens elke meetdag werd
meetapparatuur opgesteld op 2 vaste punten aan het strand van Voorne, terwijl tegelijkertijd
op diverse plaatsen langs het strand aërosoldeeltjesgrootteverdelingen werden gemeten met
een mobiele opstelling. Deze mobiele opstelling werd tevens gebruikt om metingen te doen
aan de kust bij de Slufter, en aan het strand van Goeree. Bij de mobiele metingen dienden de
twee vaste meetpunten als referentie.
Voorafgaand aan de meetperiode is de apparatuur door het FEL gekalibreerd. Onderlinge
vergelijkingen van de apparatuur gedurende ongeveer een week bij het TNO-FEL zijn gebruikt
om systematische afwijkingen uit te sluiten.
De aërosolmetingen zijn aangevuld met metingen van onder meer de windsnelheid, de
windrichting, de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid. Deze gegevens zijn nodig voor
de analyse en interpretatie van de aërosolgegevens. Bij de analyse en interpretatie zijn ook
gegevens gebruikt die elders zijn verkregen bij eerdere meetcampagnes, in het kader van
andere opdrachten.
Directe metingen van de concentraties van de zeezoutmassa werden niet uitgevoerd. Het is
aannemelijk dat bij aanlandige wind, direct aan de kust, het zeezoutaërosol zal overheersen in
de totale aërosolmassa. Analyse van eerdere metingen, op Meetpost Noordwijk en elders,
heeft aangetoond dat de deeltjesgrootteverdeling sterk afhankelijk is van de windrichting, en
dat bij een lange strijklengte het mariene aërosol overheerst.
Als gevolg van de weersomstandigheden, met name het ontbreken van voldoende dagen met
harde wind en/of storm, konden er, in overleg met de opdrachtgever, slechts 3 geschikte
meetdagen worden gevonden binnen de gestelde periode (de meettijd was gelimiteerd omdat
de aërosolapparatuur bij aanvang van de opdracht al was gecommitteerd voor andere
opdrachten na april 1997).
De analyse in Moerman en Van Eijk [1997] toont aan dat het gewenst was meer meetgegevens
te verzamelen. De puntmetingen waren vooral moeilijk te analyseren omdat statistisch te
weinig gegevens beschikbaar waren om een redelijke foutenschatting te maken, terwijl de
series veel te kort waren om trends te analyseren. Om hierin tegemoet te komen werd in
overleg met de opdrachtgever besloten de meetstrategie te veranderen en een lange meetserie
uit te voeren binnen de nog beschikbare financiële ruimte. Oorspronkelijk werd niet voor een
dergelijke aanpak gekozen in verband met de kwetsbaarheid van de apparatuur en de
bescherming ervan tegen mogelijk vandalisme. Uiteindelijk werd hiervoor de volgende
oplossing gevonden. In plaats van puntmetingen tijdens storm werd de apparatuur opgesteld
op vaste punten aan het strand bij Rockanje en op de dijk bij de Slufter, zie de kaart in figuur
18

4. In het ideale geval zouden de metingen worden uitgevoerd op de Groene Punt en op de
Slufter, waar de grootste effecten worden verwacht bij westenwind. Echter, ervaringen tijdens
de metingen in 1997 hebben geleerd dat het strand op de Groene Punt bij springvloed onder
water kan staan, hetgeen de apparatuur onherstelbaar zou kunnen beschadigen. Bovendien
bleek het logistiek niet mogelijk om de metingen op het strand uit te voeren. Vereisten waren
verder dat de apparatuur zodanig zou kunnen worden opgesteld dat deze niet bereikbaar zou
zijn voor het publiek. Als oplossing hiervoor werd gekozen voor het plaatsen van afsluitbare
containers. De computers werden binnen in de containers geplaatst, en de aërosol- en
meteorologische meetapparatuur werden gemonteerd bovenop de containers aan de rand (zie
figuur 5). Het gewicht van de containers en de kraan die vereist was om deze te plaatsen,
waren ervoor verantwoordelijk dat deze alleen maar konden worden neergezet op een harde
ondergrond welke bovendien met een zware kraan en vrachtwagen bereikt kon worden.
Hierdoor was plaatsing op het strand of boven op het duin uitgesloten. Als compromis werden
de metingen uitgevoerd aan de strandafgang bij Rockanje en op de dijk van de Slufter.
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Figuur 4. De aërosolmetingen in Januari/Februari 1998 werden uitgevoerd op de met 0
aangegeven locaties op de dijk van de Slufter en aan het strand bij Rockanje.
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Figuur 5. Container met daar bovenop de kist waarin de aërosolmeetapparatuur was
gemonteerd. Aan weerskanten van de aërosolapparatuur was een meteostation geplaatst. De
'zoutpotjes' van WL en UvA zijn zichtbaar aan de voet van ieder meteostation. De container
was geplaatst op de dijk rond de Slufter. De meethoogte was ca. 34 m boven het zeeniveau.
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6.

Metingen

De filosofie van de metingen in 1998 was om gedurende langere tijd
aërosoldeeltjesgrootteverdelingen te meten, samen met meteorologische parameters. Door de
langere meetperiode zouden gegevens verkregen worden in een groot aantal verschillende
meteorologische situaties. Vooral een grote variatie in de windsnelheid bij westenwind werd
belangrijk geacht.
Om de aërosoldeeltjesgrootteverdelingen op het strand bij Rockanje en op de Slufter onderling
te kunnen vergelijken en verschillen aan te geven, werden eerst de instrumenten onderling
vergeleken. Dit werd gedaan via een meetserie bij TNO-FEL, waarbij de instrumenten naast
elkaar werden opgesteld in de buitenlucht. Met de gegevens van deze metingen werd een
'inter-calibratiecurve' geproduceerd, waarmee de metingen werden gecorrigeerd om
onderlinge verschillen uit te sluiten. In principe worden bij deze procedure de metingen met
ieder instrument gecorrigeerd naar een gemiddelde curve die gemeten zou worden indien
inderdaad hetzelfde aërosol zou worden aangeboden en de apparatuur identiek zou zijn.
Vervolgens werd de apparatuur op de locaties geplaatst. Een overzicht van de geplaatste
apparatuur wordt gegeven in tabel 1. Aërosoldeeltjesgrootteverdelingen zijn gemeten met
optische deeltjestellers. In deze instrumenten wordt de lucht iso-kinetisch7 aangezogen en door
een laserbundel geleid. Deeltjes in de aangezogen lucht verstrooien het laserlicht. Het
verstrooiïngspatroon en de intensiteit van het verstrooide licht variëren zeer sterk met de
deeltjesgrootte. Hiervan wordt gebruik gemaakt om de afinetingen van het deeltje te bepalen,
waarbij wordt aangenomen dat het deeltje sferisch is. In de mariene atmosfeer, waar de
relatieve vochtigheid (RH) meestal vrij hoog is (zie ook figuur 9: tijdens de experimenten hier
beschreven was RH altijd hoger dan 60%, en meestal ook hoger dan 75%), is deze aanname
gerechtvaardigd voor hygroscopische deeltjes zoals zeezout, sulfaten en nitraten.
Afzonderlijke deeltjes worden gemeten, dat wil zeggen dat steeds via een bepaalde procedure
wordt nagegaan of zich inderdaad slechts één deeltje in laserbundel bevindt. Bij zeer hoge
deeltjesconcentraties (dichte mist, bijvoorbeeld) zal de apparatuur niet goed meer werken. De
maat hiervoor is de 'activiteit', welke aangeeft in hoeverre de laserbundel wordt uitgedoofd.
Op de Slufter werden deeltjestellers geplaatst van het type PMS ASAS-300A en PMS CSAS100-HV, die samen deeltjes kunnen meten met diameters tussen 0,16 urn en 32 urn. Op het
strand van Rockanje werden optische deeltjestellers gebruikt van het type PMS CSASP-200
en CSASP-100-HV, welke samen een meetbereik hebben van 0,2 um tot 47 um.
Voor een iso-kinetische aanzuiging is het belangrijk dat de lucht wordt aangezogen uit de
richting waar de wind vandaan komt, teneinde verliezen door impactie tijdens het aanzuigen te
voorkomen. Omdat niet voldoende apparatuur aanwezig is bij het FEL om de
aërosolapparatuur automatisch op de wind te richten, werd de aërosolapparatuur geplaatst met
de aanzuigopening naar het westen vanwaar de hoogste zeezoutconcentraties werden
verwacht. Gezien de aard van de opdracht, het bepalen van zeezoutconcentraties en -fluxen in
de lucht die over het duin waait, was dit de beste oplossing in een automatische
bemonsteringsprocedure. In deze configuratie wordt betrouwbaar bemonsterd in
7

iso-kinetisch will zeggen dat de luchtstroming in het instrument dezelfde is als daarbuiten. Dit is belangrijk
om meetfouten te voorkomen.
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windrichtingen van 270±45°, zonder noemenswaardige verliezen tijdens het aanzuigen van de
lucht. In het onderstaande worden resultaten gepresenteerd voor een wat groter windbereik,
van 180° tot 360°. Uit de analyse zal echter blijken dat alleen voor windrichtingen tussen
ongeveer 240° en 330° de gegevens betrouwbaar zijn.
De metingen bij Rockanje zijn gestart op 14 januari 1998, die op de Slufter op 16 januari
1998. De metingen zijn beëindigd op 20 februari, 1998. Tijdens deze periode werden continue
tijdseries gemeten die slechts werden onderbroken voor onderhoud van de apparatuur, en in
enkele gevallen door het uitvallen van apparatuur.
Tabel 1. Apparatuur gebruikt door TNO-FEL bij de aërosolmetingen op de strandafgang bij
Rockanje en op de dijk van de Slufter.
Positie
Instrument
PMS ASAS-300 A
Slufter, dijk,
op container,
meet hoogte 34 m
PMS CSAS-100-HV
Meteo station 1

Gemeten Parameter
aërosoldeeltjesgrootteverdeling 0,16-3 urn

aërosoldeeltjesgrootteverdeling 0,5-32 um
windrichting
windsnelheid

RH
Meteo station 2

luchttemperatuur
zoninstraling
windrichting
windsnelheid

RH

Rockanje,
strandafslag,
meethoogte 5 m

PMS CSASP-200

luchttemperatuur
luchtdruk
zoninstraling
aërosoldeeltjesgrootteverdeling 0,2-20 um

PMS CSASP-100-HV aërosoldeeltjesgrootteverdeling 0,5-47 urn
Meteostation
windrichting
windsnelheid

RH
luchttemperatuur
luchtdruk
zoninstraling
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7.

Gegevensbestand

Voor met de eigenlijke analyse van de aërosolgegevens kon worden begonnen werden de
gegevens voorbewerkt en in georganiseerde 'standaard' gegevensbestanden gezet welke direct
gebruikt kunnen worden met het bij het TNO-FEL ontwikkelde softwarepakket voor
aërosolanalyse. De deeltjes worden geteld in kanalen welke representatief zijn voor bepaalde
diameter-intervallen. De aantallen deeltjes in elk kanaal werden omgezet naar concentraties in
elk diameter-interval, aangegeven met dN/dD [#.\xm~l .cm*]. Vervolgens worden aan deze
deeltjesgrootteverdelingen polynomen en Junge-verdelingen gefit. Deze fits worden gebruikt
in diverse berekeningen waarbij interpolaties nodig zijn tussen de verschillende discrete
gemeten diameters. In de volgende stap worden de aërosolgegevens gemengd met gelijktijdig
gemeten meteorologische parameters en al deze gegevens worden opgeslagen in de genoemde
standaardfiles.
Uit deze files werden tijdseries geplot voor een aantal discrete deeltjesdiameters, waarmee een
eerste validatie werd gedaan. Bovendien werden voor de validatie ook de individuele
deeltjesgrootteverdelingen één voor één bekeken om te na te gaan of in het gegevensbestand
afwijkende verdelingen voorkomen (bijvoorbeeld door storingen of verontreinigingen).
Afwijkende verdelingen werden gemerkt en van verdere analyse worden uitgesloten.
Bij Rockanje werden een aantal grote afwijkingen geconstateerd, vooral voor de kleinere
deeltjes. Hoge tellingen werden al geconstateerd in enkele kanalen bij het onderhoud van de
deeltjestellers, maar lang niet altijd. Tevens werd in een aantal gevallen een hogere activiteit
geconstateerd. Hiervoor kon geen sluitende verklaring worden gevonden. In één geval werd
een kiezelsteen aangetroffen in de aanzuigpijp, en de deeltjesgrootteverdelingen waren
duidelijk beïnvloed. Het is mogelijk dat in andere gevallen zand in de aërosolapparatuur is
terechtgekomen waardoor de luchtstroming werd beïnvloed waardoor verkeerde tellingen zijn
gedaan. Metingen met onwaarschijnlijk hoge concentraties, in vergelijking met de 'normale'
tellingen in perioden met vergelijkbare weersomstandigheden, werden niet bij de verdere
analyse betrokken.
Vervolgens werden de diverse gegevensbestanden gecorrigeerd voor de afwijkingen tussen de
verschillende aërosoldeeltjestellers, met de correctiecurves die werden bepaald uit de
vergelijkende metingen bij het TNO-FEL (zie ook Hoofdstuk 5). Omdat de deeltjestellers niet
synchroon hebben gemeten, moesten voor een goede vergelijking de gegevensbestanden
gesynchroniseerd worden. Uiteindelijk werden diverse berekeningen gedaan die in de
uiteindelijke analyse gebruikt werden.
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8.

Meteorologische omstandigheden

De meteorologische situatie tijdens de meetperiode van 6 weken in 1998 was zeer
veranderlijk. Overzichten worden gepresenteerd van de meteorologische gegevens op het
strand bij Rockanje en op de Slufter. Gemeten zijn windsnelheid, windrichting, relatieve
vochtigheid, luchttemperatuur en zon-instraling. Zon-instraling en luchttemperatuur werden in
de analyse niet gebruikt en zullen daarom in het onderstaande niet verder worden besproken.
Bij de analyse van de aêrosolgegevens is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
meteorologische gegevens die op dezelfde locatie zijn gemeten. In algemene overzicht zal
worden gerefereerd aan de metingen op de Slufter. Waar deze ontbreken worden de gegevens
aangevuld met gegevens van Rockanje. Na de presentatie van het overzicht van de
meteorologische omstandigheden zullen de gegevens die werden verkregen op de twee
lokaties onderling worden vergeleken.
8.1

Windrichting.

In figuur 6 wordt een overzicht gegeven van de verschillende windrichtingen gemeten op de
Slufter. De windrichting is gemeten ten opzichte van het noorden, d.w.z. voor noorden wind is
de windrichting 0°, voor zuiden wind is de windrichting 180°. Bij installatie van de windvanen
werden deze met behulp van een kompas zo goed mogelijk gericht zodat het noorden
inderdaad correspondeert met windrichting 0°.
Slufter Windrichtingen
330<=Wd<360
6%
300<=Wd<330
^

__^^

0<=Wd<180

180<=Wd<240
33%

Figuur 6. Overzicht van de windrichtingen waarbij tijdens de meetcampagne in 1998
aërosolmetingen werden uitgevoerd. De verdeling over de diverse sectoren wordt in tekst
uitgelegd. De metingen werden uitgevoerd op de Slufter, op een hoogte van 34 m boven het
zeeniveau.
Zoals eerder vermeld zijn windrichtingen met een oostelijke component niet van belang bij
deze metingen. De gekozen onderverdeling over de hoeken tussen 180° tot 360° zal in het
onderstaande duidelijk worden. Uit figuur 6 blijkt dat 39% van de metingen niet bruikbaar is
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omdat de wind van land kwam. Verder was 33% van de metingen minder goed bruikbaar voor
de analyse van zeezoutaërosol omdat de wind kwam uit richtingen van 180°-240°, waarbij het
strand op Rockanje wordt afgeschermd door Goeree. In een gedeelte van deze windsector
werd de gekozen positie op de Slufter ook afgeschermd door land. Verder wordt het strand
van Rockanje afgeschermd door de duinen van Voorne voor windrichtingen groter dan
ongeveer 330°, waardoor nog eens 6% afvalt. Uiteindelijk blijft 22% van het gegevensbestand
over voor verdere analyse.
8.2

Windsnelheid

Windsnelheden worden in het algemeen aangeduid in m/s, dat wil zeggen de gemiddelde
afstand in meters waarover die een luchtpakket in een seconde wordt getransporteerd.
Alternatieven zijn km/uur (1 m/s = 3,6 kin/uur) of knopen (zeemijlen per uur, 1 zeemijl = 1852
m). Vaak ook wordt de Beaufort schaal gebruikt, zie tabel 2.
Tabel 2. Beaufort schaal voor gemiddelde windsnelheden [Roth, 1981].
Beaufort cijfer

windsnelheid in m/s

Benaming
boven zee

boven land

0

0-0,2

Stilte

Stil

1

0,3-1,5

Flauw en stil

Zwakke wind

2

1,6-3,3

Flauwe koelte

Zwakke wind

3

3,4-5,4

Lichte koelte

Matige wind

4

5,5-7,9

Matige koelte

Matige wind

5

8,0-10,7

Frisse bries

Vrij krachtige wind

6

10,8-13,8

Stijve bries

Krachtige wind

7

13,9-17,1

Harde wind

8

17,2-20,7

Stormachtig

9

20,8-24,4

Storm

10

24,5-28,4

Zware storm

11

28,5-32,6

Zeer zware storm

12

>32,7

Orkaan

In het staafdiagram van figuur 7 worden de windsnelheden gepresenteerd, verdeeld over
intervallen van 2 m/s, in de windsector van 180° tot 360°. Opgemerkt wordt dat de
windsnelheid werd gemeten op een hoogte van 34 m boven het zeeniveau en dat geen
correctie werd gemaakt naar een referentie niveau van 10 m.
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Figuur 7. Windsnelheden gemeten op de Slufter op een hoogte van 34 m. Alleen gegevens
voor windrichtingen tussen 180° en 360° worden gepresenteerd.
De windsnelheid varieerde tijdens de meetperiode van 0 m/s tot bijna 30 m/s. De meeste
waarden zitten tussen 4 m/s en 12 m/s De hoogste windsnelheden traden op tijdens een storm
in het begin van de meetperiode toen de apparatuur juist was geïnstalleerd.
In figuur 8 worden de windsnelheden gepresenteerd in de meest relevante windsector van 240°
tot 330°. In deze windsector zien we een soortgelijke verdeling als in figuur 7, terwijl ook de
hoogste windsnelheden tijdens de meetperiode in deze sector zitten.
Omdat hier gemeten is over een betrekkelijk korte periode, geven deze gegevens alleen een
indruk van het vóórkomen van bepaalde situaties. Statistisch zijn deze gegevens niet relevant
omdat de periode veel te kort is. Voor een overzicht van de meteorologische gegevens van
diverse Noordzee gebieden wordt verwezen naar het boek van Korevaar [1990].
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Figuur 8. Windsnelheden gemeten op de Slufter op een hoogte van 34 m. Alleen gegevens
voor windrichtingen tussen 240° en 330° worden gepresenteerd.
8.3

Relatieve vochtigheid

Relatieve vochtigheid is een belangrijke parameter voor het aërosol, zowel voor zeezout als
voor aërosol afkomstig van andere natuurlijke en antropogene bronnen. Aërosolen kunnen
afhankelijk van de chemische samenstelling worden onderverdeeld in hygroscopisch, minder
hygroscopisch en hydrofoob, Zeezout aérosol is hygroscopisch, dat wil zeggen dat het water
aantrekt bij hogere relatieve vochtigheid (het deliquescentiepunt voor zeezout is 75.3 % RH
[Seinfeld en Pandis, 1998]) totdat de dampdruk van het aërosol in evenwicht is met die in de
omringende lucht. Door condensatie of verdamping verandert de straal van het aërosoldeeltje,
en daarmee het gewicht en dus ook de transport eigenschappen. Zware deeltjes zakken sneller
uit dan lichtere deeltjes en hebben dus ook een grotere depositiesnelheid (zie ook Figuur 1 in
paragraaf 2,2).
Het is belangrijk te weten bij welke relatieve vochtigheid de aérosoldeeltjesgrootteverdelingen
werden gemeten, om twee redenen. Niet alleen de depositiesnelheid wordt (mede) bepaald
door de relatieve vochtigheid, maar ook de massaconcentratie van het zeezout in het aërosol.
In figuur 9 wordt een overzicht gegeven van de relatieve vochtigheid tijdens de metingen,
verdeeld over intervallen van 5%. Opvallend is dat zeer vaak een hoge relatieve vochtigheid,
met een waarde hoger dan 95%, is voorgekomen tijdens de meetperiode. Op zee is een
relatieve vochtigheid van ongeveer 80% vrij normaal. In de gegevensbestanden is geen
informatie opgenomen over mist of regen.
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Figuur 9. Relatieve vochtigheid gemeten op de Slufter, bij windrichtingen van 240° tot 330°

9.
Vergelijking van meteorologische gegevens gemeten op de Slufter en op het
strand van Rockanje
In figuur 10 worden de windsnelheid en de windrichting weergegeven die zijn gemeten op de
Slufter en op het strand van Rockanje, als functie van de tijd. Over het algemeen volgen de
gegevens op beide locaties elkaar erg goed, maar meestal zijn de waarden niet exact gelijk.
Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te geven. Voor de windsnelheid is de meethoogte
belangrijk. Nabij het aardoppervlak varieert de windsnelheid U(z) logaritmisch met de hoogte
z;
(3)
waar Uo een constante is, u* is de frictiesnelheid, en z0 is de ruwheidslengte. Waarden voor
deze parameters kunnen gevonden worden via een iteratieve methode. Deze waarden kunnen
ook benaderd worden via enkele vuistregels, maar dat zou tot storende fouten kunnen leiden.
Bij het FEL zijn programma's aanwezig waarmee het windprofiel berekend kan worden uit de
meteorologische gegevens en de hoogte waarop deze gegevens gemeten werden. Een dergelijk
programma is hier echter niet gebruikt omdat, als gevolg van de plotselinge veranderingen in
de oppervlakte eigenschappen alsmede de verstoringen door topografische invloeden (zie
paragraaf 2.5), een dergelijk model niet zonder meer kan worden toegepast.
Aangenomen dat het windprofiel een logaritmisch verloop heeft met de hoogte boven het
oppervlak, dan zal de windsnelheid op het strand van Rockanje, waar de metingen werden
uitgevoerd op een hoogte van 5 m, in het algemeen lager zijn dan op de Slufter, waar de
apparatuur was opgesteld op een hoogte van 34 m. De verhouding tussen de windsnelheden
op de Slufter en op het strand van Rockanje hangt natuurlijk af van de meteorologische
omstandigheden, welke de waarden van u* en z0 bepalen. De thermische opbouw van de
atmosfeer is hier van groot belang.
Een belangrijke factor is ook de invloed van obstakels zoals de duinen achter het strand van
Rockanje, en de dijk waarop de metingen op de Slufter werden uitgevoerd. Het windveld
wordt door dergelijke obstakels sterk beïnvloed, en een ingewikkeld windpatroon is hiervan
vaak het gevolg. Vaak zal de wind draaien, met horizontale en vertikale versnellingen, terwijl
in de luwte van het obstakel de wind zelfs van richting kan veranderen en zgn. 'flow
separation' kan optreden waar rond een gebied van windstilte de luehtstroming een
tegengestelde richting heeft. Verder zal in de buurt van de kust de windrichting veranderen
doordat de wind een pad zal zoeken over een oppervlak waar de minste weerstand wordt
ondervonden.
Als gevolg van al deze processen heeft het windveld rond de kust vaak een zeer gecompliceerd
patroon, waarbij de vorm van de kustlijn een belangrijke rol speelt. In het studiegebied, met
een zeer grillige kustlijn met obstakels in de vorm van duinen en dijken, zal dit zeker een
belangrijke rol spelen.
Het gevolg van deze processen is duidelijk te zien in de verschillen in de windsnelheden op
beide meetlocaties. In diverse gevallen werd op de Slufter een windsnelheid gemeten die bijna
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het dubbele is van de windsnelheid op het strand van Rockanje. Voorbeelden zijn te zien op 17
en 24 januari, en 3 en 7 februari. In figuur 11 worden de windsnelheden op beide locaties
vergeleken in een scatterplot die het bovenstaande nog eens accentueert. In sommige gevallen
is de windsnelheid op het strand van Rockanje iets hoger dan op de Slufter, maar meestal is de
windsnelheid op de Slufter hoger. De verhouding van de windsnelheden, Rockanje/Slufter,
varieert van 0,5 tot iets groter dan 1.
Ook de windrichtingen op beide meetlocaties volgen in het algemeen dezelfde trend, maar op
het strand van Rockanje zijn de windrichtingen meestal wat hoger (tot 40°) dan op de Slufter.
Hierbij wordt opgemerkt dat alleen gegevens worden weergegeven voor windrichtingen tussen
180° (zuid) en 360° (noord). In enkele gevallen werd op beide locaties exact dezelfde
windsnelheid gemeten, zoals duidelijk te zien is in de scatterplot in figuur 12. Echter, in een
aantal gevallen is de windsnelheid op de Slufter tot 90° hoger dan op het strand van Rockanje.
Voorbeelden hiervan zijn te zien in de tijdseries in figuur 10 op 27 en 29 januari. In beide
gevallen draait de wind zeer snel, over een zeer grote hoek. Vermoedelijk is dit het gevolg van
het passeren van een hoge-drukgebied of een front-systeem, waarbij over korte afstand grote
verschillen kunnen optreden.
De relatieve vochtigheid op het strand van Rockanje is in het algemeen ook wat hoger dan die
op de Slufter, zie figuur 13. In een aantal gevallen was de relatieve vochtigheid op het strand
100%, met op de Slufter veel lagere waarden, tot zelfs 60%. Ook dit kan het gevolg zijn van
het verschil in hoogte, met daarbij nog de gevolgen van de afscherming door het duin en de
invloed van de nabijheid van het koude zeewater.
Deze verschillen in relatieve vochtigheid zullen aanzienlijke invloed hebben op de depositie
van het zeezout op het duin. De diameters van zeezoutdeeltjes bij een relatieve vochtigheid
van 100% zijn een factor 2 hoger dan bij 80%, waardoor de massa van het deeltje een factor 8
groter is! Het effect op de depositie snelheid kan worden afgeleid uit figuur 1.
In figuur 14 wordt de windsnelheid uitgezet tegen de windrichting. De hoogste windsnelheden
in dit gegevensbestand komen voor bij windrichtingen tussen 285° en 360°. Aangezien vooral
windrichtingen van 240° tot 330° belangrijk zijn in dit gegevensbestand kunnen de
aërosolmetingen geanalyseerd worden over een grote verscheidenheid aan windsnelheden. Uit
figuur 14 blijkt verder dat er in deze windhoek een goede spreiding is over de windsnelheden,
waardoor mogelijk trends met de windsnelheid, indien aanwezig, duidelijk naar voren zouden
moeten komen.
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Figuur 10. Vergelijking van windsnelheid en windrichting gemeten op het strand van Rockanje
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10.

Aërosolen: meetresultaten en variaties met windparameters.

Aërosolen zijn gemeten als deeltjesgrootteverdelingen. Dat wil zeggen, in discrete diameter
intervallen is het aantal deeltjes geteld in een volume lucht dat per tijdseenheid door de
deeltjestellers werd aangezogen. Het resultaat is een deeltjesgrootteverdeling die de aantallen
deeltjes weergeeft per volume eenheid en per diameter eenheid (#.cm"3.um"I)J als functie van
de diameter van de deeltjes. Voor de depositie van zeezout op het duin is van belang te weten
hoe de zeezoutmassa is verdeeld over de verschillende diameters. Een directe meting van de
massaverdeling is niet uitgevoerd. Dit kan alleen met gespecialiseerde apparatuur, impactors,
waarbij de deeltjes naar massa worden gescheiden, en dan op filters worden opgevangen. Deze
filters moeten vervolgens op chemische samenstelling worden geanalyseerd. Deze procedure is
arbeidsintensief. Bovendien zijn lange bemonsteringstijden vereist voor het opvangen van
voldoende aërosolmassa voor een nauwkeurige analyse. Dientengevolge zullen tijdens de
meting de weersomstandigheden veelal niet constant zijn waardoor een duidelijke relatie met
de weersomstandigheden vaak moeilijk is te vinden. Daarom is gekozen voor een alternatieve
benadering waarbij de aërosoldeeltjesgrootteverdelingen worden omgezet in
volumeverdelingen. Het volume van elk aërosoldeeltje kan dan gerelateerd worden aan de
zeezoutmassa. Hierbij wordt aangenomen dat alle gemeten deeltjes afkomstig zijn van sea
spray. Bij westenwind is deze aanname, voor deeltjes groter dan 1 um, redelijk. Door de lange
strijklengte zijn de luchtmassa's die bij westelijke wind de Nederlandse kust bereiken een
lange tijd boven zee geweest waar geen andere bronnen aanwezig zijn dan zeezout, terwijl
tevens de niet-maritieme deeltjes door droge en natte depositie uit de atmosfeer worden
verwijderd. De mate waarin dit gebeurt hangt uiteraard af van de weersomstandigheden.
Zeezoutaërosol wordt geproduceerd als druppeltjes met de samenstelling van zeewater,
eventueel verrijkt met diverse stoffen die zich in het water bevinden en aankleven aan de
opstijgende luchtbellen. De hoeveelheid zeezout in de druppels direct na productie wordt
gelijk gesteld aan de hoeveelheid zeezout in het zeewater, welke wordt uitgedrukt in de
saliniteit (in het algemeen ongeveer 35%o, maar door de uitstroming van zoet rivierwater zou
de saliniteit van het zeewater nabij de kust van Voorne ook veel lager kunnen zijn). Omdat na
productie de zeewaterdruppeltjes zullen verdampen tot een evenwicht ontstaat met de
relatieve vochtigheid in de lucht, zal de hoeveelheid zeezout in het aërosol kunnen toenemen
tot een veel hoger percentage. Daarentegen zal de massa van het aërosoldeeltje afnemen door
het verlies van water, waardoor ook de depositiesnelheid zal afnemen (zie figuur 1).
Deze factoren maken het moeilijk een goede analyse te maken van de hoeveelheid zeezout die
op het duin wordt gedeponeerd. De beste aanpak zou zijn de levensloop van de deeltjes te
volgen vanaf het moment dat ze worden geproduceerd tot ze worden gedeponeerd. Dit vereist
een gedetailleerde modelmatige aanpak waarvoor de gegevens omtrent lokale wind- en vochtvelden vereist zijn. Zulke gegevens zijn in het algemeen niet aanwezig en konden ook in dit
project niet in detail worden gemeten.
Als alternatief zou voor de heersende omstandigheden de deeltjesgrootteverdeling
genormaliseerd kunnen worden naar een standaard relatieve vochtigheid van 80%. Hiervoor
moeten de thermodynamische vergelijkingen, die de variatie van de deeltjessamenstelling met
de relatieve vochtigheid beschrijven, worden opgelost. Om deze ingewikkelde procedure te
omzeilen worden vaak benaderingen of parameterisaties gebruikt die van de
thermodynamische formules zijn afgeleid (bijvoorbeeld vergelijking 2). Deze laatste procedure
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wordt in het algemeen ook door TNO-FEL toegepast. Echter, hierbij gaat de informatie over
de oorspronkelijke deeltjesgrootte verloren, en dus ook de informatie over de valsnelheid.
Om deze problemen te voorkomen is gekozen voor een presentatie van de meetgegevens
waarbij geen et priori correcties zijn gemaakt voor atmosferische parameters. In het volgende
worden de gegevens gepresenteerd als het totale volume van de aërosoldeeltjes, dat gegeven
wordt door het volume van ieder aërosoldeeltje uit te rekenen, en vervolgens over de
deeltjesgrootteverdeling te integreren:
V = J(47t/3)r 3 dN/drdr

(4)

Door nu een aanname te maken over de dichtheid van de deeltjes kan de massa worden
uitgerekend. Om de discussie zuiver te houden is dit niet gedaan en wordt alleen het volume of
de volume flux gepresenteerd. Voorbeelden worden gepresenteerd die aangeven hoe het
volume is gerelateerd aan de zeezoutmassa. Zoals hierboven aangegeven kan dit niet exact
worden uitgerekend . Daarnaast werden analyses gemaakt voor bepaalde deeltjesintervallen,
waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen aërosol van antropogene oorsprong en
zeezoutaërosol.
10.1

Aërosolvolume

De variatie van het aërosolvolume met de tijd wordt gepresenteerd in figuren 15a-d, voor
relevante windrichtingen (180°-360°). Deze selectie veroorzaakt een aantal gaten in de
aërosolgegevens. Tevens ontbreken hier en daar wat gegevens door uitval van de apparatuur,
of wegens onderhoud.
Het aërosolvolume berekend uit de deeltjesgrootteverdelingen gemeten bij de Slufter en bij
Rockanje wordt weergegeven in de bovenste panelen van figuren 15a-d, waar ook de
windrichting wordt gepresenteerd. In de onderste panelen worden de windsnelheid en de
relatieve vochtigheid weergegeven. Met deze presentatie kan op eenvoudige wijze worden
gezien hoe het aërosolvolume varieert met de belangrijkste weergegevens.
Het aërosolvolume varieert over 3 decaden, van ongeveer 1 um3.cm"3, in de nacht van 1-2
februari, tot ongeveer 103 um3.cm"3, met een aantal uitschieters tot 104 um3.cm"3 en zelfs 105
um3.cm"3. Ter vergelijking, aangenomen dat het aërosol een dichtheid heeft van 1 g.cm"3, dan
komt een volume van 1 urn3.cm"3 ongeveer overeen met een massa van 10"12 g.cm"3, ofwel
10"6 g.m'3. Als we verder aannemen dat het deeltje de samenstelling heeft van zeewater, met
een saliniteit van 35%o, dan komt dit overeen met 3,5.10"8 g zeezout per m3 lucht. Uit de
gegevens in figuur 11 blijkt dat de hoeveelheid zeezout in de lucht dus varieert van 3.10"8 g.m"3
tot 3.10" g.m , met uitschieters tot meer dan 3.10" g.m". Deze laatste waarden lijken echter
niet reëel omdat de aërosolmetingen werden gedaan bij zeer hoge relatieve vochtigheid en het
vóórkomen van mist of (mot) regen niet kan worden uitgesloten. Bij de metingen werd geen
regenmonitor oflichtmeter ingezet waaruit dit zou kunnen worden afgeleid. Waarden van
3.10"6 g.m"3 tot 3.10"5 g.m"3 lijken echter zeer normaal in dit gegevensbestand, ook bij lagere
relatieve vochtigheid. Deze waarden komen redelijk overeen met de getallen die in de
literatuur worden aangetroffen voor zeezoutconcentraties in de lucht boven open zee en aan
de kust. In het algemeen zijn de concentraties wat hoger op het strand dan op de dijk, ten
36

gevolge van de nabijheid van een sterke bron (de branding), en andere factoren die hierboven
zijn besproken.
In het gegevensbestand zijn duidelijke voorbeelden te zien van de invloed van de relatieve
vochtigheid op het aërosolvolume, zoals in de periode van 8 februari rond het middaguur tot 9
februari 's middags. Tijdens deze periode van meer dan 24 uur was de windsnelheid vrijwel
constant met een waarde van plm. 10 m/s, en de windrichting was ongeveer 200°. De relatieve
vochtigheid varieerde aanvankelijk tussen 95% en 100%, maar nam na middernacht sterk af
tot ongeveer 72%. Op zowel de Slufter als op Rockanje nam in deze periode het
aërosolvolume af met ongeveer een factor 10. Hierbij wordt opgemerkt dat het aërosolvolume
op het strand van Rockanje aanzienlijk hoger was dan op de Slufter (ongeveer een factor 5),
en dat de meteorologische gegevens gemeten werden op de Slufter. Uit figuur 10 kan worden
afgeleid wat de windsnelheid en de windrichting op Rockanje waren. Verder wordt opgemerkt
dat voorafgaande aan de beschreven periode ook een sterke daling te zien was in de
aërosolconcentraties. Deze daling kan twee oorzaken hebben. De hoogste concentraties
werden gemeten in de avond van 7 februari, bij een NW wind en een windsnelheid met een
hoogste waarde van 18 m/s. Het maximum in de aërosolvolumeconcentratie werd gemeten
enige tijd na de hoogste windsnelheid. Daarna nam de wind af en draaide naar het ZW.
Mogelijk kwam daardoor de meetlocatie meer beschut te liggen en werden de
aërosolconcentraties aanzienlijk lager. Dit is echter een speculatie waarvoor geen bevestiging
wordt gevonden in de verdere analyse, zie hoofdstuk 11. Deze dalende trend zette zich voort
in de genoemde periode met constante windsnelheid en windrichting.
Voorbeelden van andere periodes waarin de invloed van de relatieve vochtigheid goed herkend
kan worden zijn 28 januari, 29 januari, en 2 februari,
Op 28 januari nam de relatieve vochtigheid toe van 80% naar 100%, bij een vrijwel constante
windrichting (NNW) en een windsnelheid variërend van 6 m/s tot 10 m/s. De
aërosolvolumeconcentraties namen in deze periode toe met bijna twee orden van grootte,
gedurende iets meer dan een halve dag.
Aan het eind van deze periode steeg de relatieve vochtigheid zeer snel tot 100%, en pas in de
middag van 29 januari vond een snelle maar kortstondige daling plaats. Als gevolg van deze
snelle variatie in de relatieve vochtigheid daalde de aërosolvolumeconcentratie kortstondig met
ongeveer een orde van grootte.
Een soortgelijk gedrag werd waargenomen op 2 februari. Tijdens de voorgaande dag was de
relatieve vochtigheid zeer laag en hoewel gedurende de nacht de relatieve vochtigheid begon
te stijgen was deze rond middernacht, toen de wind draaide naar meer westelijke richtingen,
nog steeds maar 70%. Het daarop volgend verloop in de relatieve vochtigheid, met stijgingen
tot 100% en dalingen tot 80%, wordt terug gevonden in de variaties in het aërosolvolume. Dit
is vooral duidelijk te zien in de aërosolgegevens die gemeten werden op de Slufter.
Het grote belang van de relatieve vochtigheid wordt hiermee nogmaals onderstreept. Echter,
omdat de opzet van dit onderzoek was gegevens te leveren voor een aërosoltransportmodel
waarmee de depositie op het duin wordt berekend, is hier gekozen om geen correcties of
normalisaties toe te passen op het gemeten aërosol. De hier gepresenteerde gegevens zijn dus
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voor de 'natte' of in situ aërosolen, waarmee de valsnelheden direct kunnen worden
uitgerekend.
Wat verder opvalt in de gegevens in figuur 15, is de geringe invloed van de windsnelheid.
Omdat deze parameter zowel de generatie van het zeezoutaërosol bepaalt als het transport,
werd verwacht dat bij hoge windsnelheden ook de volumeconcentraties hoog zijn. In andere
gegevensbestanden die werden gemeten op open zee is vaak een duidelijk verband gevonden
tussen de aërosolconcentfaties en de windsnelheid. Echter, bij de hoogste windsnelheid die
tijdens de meetperiode voorkwam, op 19 en 20 januari met waarden tot 28 m/s, was het
aërosolvolume niet significant verschillend van dat op andere dagen met veel minder wind.
Tijdens deze periode was de relatieve vochtigheid ongeveer 100%, en de windrichting was
ongeveer 300°. Deze factoren kunnen nauwelijks een rol hebben gespeeld in de relatief lagere
aërosolvolumeconcentraties, omdat ze beiden vrijwel optimaal waren voor een hoge
aërosolconcentratie. Uit de deeltjesgrootteverdelingen die gepresenteerd worden in hoofdstuk
14 blijkt eveneens dat vooral de concentraties van grote deeltjes relatief laag waren in deze
storm. Natte depositie als gevolg van regen zou hierbij een rol gespeeld kunnen hebben.
Anderzijds blijkt uit de verdere analyse dat voor windsnelheden groter dan ongeveer 10 m/s de
aërosolfluxen nog nauwelijks met de wind variëren (zie hoofdstuk 12).
Ook op andere dagen met harde wind werd geen of slechts een geringe toename van de
aërosolconcentratie waargenomen. Voorbeelden zijn 3 februari (windsnelheid tot 18 m/s), 7
februari (eveneens ongeveer 18 m/s), en 16/17 februari (24 m/s). Op al deze dagen was de
aërosolvolumeconcentratie rond 100 um3.cm'3.
Het minimum in de aërosolconcentraties op 3 februari correleert beter met de variatie in de
relatieve vochtigheid dan met de wind. Op de volgende dag (4 februari), daarentegen, lijkt de
windrichting een belangrijkere rol te spelen. Het minimum in de relatieve vochtigheid werkt
slechts zwak door in de aërosolvolumeconcentraties, terwijl het maximum in de windsnelheid
rond het middaguur ook nauwelijks invloed lijkt te hebben.
Hierbij wordt opgemerkt dat de windrichting de metingen op twee manieren kan beïnvloeden.
In de eerste plaats is de windrichting een aanwijzing voor de richting van waaruit het aërosol
wordt aangevoerd, en dus zijn lokale bronnen zoals brekende golven op zandbanken en op het
strand van belang. Daarnaast spelen obstakels een belangrijke rol en zou de windrichting een
indicatie kunnen geven over de afscherming van de meetlocatie bij wind uit de richting van
deze obstakels. Om een juiste schatting te maken van deze effecten is het van belang om een
goed model te gebruiken dat de plaatselijke topografie in rekening brengt bij de berekening
van de windvelden, en vervolgens het aërosoltransport. Verder speelt de oriëntatie van de
meetapparatuur een belangrijke rol. Voor windrichtingen die te veel afwijken van de
aanzuigrichting van de aërosolmeter (270° tijdens deze meetcampagne) zal geen optimale
bemonstering plaatsvinden en wordt aërosol verwijderd uit de aangezogen lucht. Dit kan
leiden tot meetwaarden die aanzienlijk te laag zijn. Dit is waarschijnlijk opgetreden bij
windrichtingen kleiner dan 210° en groter dan 330°. Een dergelijke meetfout kan dus een
factor zijn geweest op 3 februari, terwijl ook op 16/17 februari dit een rol kan hebben
gespeeld.
Het effect van de windrichting kan worden geïllustreerd met de gegevens gemeten op 5
februari in de ochtend tot in de middag van 6 februari. Tijdens deze periode draaide de wind
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geleidelijk van 270° naar ongeveer 190°, de relatieve vochtigheid was 100%, en de
windsnelheid was laag, rond 6 m/s. De gemeten aërosolvolumeconcentratie nam tijdens deze
periode geleidelijk af met een factor 2-3.
Na de presentatie van de aërosolfluxen zal verder worden ingegaan op de effecten van de
windsnelheid en de windrichting.
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Figuur 15a. Aërosolvolume afgeleid van de metingen op Rockanje en de Slufter als functie van
de tijd voor de periode 16-21 januari.
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Figuur 15b. Aërosolvolume afgeleid van de metingen op Rockanje en de Slufter als functie van
de tijd voor de periode 22-31 januari.
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Figuur 15 c. Aërosolvolume afgeleid van de metingen op Rockanje en de Slufter als functie van
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Figuur 15d. Aërosolvolume afgeleid van de metingen op Rockanje en de Slufter als functie van
de tijd voor de periode 11-20 februari.
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11.

Aërosolvolumefluxen.

De aërosolvolumefluxen werden berekend als het product van het aërosolvolume met de
momentane windsnelheid. Het resultaat is het aërosolvolume dat op de meethoogte (5 m op
het strand van Rockanje, 34 m op de Slufter) wordt aangevoerd met de wind ('horizontale
advectie'). Op de Slufter zijn deze getallen representatief voor de hoeveelheid aërosol die per
seconde wordt aangevoerd over de dijk, op een hoogte van 34 m, door een vertikaal
oppervlak van een vierkante meter. Op het strand zijn deze fluxen representatief voor de
hoeveelheid aërosol die per seconde wordt aangevoerd door een vertikaal oppervlak van een
vierkante meter op een hoogte van 5 m boven het strand. Omdat de volumeconcentraties op
het strand vaak hoger zijn, zie figuur 15 a-d, zou in eerste instantie verwacht worden dat ook
de fluxen hoger zijn. Echter, de windsnelheid op het strand is vaak lager dan op de dijk bij de
Slufter, zie figuur 10, waardoor dit niet altijd hoeft op te gaan. Bovendien zou men, gezien de
definitie van de flux en de toenemende volumeconcentraties met toenemende windsnelheid,
verwachten dat de fluxen niet-lineair toenemen met de windsnelheid. Daar komt nog bij dat
ook het windpatroon een rol speelt in het transport vanaf de bron naar het meetpunt, en de
afscherming door obstakels.
In figuren 16 en 17 zijn de fluxen geplot als tijdseries. In figuur 16 is tevens de windrichting
geplot, terwijl in figuur 17 de windsnelheid is geplot. Deze manier van presentatie is hier
gekozen omdat dit de mogelijkheid biedt op eenvoudige wijze trends te zien met elk van deze
parameters.
De volumefluxen variëren van 106 un^.m^.s"1 tot 1010 |im3.m"2.s"1, met enkele uitschieters naar
hogere waarden, Voor het schatten van de zeezout-massafluxen kunnen we dezelfde
procedure volgen als hierboven voor het aërosolvolume. Aangenomen dat de dichtheid van het
natte aërosol 1 g.cm"3 is en dat de deeltjes de samenstelling hebben van zeewater met een
saliniteit van 35%o, dan komen de waargenomen fluxen overeen met zeezout massa fluxen van
ongeveer 3.10"8 g.m^.s"1 tot 3.10'4 g.m"2.s"\ In het algemeen liggen de massa fluxen in dit
gegevensbestand tussen 3.10"6 g.m^.s"1 en 10'4 g.m^.s"1, met een aantal uitschieters naar
boven.
Vergelijking van de aërosolvolumeconcentraties op beide meetlocaties in figuur 15 met de
fluxen in figuren 16 en 17 laat zien dat de relatieve verschillen in de fluxen kleiner zijn dan in
de concentraties, doordat de windsnelheid op de meetlocatie in Rockanje vaak lager was.
Verschillende voorbeelden hiervan zijn te zien in de periode van 4 februari tot 9 februari.
Uiteraard volgen de fluxen dezelfde trend met de meteorologische parameters als de
aërosolvolumeconcentraties, met dien verstande dat de vermenigvuldiging met de
windsnelheid enige invloed heeft. Het effect van de relatieve vochtigheid op de fluxen is gelijk
aan die op de concentraties en zal hier verder niet besproken worden. De effecten van
windrichting en windsnelheid worden geïllustreerd aan de hand van figuren 16 en 17.
In het algemeen volgen de fluxen de veranderingen in de windrichting vrij goed voor
windrichtingen van 240° tot 330°. Een goede correlatie kan onder meer duidelijk worden
waargenomen in figuren 16 b (perioden op 29 en 30 januari), 16 c (periode 3 februari vanaf
het eind van de middag tot 7 februari eind van middag, en vanaf 8 februari) en 16 d (de gehele
periode behalve enkele kortstondige momenten op 12 en 16/17februari). Voor windrichtingen
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kleiner dan 240° komt de wind over Goeree en vindt niet alleen afscherming van het golfVeld
plaats, maar mogelijk ook generatie van kleine aërosoldeeltjes door bijvoorbeeld opwaaiend
stof en zand. Voor windrichtingen groter dan 330° wordt een anti-correlatie van de volume
fluxen met de windrichting waargenomen. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door
bemonsteringsfouten, zoals hierboven al besproken.
Een voorbeeld van de afnemende fluxen bij ruimende wind voor windrichtingen groter dan
330° is de situatie op 20 januari. In de nacht van 19 op 20 januari woedde een storm met
windsnelheden tot ongeveer 28 m/s. Hoewel de wind na middernacht wat afnam, tot 15 m/s,
bereikte de windsnelheid in de vroege ochtend van 20 januari weer snelheden van bijna 27 m/s.
De aërosolvolumeconcentraties namen na middernacht al duidelijk af, en de waarden in de
ochtend van 20 januari bleven aanzienlijk lager dan in de nacht daarvoor. Dit is ook duidelijk
zichtbaar in de fluxen. Uiteraard werken de variaties in de windsnelheid ook door in de fluxen,
die een soortgelijk gedrag vertonen.
Op 2 februari stegen de fluxen zeer sterk, vanaf de laagst waargenomen waarde van 106
um3.m'2.s'1tot ongeveer 109 iW.nfls" 1 . Op het moment dat de windrichting meer dan 330°
wordt stopt deze stijging en vindt zelfs een daling plaats wanneer de wind pal uit het noorden
komt. Als de wind vervolgens krimpt tot richtingen lager dan 330° nemen de concentraties
weer snel toe.
De invloed van de windsnelheid op de fluxen wordt geïllustreerd met de tijdseries in figuur 17.
In het algemeen lijken de fluxen de variaties in de windsnelheid redelijk goed te volgen, zoals
bijvoorbeeld in de periode van 11 tot 18 februari. Er zijn echter ook een aantal voorbeelden
waarbij dit absoluut niet het geval is, zoals tijdens de storm op 19/20 januari, tijdens perioden
van zwakke wind op 29/30 januari en op 3 februari, in de periode beginnend in de middag van
7 februari en eindigend in de avond van 8 februari, en aan het eind van de meetperiode op 19
februari. Een aantal van deze gevallen is al eerder besproken in verband met de effecten van de
relatieve vochtigheid en de windrichting.
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12.

Nadere analyse van de fluxen.

12.1

Invloed windrichting en windsnelheid.

In het onderstaande zal een meer gedetailleerde analyse worden gepresenteerd, waarbij alleen
de gegevens worden beschouwd die strikt voldoen aan de criteria dat de wind uit westelijke
richtingen moet komen waardoor de aanzuiging van de aërosolmeetapparatuur de resultaten
niet significant beïnvloed, terwijl hierdoor tevens alleen maritieme windrichtingen worden
meegenomen. Dit beperkt het gegevensbestand tot windrichtingen tussen 240° en 330°.
Hiermee wordt nog slechts 22% van het totale gegevensbestand gebruikt (zie figuur 6).
Tevens wordt nog een onderverdeling gemaakt naar windsectoren met een openingshoek van
30°, dat wil zeggen dat de gegevens worden verdeeld in sub-sets voor windrichtingen van 240°
tot 270°, 270° tot 300° en 300° tot 330°. In figuren 18, 19 en 20 worden de fluxen in iedere
windsector gepresenteerd als functie van de windsnelheid. In deze figuren valt direct op dat de
fluxen zeer sterk toenemen met de windsnelheid, met meer dan een orde van grootte, maar
alleen bij windsnelheden lager dan 4-5 m/s. Bij hardere wind wordt een afVlakking
waargenomen en voor windsnelheden groter dan 10 m/s wordt geen duidelijke trend
waargenomen tussen de aërosolfluxen en de windsnelheid.
De sterke toename bij lage windsnelheden kan veroorzaakt worden door diverse effecten.
Vooral productie en vertikaal transport zullen hier belangrijk zijn. De drempel voor het breken
van golven is ongeveer 4 m/s [Monahan and O' Muircheartaigh, 1986], en bij lagere
windsnelheden wordt dan ook geen aërosol geproduceerd door brekende golven. Er worden
echter nog wel golven opgewekt welke breken in de branding. Daardoor zal er aan het strand
toch een bron kunnen zijn voor sea spray aërosol. Tijdens metingen aan de Californische kust
is ook bij vrijwel windstil weer een vrij sterke productie waargenomen [De Leeuw et al., 1997;
Neele et al., 1997; 1998]. Hierbij wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot de Noordzee, de
branding aan de kusten van de Stille Oceaan sterk wordt bepaald door de energie in de deining
welke wordt opgewekt door windvelden die op grote afstanden kunnen liggen van de
meetlocatie.
Een volgende factor is het aërosoltransport. Bij weinig wind is er onvoldoende turbulentie om
de aërosoldeeltjes in de lucht te houden. De suspensie van aërosoldeeltjes wordt bepaald door
de balans tussen de valsnelheid en de turbulentie [Wu et al., 1984], zoals ook is aangetoond
via een analyse van aërosolmetingen op open zee [De Leeuw, 1988]. Kleine deeltjes blijven al
bij weinig turbulentie in de lucht. Om de gravitatiesnelheid van grotere deeltjes op te heffen is
een sterke wind nodig. Bij toenemende wind zal daardoor het aërosolspectrum breder worden
door vooral de bijdrage van de grotere deeltjes. Omdat deze ook relatief veel meer bijdragen
aan de aërosolmassa dan kleinere deeltjes, neemt dus ook de aërosolmassa snel toe met
toenemende wind.
Een andere factor is de relatieve vochtigheid. Bij weinig wind blijft ook het vocht hangen bij
de grond, vooral in de luwte van obstakels. Door de nabijheid van het koude wateroppervlak,
is er in de winter weinig thermische menging. Bij hogere windsnelheden zal de lucht echter wel
goed mechanisch gemengd kunnen worden, waardoor de waterdamp kan worden weggevoerd
van het wateroppervlak en de relatieve vochtigheid zal dalen. Zoals hierboven al meerdere
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malen is aangegeven, heeft de relatieve vochtigheid een sterke invloed op de grootte van de
aërosoldeeltjes, en dus op het totale volume.
In overeenstemming met de bovenstaande beschouwing, zijn de fluxen op het strand van
Rockanje bij lage windsnelheden gemiddeld hoger dan op de dijk van de Slufter. Bij harde
wind is dit niet het geval. In de windsector 270°-330° zijn de fluxen op Rockanje en op de
Slufter ongeveer gelijk bij windsnelheden groter dan ongeveer 10 m/s, en in de windsector
30O°-33O° zijn de fluxen op de Slufter gemiddeld wat hoger. Uit figuur 14 blijkt dat in deze
windsector de hoogste windsnelheden werden waargenomen.
12.2

Invloed deeltjesgrootte

In het bovenstaande werden steeds de totale fluxen gepresenteerd, dat wil zeggen fluxen die
werden berekend uit het totale aërosolspectrum zoals dat gemeten werd met de gebruikte
aërosolapparatuur. In tabel 1 werden de eigenschappen van diverse deeltjestellers samengevat.
Hieruit blijkt dat de diameter intervallen waarin de aërosolconcentraties zijn gemeten niet
precies gelijk zijn. Op de dijk bij de Slufter werd apparatuur gebruikt waarmee deeltjes kunnen
worden geteld van 0,2 p.m tot 32 urn, terwijl op het strand bij Rockanje apparatuur werd
gebruikt waarmee aè'rosoldeeltjes gemeten kunnen worden van 0,2 um tot 47 urn. In de
meeste gevallen zijn de concentraties van de grootste deeltjes zo laag dat zij niet worden
gemeten (bij lage concentraties is de kans dat in een bepaald tijdsinterval een deeltje wordt
aangezogen ook klein). Bij de berekening van de fluxen is hiermee rekening gehouden en
werden de spectra geïntegreerd van de kleinste diameter (0,2 um) tot de maximale diameter
die in elk spectrum werd gemeten (Dmas).
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Figuur 18. Aërosolvolumefluxen gemeten op het strand van Rockanje en op de Slufter, als
functie van de windsnelheid, voor lokale windrichtingen van 240° tot 270°.
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De analyse en vooral de vergelijking tussen de twee meetlocaties zou beïnvloed kunnen
worden door de verschillen in DmaX, speciaal in die gevallen waar deeltjes aanwezig zijn met
diameters groter dan 32 um, welke niet op de Slufter gemeten konden worden maar wel op
Rockanje. Om de vergelijking zuiver te houden is nagegaan wat de invloed is van de
verschillende deeltjësfracties op de resultaten. Hiervoor werden de aërosolfluxen bepaald voor
drie diameterklassen:
1. de fijne-deeltjesfractie, van 0,2 um tot 1 um, representatief voor aërosol geproduceerd over
land, vooral van antropogene oorsprong.
2. de grote-deeltjesfractie, van 1 (Am tot 10 um, representatief voor het zeezoutaërosol.
3. de reuze-deeltjesfractie, groter dan 10 um, ook afkomstig van zeezoutaërosol, welke een
korte verblijftijd hebben in de atmosfeer en worden geproduceerd op relatief kleine
afstanden van de meetlocatie.
De fluxen in de eerste twee klassen zijn geplot als functie van de windsnelheid, voor de drie
windsectoren welke ook hierboven werden beschouwd. De resultaten worden gepresenteerd in
figuren 21 tot 26, corresponderend met figuren 18-20 waarin de totale flux is gepresenteerd.
Vergelijking van de resultaten voor de windsector 240°-270° in figuren 18, 21 en 22 laat zien
dat de fluxen op de Slufter in deze windsector in het algemeen wat hoger zijn voor de grotedeeltjesfractie dan voor de fijne-deeltjesfractie. De fluxen voor beide deeltjesfracties zijn echter
aanzienlijk lager dan de totale fluxen in figuur 18. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
reuze-deeltjesfractie een significante bijdrage levert aan de totale flux. De totale fluxen zijn
vrijwel allemaal groter zijn dan 108 |im3.m2.s"1.
De fluxen op Rockanje zijn gemiddeld wat hoger dan op de Slufter. Ook hier lijken de reuzedeeltjes een significante bijdrage te leveren. De fluxen voor de fijne-deeltjesfractie zijn hier
duidelijk verdeeld over twee groepen, waarbij de fluxen in de eerste groep meest kleiner zijn
dan 108 umf'.m^s'1, en de fluxen in de tweede groep zijn meest hoger dan deze waarde. Ook in
de Slufter gegevens wordt deze scheiding waargenomen, zij het wat minder duidelijk.
Voor de tweede windsector, 270°-300°, figuren 19, 23, en 24, wordt de totale flux op de
Slufter vooral bepaald door de grote en reuze deeltjes, terwijl de fijne fractie een bijdrage
levert van minder dan 10%. Vergelijking van de totale flux met die voor de grote deeltjes laat
zien dat de grote deeltjes ongeveer 25-50% uitmaken van de totale flux. Dit leidt tot de
conclusie dat de flux vooral bepaald wordt door de reuze-deeltjesfractie. Het verloop van de
fluxen met de windsnelheid voor de grote deeltjes is zoals dat hierboven is beschreven voor de
totale flux, met een sterke stijging bij lage windsnelheden en slechts een geringe toename bij
windsnelheden groter dan ongeveer 10 m/s. Een nadere beschouwing van de fluxen op
Rockanje leidt tot dezelfde conclusies. Bij lagere windsnelheden zijn de fluxen op Rockanje
gemiddeld wat hoger dan op de Slufter, maar bij hogere windsnelheden zijn de fluxen op de
Slufter wat hoger.
Voor de windsector 3OO°-33O°, figuren 20, 25 en 26, gelden dezelfde overwegingen. Ook hier
wordt de flux vooral bepaald door het aërosol met diameters groter dan 1 urn, waarbij de
bijdragen van de grote- en de reuze-aërosolfracties ongeveer gelijk zijn. De bijdrage van de
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fijne fractie is minder dan 10%. In de sub-set voor de windsector 300°-330° zitten vrijwel geen
windsnelheden kleiner dan 2 m/s, waardoor de sterke stijging bij deze lage windsnelheden niet
duidelijk kan worden waargenomen.
De spreiding in de resultaten in figuren 18-26 laat niet toe exact aan te geven hoe groot de
bijdrage van de verschillende deeltjesfracties is aan de fluxen. Door middeling bij een gegeven
windsnelheid kan echter wel een schatting worden gemaakt van de diverse bijdragen. In tabel 3
worden gemiddelde fluxen op de Slufter gepresenteerd voor windsnelheden van 15 m/s en 25
m/s. Uit deze getallen blijkt dat bij een windsnelheid van 15 m/s de relatieve bijdrage van de
verschillende deeltjesfracties varieert per windsector, en dat de reuze-deeltjesfractie in alle
windsectoren de grootste bijdrage levert. Bij een windsnelheid van 25 m/s, daarentegen, zijn
de relatieve bijdragen van de grote- en de reuze-deeltjesfractie vrijwel gelijk, en zijn er ook
geen verschillen tussen de twee windsectoren. Bij 25 m/s is de bijdrage van de reuzedeeltjesfractie lager dan bij 15 m/s. Dit wordt veroorzaakt doordat bij 25 m/s de reuze deeltjes
beter door de atmosfeer zijn gemengd als gevolg van de sterkere turbulentie, zie ook paragraaf
12.1.
Tabel 3. Gemiddelde fluxen op de Slufter voor de verschillende aerosolfracties en in
verschillende windsectoren, geschat uit figuren 18-26.
windsnelheid 2:» m/s

Windsnelheid 1r> m/s
300-330

270-300

270-300

300-330

windsector

240-270

fractie

flux

%

flux

%

flux

%

flux

%

flux

%

totaal

2. 109

100

2.10'

100

2.10'

100

2.10'

100

2.10'

100

klein
0,2-1 \xm

2.108

10

1.108

5

3.107

1,5

1.108

5

8.107

4

groot
1-10 urn

3.1O8

15

8.108

40

7.108

35

1.10'

50

1.10'

50

reuze
> 10 nm

1,5.10'

75

1,1.10'
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1,27.10'

63,5

9.108

45

9,2.108
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De waargenomen variaties van de grote- en reuze-deeltjesfracties met de windsnelheid
bevestigen dat het vertikaal transport een beperkende factor is voor de fluxen bij lage
windsnelheid. Verder valt op dat de fluxen bij storm nauwelijks verschillen van die bij veel
lagere windsnelheden. Dit geld voor zowel de bijdrage van de grote-deeltjesfractie als voor die
van de reuze-deeltjesfractie. Uit de relatieve bijdragen van de reuze-deeltjesfractie in de drie
verschillende windsectoren zou geconcludeerd kunnen worden dat er een effect is van de
windrichting, gecombineerd met een effect van de windsnelheid, op de relatieve fluxen bij de
twee meet locaties. Dit effect is echter niet erg duidelijk.
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Figuur 21. Aërosolvolumefluxen, geïntegreerd over de deeltjesfractie van 1 ^m tot 10
gemeten op het strand van Rockanje en op de Slufter, als functie van de windsnelheid, voor
lokale windrichtingen van 240° tot 270°.
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Figuur 22. Aërosolvolumefluxen, geïntegreerd over de deeltjesfractie van 0,2 um tot 1 [im,
gemeten op het strand van Rockanje en op de Slufter, als functie van de windsnelheid, voor
lokale windrichtingen van 240° tot 270°.
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Figuur 23. Aërosolvolumefluxen, geïntegreerd over de deeltjesfractie van 1 (im tot 10
gemeten op het strand van Rockanje en op de Slufter, als functie van de windsnelheid, voor
lokale windrichtingen van 270° tot 300°.
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Figuur 24, Aërosolvolumefluxen, geïntegreerd over de deeltjesfractie van 0,2 \x.va. tot 1 \im,
gemeten op het strand van Rockanje en op de Slufter, als functie van de windsnelheid, voor
lokale windrichtingen van 270° tot 300°.
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Figuur 25. Aërosolvolumefluxen, geïntegreerd over de deeltjesfractie van 1 jim tot 10 um,
gemeten op het strand van Rockanje en op de Slufter, als functie van de windsnelheid, voor
lokale windrichtingen van 300° tot 330°.
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Figuur 26. Aërosolvolumefluxen, geïntegreerd over de deeltjesfractie van 0,2 um tot 1 um,
gemeten op het strand van Rockanje en op de Slufter, als functie van de windsnelheid, voor
lokale windrichtingen van 300° tot 330°.
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13.

Vergelijking van fluxen op de Slufter en op het strand van Rockanje

Een van de doelen van het onderzoek was na te gaan of bij bepaalde windrichtingen de fluxen
op het strand van Rockanje significant zouden verschillen van die op de Slufter, ten gevolge
van topografische verschillen waardoor de ene locatie meer zou zijn afgeschermd dan de
andere. Vooral zou het interessant zijn om te kijken of luchtmassa's die óver de Slufter
worden aangevoerd richting Rockanje een hogere aërosolconcentratie zouden hebben dan de
fluxen die werden gemeten op Rockanje.
Om deze vergelijking te maken is de verhouding bepaald tussen de fluxen op de Slufter en die
op Rockanje. Zoals in het voorgaande is geconcludeerd, worden de fluxen vooral bepaald
door de grote en reuze deeltjes, en dragen de fijne deeltjes nauwelijks bij. Om een eerlijke
vergelijking te maken zouden gegevens moeten worden vergeleken voor gelijke hoogte.
Echter, zoals eerder uiteengezet, de variatie van de aërosolconcentraties met de hoogte hangt
af van een veelheid aan factoren, waarvan er een aantal niet goed bekend zijn, en zeker niet
direct gemeten. Een goede analyse vergt de ontwikkeling en toepassing van een gecompliceerd
aërosoltransportmodel dat de luchtstroming rond de duinen en/of dijk beschrijft, met daarbij de
variatie van de relatieve vochtigheid met de hoogte en de plaats, en het transport van de
deeltjes. Een dergelijke aanpak valt buiten het kader van de huidige studie. Ook uit de
literatuur is zeer weinig bekend omtrent de variatie van de aërosolconcentraties met de hoogte
boven het zeeoppervlak of boven land, zeker in de buurt van obstakels. Het laatste is vooral
van belang in stedelijke gebieden in verband met verontreinigen op gebouwen en monumenten,
alsmede corrosie. Het onderzoek richt zich echter veelal op een onverstoorde omgeving op
open zee. De meest uitgebreide informatie over de variatie van de aërosolconcentraties vlak
boven zee kan gevonden worden in het review van De Leeuw [1993]. Hieruit blijkt dat de
verticale gradiënten in de aërosolconcentraties vaak erg klein zijn. De logaritmische profielen
die door modellen worden voorspeld worden slechts zelden gemeten op open zee.
De verhouding tussen de fluxen op de Slufter en op het strand van Rockanje, berekend voor
het gehele spectrum, wordt weergegeven in figuur 27 als functie van de windrichting, en in
figuur 28 als functie van de windsnelheid. Uit figuur 27 blijkt dat deze verhouding zeer sterk
kan variëren, van minder dan 0,1 tot meer dan 10. Het zwaartepunt lijkt te liggen bij een
verhouding kleiner dan 1, hetgeen betekent dat de fluxen op de Slufter kleiner zijn dan die op
het strand van Rockanje. Dit bevestigt de hierboven gepresenteerde resultaten en analyses.
Een nadere beschouwing van figuur 27 lijkt er op te wijzen dat vooral bij windrichtingen
tussen 270° en 300° de fluxen op de Slufter lager zijn dan op Rockanje, terwijl bij
windrichtingen groter dan ongeveer 340° de fluxen op de Slufter hoger zijn. Deze conclusie
kan echter niet getrokken worden op grond van het huidige gegevensbestand, omdat de
statistiek hier een grote invloed zou kunnen hebben. Bij windrichtingen tussen 270° en 300°
zitten ook de minste gegevens. Bovendien is hierboven al aangegeven dat ook andere
parameters een grote invloed kunnen hebben op de concentraties en de fluxen. Uit de variatie
van de fluxen voor de verschillende deeltjesfracties in paragraaf 12.2 werd geconcludeerd dat
bij lagere windsnelheden de fluxen op Rockanje hoger waren in de relevante windsectoren,
terwijl bij hogere windsnelheden de fluxen op de Slufter overheersen.
Op grond van het huidige gegevensbestand kan niet geconcludeerd worden dat er een
voorkeurswindrichting is waarbij de fluxen worden beïnvloed door topografische verschillen.
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De variatie van de verhouding van de fluxen met de windsnelheid wordt weergegeven in figuur
28. Deze figuur bevestigt de eerdere constatering dat bij lage windsnelheid de fluxen op
Rockanje in het algemeen hoger zijn dan die op de Slufter, maar dat bij zeer sterke wind de
fluxen op de Slufter groter zijn. Voor windsnelheden groter dan 15 m/s is de verhouding van
de fluxen vrijwel steeds groter dan 1. Wat verder opvalt is dat de verhouding van de fluxen
geen duidelijke trend heeft met de windsnelheid, in overeenstemming met de eerdere
constateringen dat de fluxen bij harde wind vrijwel onafhankelijk worden van de windsnelheid.
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Figuur 27. Verhouding van de fluxen op de Slufter en op Rockanje als functie van de
windrichting, voor 240° tot 330°.
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Figuur 28. Verhouding van de fluxen op de Slufter en op Rockanje als functie van de
windsnelheid, voor windrichtingen tussen 240° en 330°.
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14.

Deeltjesgrootteverdelingen.

Tijdens de meetcampagne in het begin van 1998 werden in totaal 5420
aërosoldeeltjesgrootteverdelingen gemeten. In het bovenstaande werd de meest relevante subset gepresenteerd waarbij werd geïntegreerd over de deeltjesgrootteverdelingen. Voor het
modelleren van aërosoltransport is het noodzakelijk om de deeltjesgrootteverdeling te
gebruiken omdat de transporteigenschappen zeer sterk variëren met de deeltjesgrootte, terwijl
deze ook sterk aan veranderingen onderhevig is als reactie op veranderingen in de relatieve
vochtigheid. Daar komt bij dat ook het vertikale transport een rol speelt en dat ten gevolge
van difiusie over de meng laag een sterke verdunning kan optreden op korte afstand van de
bron. Echter, de presentatie van duizenden deeltjesgrootteverdelingen is niet eenvoudig.
Daarom worden in het onderstaand enkele voorbeelden gepresenteerd die zijn geselecteerd
voor perioden van redelijk constant weer, waarbij vooral is gekeken naar de wind. In totaal
zijn 9 perioden geselecteerd waarin de deeltjesgrootteverdelingen werden gemiddeld. De
deeltjesgrootteverdelingen voor de Slufter en voor Rockanje worden telkens in één plot
gepresenteerd, zie figuren 29 tot 36. In deze figuren wordt de deeltjesconcentratie per
diameter interval per cm3 (dN/dD, eenheid aantallen"1.cm'1) op een logaritmische schaal
uitgezet als functie van de deeltjesdiameter in um, ook op logaritmische schaal.
De resultaten in figuur 29 werden gemeten op 16/17 januari, bij een harde wind, piekend tot
20 m/s, uit noordwestelijke richting (300°). De concentraties op de Slufter zijn over het
algemeen wat hoger, behalve voor deeltjes met diameters van ongeveer 2-8 um. Het volume
op de Slufter is daardoor ook wat hoger dan op Rockanje.
De gemiddelde deeltjesgrootteverdelingen voor 19/20 januari, figuur 30, zijn gemeten tijdens
storm, met windsnelheden tot 28 m/s, uit NW richting (ongeveer 310°). De concentraties van
de kleinste deeltjes zijn vrij laag, zoals verwacht wordt bij dit weer, maar ook de concentraties
van de grootste deeltjes zijn niet veel hoger dan in de voorgaande periode. Mogelijk heeft
regen hierbij een grote invloed gehad en is het grootste deel van de deeltjes verwijderd door
natte depositie. De concentraties op het strand en op de Slufter zijn nauwelijks verschillend, en
ook de volumes zijn nagenoeg gelijk.
De derde periode werd geselecteerd op 28/29 januari, figuur 31, met noordenwind en
windsnelheden van 5 m/s (Rockanje) en 10 m/s (Slufter). In deze deeltjesspectra liggen de
concentraties op Rockanje aanzienlijk hoger dan die op de Slufter, behalve voor de
allergrootste deeltjes (> 6 um) waar de concentraties nagenoeg gelijk zijn. Uit de tijdseries in
figuur 11 blijkt dat het volume op de Slufter aanvankelijk hoger is, maar in de avond van de
29e wordt het volume op Rockanje veel hoger. Kennelijk overheersen deze laatste spectra ook
in het gemiddelde.
In de vierde periode, 2/3 februari, figuur 32, kwam de wind ook uit het noorden, met
windsnelheden tot 20 m/s (Slufter; op Rockanje werd een windsnelheid gemeten van slechts
10 m/s). De concentraties op de Slufter waren ook hier in het algemeen wat hoger, terwijl
voor de grootste deeltjes de concentraties nagenoeg gelijk waren. Hiermee in
overeenstemming blijkt ook hier uit de tijdseries dat het volume op de Slufter wat hoger was
dan op Rockanje.
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Periode vijf was op 4/5 februari, bij ZW wind (240°) met een windsnelheid die op Rockanje en
de Slufter vrijwel gelijk was en varieerde tussen 5 en 10 m/s. De concentraties op Rockanje
waren in het algemeen wat hoger dan op de Slufter, zie figuur 33, in goede overeenstemming
met de iets hogere volumes op Rockanje.
Periode zes viel op 8 en 9 februari, terwijl periode zeven werd geselecteerd op 10 en 11
februari. De gemiddelde deeltjesgrootteverdelingen voor deze perioden worden gepresenteerd
in figuren 34 en 35. Tijdens beide periodes was de windrichting vrijwel constant uit het ZW,
dus eigenlijk wat buiten het interval waar strikt genomen de metingen nog betrouwbaar zijn.
De windsnelheid varieerde in beide gevallen tussen 5 en 10 m/s. De deeltjesgrootteverdelingen
vertonen ook grote overeenkomsten, met veel hogere concentraties op Rockanje dan op de
Slufter, voor de kleine deeltjes; voor de allergrootste deeltjes waren de concentratieverschillen
wat minder, maar nog wel het hoogst op Rockanje. Dit wordt gereflecteerd in de
volumeconcentraties die in beide periodes op Rockanje aanzienlijk hoger waren dan op de
Slufter. Zowel de grote als de kleine deeltjes dragen hiertoe bij in dit geval.
Tijdens de achtste periode, 19 februari, figuur 36, was de wind uit het NW (330°), afnemend
van ongeveer 10 m/s naar 5 m/s. De concentraties op Rockanje waren veel hoger dan die op
de Slufter, over het hele deeltjesspectrum. Uiteraard was ook het volume veel groter op
Rockanje.
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Figuur 29. Deeltjesgrootteverdelingen gemiddeld over een langere periode op 17 januari, voor
de Slufter en voor Rockanje.
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Figuur 30. Deeltjesgrootteverdelingen gemiddeld over een langere periode op 19 en 20
januari, voor de Slufter en voor Rockanje.
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Figuur 31. Deeltjesgrootteverdelingen gemiddeld over een langere periode op 28 en 29
januari, voor de Slufter en voor Rockanje.
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Figuur 32. Deeltjesgrootteverdelingen gemiddeld over een langere periode op 2 en 3 februari,
voor de Slufter en voor Rockanje.
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Figuur 33. Deeltjesgrootteverdelingen gemiddeld over een langere periode op 4 en 5 februari,
voor de Slufter en voor Rockanje.
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Figuur 34. Deeltjesgroottever delingen gemiddeld over een langere periode op 8 en 9 februari,
voor de Slufter en voor Rockanje.
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Figuur 35. Deeltjesgrootteverdelingen gemiddeld over een langere periode op 10 en 11
februari, voor de Slufter en voor Rockanje.
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Figuur 36. Deeltjesgrootteverdelingen gemiddeld over een langere periode op 19 februari,
voor de Slufter en voor Rockanje.

15.

Discussie en conclusies

In het bovenstaande zijn de resultaten gepresenteerd van aërosolmetingen en meteorologische
metingen aan het strand bij Rockanje en op de dijk van de Slufter. Omdat de opzet van dit
onderzoek was gegevens te leveren voor een aërosoltransportmodel waarmee de depositie op
het duin wordt berekend, is gekozen om geen correcties of normalisaties toe te passen op het
gemeten aërosol. De hier gepresenteerde gegevens zijn dus voor de 'natte' of in situ
aërosolen, waarmee de valsnelheden direct kunnen worden uitgerekend. Bovendien werden
deeltjesgrootteverdelingen gemeten, waarmee het aërosolvolume werd berekend. In
Hoofdstukken 10 en 11 werd aangegeven hoe de zeezoutmassa varieert met het
aërosolvolume. Deze relaties werden gelegd voor een saliniteit van 35%o. In het studiegebied
zou de saliniteit door de invloed van uitstromend rivierwater wel eens aanzienlijk lager kunnen
zijn. Het is evident uit de rekenvoorbeelden hoe hiervoor gecorrigeerd zou kunnen worden.
De resultaten laten duidelijk zien hoe groot de variatie is in de aërosolconcentraties en de
daaruit afgeleide fluxen. Op de Slufter zijn de fluxen in het algemeen wat lager dan op het
strand bij Rockanje, behalve bij harde wind en storm wanneer de fluxen op de Slufter duidelijk
wat hoger zijn. De oorspronkelijke hypothese dat vooral bij storm de aanvoer van
zeezoutaërosol groot is wordt niet door de huidige meetresultaten ondersteund. Bij
windsnelheden boven ca. 5 m/s nemen de fluxen nog maar weinig toe, terwijl bij
windsnelheden hoger dan ca. 10 m/s de fluxen vrijwel constant zijn. Er is dus waarschijnlijk
het hele jaar door bij aanlandige wind een vrij constante aanvoer van zeezoutaërosol, behalve
als de wind zeer zwak is (< 5 m/s).
Een oorzaak van de verschillende fluxen op Rockanje en op de Slufter kan gevonden worden
in het transport van het aërosol. Zoals aangegeven in paragraaf 2.4, is na enkele km het aan
het zeeoppervlak geproduceerde aërosol over de menglaag verspreid. Bij harde wind en storm
zal daardoor een goed gemengd aërosol worden aangevoerd, maar in de nabijheid van de kust
wordt daar nog een grote hoeveelheid aan toegevoegd door productie in golven die breken op
de zandbanken voor de kust en op het strand. Dit 'vers' aërosol zal in het algemeen nog niet
goed door de menglaag zijn verspreid en dus vooral in de onderste laag zitten. Daardoor zijn
de concentraties en fluxen bij lage windsnelheden op het strand van Rockanje, waar gemeten
werd op een hoogte van 5 m, hoger dan die op de Slufter waar de metingen werden gedaan op
een hoogte van 34 m. De analyse van de meetresultaten laat zien dat de reuze-aërosolfractie,
met diameters groter dan 10 \xm, een belangrijk deel uit maken van de totale flux (zie
hieronder). Juist deze reuze deeltjes zijn zwaar en blijven onderin de menglaag zitten waar ze
worden verwijderd door droge depositie. Bij harde wind krijgt het opwaartse transport echter
de overhand waardoor de reuze deeltjes toch omhoog worden gevoerd, in overeenstemming
met de waargenomen verschillen tussen de Slufter en Rockanje. De opwaartse luchtstroming
over de dijk en het duin zullen hierbij nog kunnen helpen.
De aanvoer van zeezoutaërosol is tamelijk gelijkmatig verdeeld over aërosolen in de grotedeeltjesfractie (diameters 1-10 |^m) en de reuze-deeltjesfractie (diameters groter dan 10 |xm).
Bij een windsnelheid van 15 m/s is de bijdrage van de reuze deeltjes wat meer dan 50%, terwijl
bij een windsnelheid van 25 m/s deze bijdrage iets minder is dan 50%. De afname van de
relatieve bijdrage van de reuze-deeltjes fractie wordt veroorzaakt door een betere menging in
de atmosfeer door turbulentie. Met toenemende windsnelheid neemt ook de turbulentie toe,
waardoor steeds grotere deeltjes in de atmosfeer gesuspendeerd worden.
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De branding lijkt een veel grotere invloed te hebben op de concentraties aan de kust dan de
productie van aërosol op open zee, vooral omdat de branding het hele jaar door aërosol
produceert. Het door de branding geproduceerde aërosol zal waarschijnlijk vooral terecht
komen op het eerste duin. Analyses van metingen aan de productie van aërosol in de branding,
die werden uitgevoerd aan de kust van Californië, hebben aangetoond dat bij lage
windsnelheden de concentraties van het zeezoutaërosol een tot twee orden van grootte hoger
kunnen zijn dan op open zee [De Leeuw et al., 1997; Neele et al., 1998]. Bovendien zijn de
concentraties boven de branding niet erg gevoelig voor de breedte van de branding, zoals blijkt
uit een vergelijking van de resultaten in Monterey (smalle branding) en San Diego (brede
branding) [Neele et al., 1998a].
Op grond van statistische weergegevens zou een schatting gemaakt kunnen worden van de
lokale productie en van de jaar-gemiddelde totale depositie (zie echter ook de opmerking
hieronder over de toepassing van modellen). Het surf-aërosolproductie model dat door WL en
TNO-FEL samen is ontwikkeld [Neele et al., 1998b; 1998c; Jansen, 1998] zou hierbij gebruikt
kunnen worden. Echter, afwijkingen tot twee orden van grootte zijn waargenomen tussen
modelvoorspellingen en gemeten aërosolconcentraties boven de surfen er is geen correlatie
tussen modelvoorspelling en experimentele waarden. Deze discrepantie dient eerst te worden
opgelost alvorens de resultaten met enig vertrouwen kunnen worden gebruikt in een transport
model.
De meteorologische parameters gemeten op de Slufter en op Rockanje blijken vaak aanzienlijk
te verschillen, hetgeen een duidelijke indicatie is voor de gecompliceerde meteorologische
situatie in dit gebied. Dit maakt het moeilijk een goede analyse te maken van de hoeveelheid
zeezout die op het duin wordt gedeponeerd. De beste aanpak zou zijn de levensloop van de
deeltjes te volgen vanaf het moment dat ze worden geproduceerd tot ze worden gedeponeerd.
Dit vereist een gedetailleerde modelmatige aanpak waarvoor de gegevens omtrent lokale
wind- en vochtvelden vereist zijn. Zulke gegevens zijn in het algemeen niet aanwezig en
konden ook in dit project niet worden gemeten.
De variaties in de gemeten windsnelheden en windrichtingen wijzen er op dat een eenvoudig
transport model niet bruikbaar zal zijn voor een goede schatting van de aërosoldepositie op het
duin. Om de effecten van obstakels in rekening te kunnen brengen is een veelomvattend model
nodig dat de lokale topografie in rekening brengt. Het gecompliceerde stromingspatroon rond
obstakels (zie bijvoorbeeld Hanna et al. [1982]) leidt er toe dat ook de depositie van aërosolen
zeer sterk over het terrein kan variëren. Als alternatief voor de toepassing van een
gecompliceerd model zou de stroming gesimuleerd kunnen worden in een windtunnel.
Ook zouden directe metingen gedaan kunnen worden aan de zeezoutdepositie op de duinen
van Voorne. Echter, een gestandaardiseerde meetmethode bestaat niet. Meten van depositie is
moeilijk, evenals het meten van concentraties. Elke meting zou een verstoring kunnen
veroorzaken. De meest bevredigende experimentele aanpak zou daarom zijn om op grond van
een degelijke schatting van het stroming patroon rond de duinen representatieve samples te
nemen met gebruik van de modernste meettechnieken.
Zowel de toepassing van een aërosolmodel als het uitvoeren van nieuwe metingen vallen
buiten het kader van de huidige opdracht aan TNO-FEL welke slechts voorziet in het meten
van aërosoldeeltjesgrootteverdelingen en het berekenen van fluxen aan de kust van de duinen
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van Voorne. Deze gegevens zijn hier uitvoerig gerapporteerd, terwijl tevens een analyse is
gepresenteerd van de concentraties en fluxen als functie van de meteorologische
omstandigheden. Interpretatie en conclusies zijn hierboven samengevat. De experimentele
gegevens kunnen digitaal worden aangeleverd voor verder gebruik
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