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Samenvatting 

Epidemiologisch onderzoek wijst uit dat wonen nabij drukke verkeerswegen schadelijk 
is voor de gezondheid. Concentraties van PM2.5 en PM10 zijn echter slechts beperkt 
verhoogd (met enkele g per m3) in vergelijking met andere locaties. De chemische 
samenstelling van fijnstof en het aantal ultrafijne deeltjes in de buurt van verkeers-
wegen is, respectievelijk afwijkend en hoger dan op andere locaties. Er zijn er sterke 
aanwijzingen dat specifieke deeltjesgrootte en -samenstelling van fijnstof waarschijnlijk 
bepalend zijn voor de gezondheidseffecten. Dit leidt internationaal tot een groeiende 
belangstelling naar het onderwerp ultrafijne deeltjes (UF). 
 
Verschillende TNO onderdelen hebben expertise en een erkende positie op het gebied 
van voertuigemissies, meten van fijnstof, verspreiding van fijnstof en gezondheids-
effecten van fijnstof. Binnen het project Ultra Fijnstof Onderzoek (UFO) zijn deze 
krachten gebundeld met als doel het probleem van ultrafijne deeltjes beter te kwantifi-
ceren en op basis daarvan het technologie- en mobiliteitsbeleid te ondersteunen op ver-
mindering van de blootstelling aan UF. 
 
De bevindingen van UFO in het onderdeel “Emissies, verspreiding en 
gezondheidseffecten van ultrafijnstof door wegverkeer” zijn als volgt: 
 
 Emissiefactoren; De gemeten emissiefactor voor UF is circa 1014 deeltjes per 

voertuig per kilometer. Dit geldt voor een snelweg en een binnenstedelijke weg. 
Voor vrachtverkeer is de emissiefactor circa 10 maal hoger dan van 
personenverkeer. Deze waarden stemmen overeen met de literatuur. Hieruit is 
tevens bekend dat de emissies van UF een factor 100 lager is voor 
benzinevoertuigen in vergelijking tot dieselvoertuigen. 

 Concentraties; Jaargemiddelde UF concentraties rondom wegverkeer zijn een 
factor 5-10 verhoogd ten opzichte van de regionale achtergrond. Deze relatieve 
verhoging is aanzienlijk groter dan van PM2.5 en PM10; 

 Chemische samenstelling; De chemische samenstelling van UF is afwijkend van 
PM2.5 en PM10 met de UF deeltjes relatief een hoger gehalte aan Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en nitro-PAK; 

 Toxicologie; Vanuit toxicologisch oogpunt zijn er sterke aanwijzingen dat speci-
fieke deeltjesgrootte en -samenstelling van belang zijn voor de gezondheidseffecten 
van fijnstof.  

 
Gezien de gevonden concentraties, chemische samenstelling en mogelijke gezondheids-
effecten van UF zijn deze bevindingen reden voor aanvullend onderzoek. Aandachts-
punten zijn de chemische samenstelling (o.a. EC/OC en zware metalen), het verschil in 
emissies van binnenstedelijk- en snelwegverkeer, personen- versus vrachtverkeer, 
doorstroming versus stagnatie, benzine- versus dieselvoertuigen en brandstoffen (o.a. 
biobrandstof). Naast emissie en verspreidingsonderzoek is onderzoek gewenst naar de 
koppeling van luchtkwaliteit, blootstelling en epidemiologisch onderzoek. Dit is van 
belang voor een meer gezondheidseffectief beleid op het gebied van fijnstof, dat zich 
niet beperkt tot alleen PM2.5 en PM10. Internationaal is dergelijk onderzoek in volle 
gang en het wordt dan ook aanbevolen in Nederland meer aandacht aan UF te besteden.  
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1 Inleiding 

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ultrafijne deeltjes “UF” (de fractie fijnstof met 
afmetingen <100 nm), die diep in het longweefsel en mogelijk ook rechtstreeks in 
het vaatstelsel doordringen, een belangrijke rol spelen wat betreft de gezondheids-
schade, die samenhangt met blootstelling aan luchtverontreiniging door verkeer. Dit 
leidt tot een groeiende belangstelling voor dit onderwerp. Over de factoren, die van 
invloed zijn op de emissies van UF (o.a. dynamiek van het verkeer, verkeersmaatrege-
len motortechnologie, (bio)brandstof en nageschakelde technieken, zoals roetfilters), de 
verspreiding van en blootstelling aan deze deeltjes, hun samenstelling en hun effecten 
op de gezondheid is echter weinig bekend. 
 
Verschillende TNO onderdelen hebben expertise en een erkende positie op het gebied 
van voertuigemissies (Industrie & Techniek), meten van fijnstof (Defensie & Veilig-
heid, Bouw & Ondergrond), verspreiding van fijnstof (Bouw & Ondergrond) en 
gezondheidseffecten van fijnstof (Bouw & Ondergrond, Kwaliteit van Leven, Defensie 
& Veiligheid). Binnen het project Ultra Fijnstof Onderzoek (UFO) zijn deze krachten 
gebundeld met als doel het probleem van ultrafijne deeltjes beter te kwantificeren en op 
basis daarvan het technologie- en mobiliteitsbeleid te ondersteunen op vermindering 
van de blootstelling aan UF. 
 
UFO is uitgevoerd in drie werkpakketten: 
1. WP1; emissies, verspreiding en gezondheidseffecten van UF door het wegverkeer 

en de mogelijkheden die te beperken; 
2. WP2; blootstelling en toxicologie van UF nabij de bron; 
3. WP3; vormen, toetsen en uitdragen van een gedegen TNO visie op het thema UF. 
 
Het onderzoek sloot nauw aan bij de bestaande expertise en faciliteiten van de verschil-
lende TNO onderdelen. Deze voor Nederland unieke bundeling van kennis heeft TNO 
in staat gesteld om de keten van-bron-tot-effect te bestuderen maar ook de te nemen 
mobiliteit- en technologische maatregelen te bestuderen op hun effectiviteit. Dit biedt 
TNO de mogelijkheid een vooraanstaande positie op het gebied van UF in te nemen. 
Het onderzoek is uitgevoerd in augustus – december 2008 in opdracht van de Raad van 
Bestuur van TNO. Het voorliggende rapport beschrijft het onderzoek in WP1: 
“Emissies, verspreiding en gezondheidseffecten van ultrafijnstof door wegverkeer.” 
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2 Doelstelling 

In het WP1 van UFO staat beantwoording van de volgende drie deelvragen centraal: 
1. Hoe verspreiden UF verkeersemissies zich in stedelijke omgeving en wat zijn 

de voorkomende UF concentraties?  
2. Wat zijn verkeerskundige maatregelen om verkeersemissies van UF terug te 

dringen en hoe groot zijn de maximale effecten van maatregelen? 
3. Is UF een geschikte indicator voor gezondheidseffecten van fijnstof?  
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3 Aanpak 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is zoveel mogelijk aangesloten bij geplande 
metingen in Rotterdam in het kader van het Beleidsgeörienteerd Programma PM (BOP) 
met de volgende deelactiviteiten per onderzoeksvraag: 
 

1. Verspreiding UF verkeersemissies? Deze vraag is beantwoord door het 
uitvoeren van een verspreidingsberekening van UF met “Urbis” in sectie 4.1. 
Urbis is gebaseerd op het CAR model in combinatie met Pluim Snelweg. De 
benodigde emissiefactoren van UF van binnenstedelijk- en snelwegverkeer zijn 
door metingen in Rotterdam en de Drechttunnel afgeleid. De jaargemiddelde 
UF concentratie in Rotterdam voor het jaar 2006 is berekend met Urbis in 
aantal deeltjes per cm3.  

 
2. Verkeerskundige maatregelen? Deze vraag is beantwoord door een 

verkeerskundige analyse in sectie 4.2. Verkeersemissies van UF zijn 
afhankelijk van het aantal voertuigen, verkeersdynamiek en voertuigverdeling. 
Door analyse van verkeersdata is de invloed van verkeersdynamiek op UF 
emissies onderzocht. Op basis hiervan kan het effect van bijvoorbeeld 
doorstroming op het terugdringen van emissies in vervolgonderzoek worden 
onderzocht.  

 
3. Ultrafijn als gezondheidsindicator? Deze vraag is beantwoord op twee 

manieren in sectie 4.3:  
 Onderzoek van de chemische samenstelling van UF; 
 Literatuurstudie naar de toxicologische eigenschappen van UF. 

 
Voor het onderzoek naar de chemische samenstelling van UF zijn op zowel een 
verkeersbelaste- als een achtergrondlocatie in Rotterdam en op de Uithof in 
Utrecht met een zogenoemde “Berner impactor” monsters verzameld en 
chemisch gekarakteriseerd. 
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4 Resultaten 

4.1 Verspreiding UF 

4.1.1 Introductie 
De verspreiding van UF uitgestoten door wegverkeer is berekend met Urbis voor de 
regio Rotterdam. Verkeersgegevens en de meteorologische gegevens voor het jaar 2006 
zijn aangeleverd door de Regionale Milieudienst Rijnmond (DCMR). 
De totale concentratie op een bepaalde locatie is bepaald door de som van regionale 
achtergrond van UF en lokale bijdrage, berekend op basis van emissiefactoren van UF 
voor snelwegverkeer en stedelijke verkeer. De regionale achtergrond van UF is afgeleid 
van metingen met een zogenoemde “Scanning Mobility Particle Sizer” (SMPS)1 bij de 
meetmast Cabauw ten zuiden van Utrecht. Maandgemiddelden over de periode 2005-
2007 van UF op deze locatie zijn weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1 Maandgemiddelde en spreiding van UF (#/cm3) op de regionale meetlocatie Cabauw in de 

periode 2005-2007. 

 
De jaargemiddelde regionale achtergrond in de periode 2005-2007 bedraagt 10.000  
(± 50%) deeeltjes per cm3. Deze regionale achtergrond is toegepast in de Urbis 
berekening in sectie 4.1.4.  
 
Voor UF zijn geen emissiefactoren van snelwegen en binnenstedelijk verkeer beschik-
baar in Nederland en daarom door metingen verkregen. Dit is beschreven in de vol-
gende secties 4.1.2 en 4.1.3.  

                                                        
1 Een SMPS meet aantallen deeltjes in verschillende grootteklasse. In UFO zijn twee typen SMPS 

toegepast: een TSI 3034 en een TSI 3080 met een meetbereik van 10-500 nm en respectievelijk 32 en 64 
kanalen. 
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4.1.2 Emissiefactoren UF snelwegverkeer 
Voor het vaststellen van emissiefactoren van UF voor snelwegverkeer zijn 29-30 okto-
ber 2008 metingen verricht in de Drechttunnel op de A16 van Rotterdam naar Breda. 
De verkeersintensiteit op uurbasis door de Drechttunnel is aangeleverd door Rijkswater-
staat: aantal personenvoertuigen, bestelauto’s en vrachtwagens en gemiddelde snel-
heden. De uurgemiddelde intensiteit van het verkeer rijdend door de tunnelbuizen rich-
ting Breda op beide meetdagen is weergegeven in Figuur 2.  
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Figuur 2 Verkeersintensiteit in de tunnelbuizen (#/u) van de Drechttunnel richting Breda op 29 en 30 

oktober 2008. 

 
Figuur 2 laat zien dat het verkeer ongeveer gelijk was op beide meetdagen. 
Vrachtverkeer is alleen toegestaan in de zogenaamde “vrachtbuis”, terwijl het overige 
verkeer zowel door de vrachtbuis als door de “personenbuis” rijdt. De verdeling van het 
verkeer rijdend in de richting van Breda over beide buizen is weergegeven in Figuur 3.  
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Figuur 3 Verdeling van personen-, bestel- en vrachtverkeer (#/dag) in de personen en vrachtbuis richting 

het zuiden in de Drechttunnel op 29 en 30 oktober 2008. 
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Figuur 3 illustreert dat door de personenbuis van de Drechttunnel geen vrachtverkeer 
rijdt. De gemiddelde snelheden op beide meetdagen bedragen door de personenbuis 96  
± 5 km/u en door de vrachtbuis 89 ± 4 km/u.  
 
Door gescheiden metingen in de personen en vrachtbuis zijn gemiddelde emissiefacto-
ren voor personen en vrachtverkeer verkregen. Op 29 oktober is in de vrachtbuis 
gemeten en op 30 oktober in de personenbuis. De metingen van UF zijn uitgevoerd met 
zogenaamde “Condensation Particle Counters – CPC’s2”. De reproduceerbaarheid van 
beide instrumenten is vastgesteld als beter dan 95% (zie : Bijlage 1). 
 
De meetinstrumenten waren opgesteld in de technische onderhoudstunnel tussen de 
personen- en vrachtbuis. Via de wand van de tunnelbuis is lucht direct uit een van beide 
verkeersbuizen aangezogen door de CPC’s. De CPC’s waren opgesteld aan het begin en 
eind van de tunnel met een onderlinge afstand van 570 m. De resultaten van de UF 
metingen op 29 en 30 oktober zijn weergegeven in Figuur 4 en 5.  
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Figuur 4 UF (#/cm3) en de trendlijn van de concentraties in de vrachtbuis aan het begin (blauw) en eind 

(rood) in de Drechttunnel op 29 oktober 2008. 

 
De gemiddelde concentraties van UF in de vrachtbuis tijdens de meetperiode waren aan 
het begin en eind, respectievelijk, 131.000 en 318.000 deeltjes per cm3. 

                                                        
2  Aan het begin van een tunnelbuis een TSI 3322 met bereik 106/cm3 en aan het eind van de tunnelbuis een 

TSI 3775 met bereik 107/cm3 



 

 

TNO-rapport | TNO-034-UT-2009-00308_RPT-ML  10 / 23

1,0E+04

1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

10
-3

0 
08

:0
4

10
-3

0 
09

:0
4

10
-3

0 
10

:0
4

10
-3

0 
11

:0
4

10
-3

0 
12

:0
4

10
-3

0 
13

:0
4

10
-3

0 
14

:0
4

10
-3

0 
15

:0
4

10
-3

0 
16

:0
4

10
-3

0 
17

:0
4

10
-3

0 
18

:0
4

10
-3

0 
19

:0
4

10
-3

0 
20

:0
4

10
-3

0 
21

:0
4

10
-3

0 
22

:0
4

10
-3

0 
23

:0
4

10
-3

1 
00

:0
4

10
-3

1 
01

:0
4

dag

C
o

n
ce

n
tr

at
ie

 i
n

 [
#/

cm
3]

 
Figuur 5 UF (#/cm3) en de trendlijn van de concentraties in de personentunnelbuis aan het begin (blauw) 

en eind (rood)) in de Drechttunnel op 30 oktober 2008. 

 
De gemiddelde concentraties van UF in de personenbuis tijdens de meetperiode waren 
aan het begin en eind, respectievelijk, 147.000 en 332.000 deeltjes per cm3. 
 
De gemiddelde verhoging van UF aan het eind van beide tunnelbuizen laat zien dat 
verkeer UF uitstoot. De mate van verhoging is afhankelijk van de emissies (e.g. het 
aantal voertuigen vermenigvuldigd met de emissiefactor: het aantal uitgestoten deeltjes 
per kilometer afgelegde weg van een voertuig) en de ventilatie in een verkeersbuis. In 
de Drechttunnel wordt onder normale omstandigheden niet mechanisch geventileerd. 
De ventilatie is daarom afhankelijk van het aantal voertuigen, de snelheid en het aan-
deel vrachtverkeer. Door injectie van een bekende hoeveelheid tracergas aan het begin 
van de tunnel en meting aan het eind van de tunnel is het zogenaamde “ventilatievoud” 
vastgesteld. Het ventilatievoud is een maat voor het aantal keren dat het volume van de 
buis volledig wordt ververst per uur: 32 maal per uur (personenbuis) en 71 maal per uur 
(vrachtbuis).  
 
Met het ventilatievoud, de verkeersintensiteit en de gemiddelde verhoging van UF 
concentraties zijn per uur emissiefactoren afgeleid. Dit resulteerde in de volgende 
gemiddelde UF emissiefactoren: 1014 (± 20%) deeltjes per km (personen- en 
bestelvoertuigen) en 8.7 *1014 (± 15%) deeeltjes per km (vrachtwagens). Deze 
emissiefactoren zijn toegepast in de Urbis berekening in sectie 4.1.4 voor het 
snelwegverkeer op de ruit van Rotterdam. 

[N.B. Het wordt benadrukt dat het gaat om verkennend onderzoek naar emissiefactoren 
van UF voor “gemiddeld” snelwegverkeer in Nederland in 2008. Buitenluchtmetingen 
aan beide zijden van een weg en tunnelmetingen worden veel toegepast voor het meten 
van emissiefactoren van het gemiddelde wagenpark. Deze factoren zijn aanvullend op 
emissiefactoren die onder gecontroleerde omstandigheden met testcycli op een rollen-
bank worden vastgesteld. Het voordeel van buitenlucht- en tunnelmetingen is dat de 
gemeten verkeersemissies representatief zijn voor een groter aantal voertuigen (dan een 
steekproef op een rollenbank) maar het nadeel is dat het verkeersgedrag in een tunnel 
niet representatief is voor “normaal” rijgedrag en mogelijke verliezen van verkeers-
emissies aan van de wanden van de tunnelbuizen. Verder gaat het in de Drechttunnel 
“alleen” om personen- en bestelwagens rijdend met een gemiddelde snelheid van bijna 
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100 km/u en van vrachtwagens rijdend met bijna 90 km/u. Tenslotte is de invloed van 
congestie op de emissiefactoren niet in kaart gebracht. Vanwege de redelijke vergelijk-
baarheid van literatuurgegevens voor emissiefactoren in de orde van 1014 [Kittelson et 
al., 2004; Rose et al., 2006; Wehner et al., 2009] lijken de vastgestelde emissiefactoren 
redelijk toepasbaar voor het onderzoek naar de verspreiding van UF.] 

4.1.3 Emissiefactoren UF stadsverkeer 
Voor het vaststellen van emissiefactoren van UF voor stedelijk verkeer zijn in de 
periode 18-25 september 2008 metingen uitgevoerd met twee Scanning Mobility 
Particle Sizers – SMPS1 en twee CPC’s3. De reproduceerbaarheid van de twee SMPS’s 
en twee CPC’s was beter dan 95% (zie: Bijlage 1). De meetlocaties zijn het meetstation 
Bentinckplein in het centrum van Rotterdam en een stedelijk achtergrondpunt op 
minder dan 500 m hiervandaan. Bentinckplein is een “straatstation” van het Landelijk 
Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Beide meetlocaties zijn weergeven in Figuur 6.  

1

2

 
Figuur 6 De meetlocaties op de stedelijke achtergrond (1) en het straatstation Bentinckplein(2) in 

Rotterdam.  

                                                        
3  TSI 3310 en een TSI 3762 meten UF zonder onderscheid in verschillende deeltjesfracties met een 

meetbereik 104/cm3. 
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In Figuur 6 zijn naast de meetlocaties (1) en (2) aangegeven: de gebouwen (blauw), het 
verkeer (rode lijnen) en de verspreiding van UF uitgestoten door verkeer bij een wind-
richting van 270o (groen-geel-rood). Bij deze windrichting is het straatstation 2 fors 
belast met UF emissies van verkeer. De verspreiding van deze emissies zijn berekend 
met een CFD model (“MISCAM”). Het verkeer ten noorden van de achtergrondlocatie 
1 is aanzienlijk minder dan langs locatie 2 en deze locatie is op meer dan 50 m van dit 
lokale verkeer door een open veld gescheiden. Locatie 1 wordt daarom niet of 
nauwelijks door lokale verkeersemissies belast en wordt daarom beschouwd als een 
adequate achtergrondlocatie voor dit onderzoek.  
 
Gedurende de meetperiode zijn verkeersdata langs locatie 2 verzameld met tellussen 
met 15 minuten meetfrequentie (e.g. aantal voertuigen en de snelheid in 10 
categorieën). Meteorologische data (windsnelheid en -richting) is verkregen van de 
Luchthaven Rotterdam op minder dan 3 km van de meetlocaties. 
 
In Tabel 1 staan de etmaalintensiteiten per dagsoort (weekdag, zaterdag en zondag) en 
per voertuigtype aangegeven voor de meetperiode.  

Tabel 1 Etmaalintensiteiten per voertuigtype van verkeer op het Bentinckplein. 

 Weekdag Zaterdag Zondag 

personenverkeer Statensingel – Bentinckplein 13316 11813 10815 

personenverkeer Bentinckplein – Statensingel 16536 13467 13049 

vrachtverkeer Statensingel – Bentinckplein 792 410 271 

vrachtverkeer Bentinckplein – Statensingel 1105 519 376 

Totaal 31748 26209 24511 

Percentage vrachtverkeer 6.4% 3.7% 2.7% 

 
Opvallend in Tabel 1 is dat het verschil tussen weekdagen en weekenddagen niet erg 
groot is. Wel is het percentage vrachtverkeer in het weekend veel lager.  
 
De gemeten UF op beide meetlocaties geven per uur het verschil in UF tussen de 
verkeersbelaste locatie (Bentinckplein) en de achtergrond. Deze uurlijkse verschillen 
zijn samen met de verkeersdata en meteorologische gegevens opgeslagen in een data-
base. Vervolgens zijn een aantal uren geselecteerd, waarvoor emissiefactoren voor UF 
van stadsverkeer zijn berekend. De selectiecriteria zijn de volgende: 
 

1. Verkeersvolume; Alleen die uren zijn gekozen, waarvoor een redelijke 
verkeersemissie wordt verwacht. Dit zijn uren met meer dan 750 voertuigen. 
Aan dit criterium voldoen uren tussen 07.00 ’ s ochtends en 20.00 u ‘s avonds; 

2. Meteorologische data; Alleen die uren zijn gekozen, waarbij de 
verkeersbijdrage niet is “vervuild” door een voorafgaand uur. Dit wordt bereikt 
bij een windsnelheid groter dan 2 m/s, zodat de “street-canyon” adequaat wordt 
ververst. Daarnaast zijn windrichtingen uit het oosten uitgesloten, omdat bij die 
windrichtingen verkeersemissies van de meetlocatie worden afgevoerd.  

 
Voor de geselecteerde uren zijn emissiefactoren van UF berekend door “invers 
modelleren”. In het algemeen, worden verspreidingsmodellen gebruikt om concentraties 
rondom een bron te berekenen met emissiefactoren als invoergegeven. Bij “inverse 
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modelleren” gebeurt het omgekeerde en worden emissiefactoren berekend vanuit 
gemeten concentraties.  
Bovengenoemde criteria beperkte het aantal uren van oorspronkelijk 168 bemonsterde 
uren tot 14 uur: de helft van de bemonsterde uren vervielen vanwege te weinig verkeer 
(criterium 1) en de rest vanwege ongunstige meteorologische omstandigheden 
(criterium 2). Voor de geselecteerde 14 uur werd een gemiddelde emissiefactor voor 
stadsverkeer vastgesteld van 1.2 * 1014 (± 50%) deeltjes per km. 

[N.B. Analoog aan het onderzoek naar emissiefactoren van snelwegverkeer wordt 
benadrukt dat het gaat om verkennend onderzoek naar emissiefactoren van UF voor 
“gemiddeld” binnenstedelijk verkeer in Nederland in 2008. Het gaat hierbij om 
stadsverkeer met een aandeel zwaar verkeer van 6% rijdend met een gemiddelde 
snelheid van bijna 50 km/u en een intensiteit van 30 000 voertuigen per etmaal. De 
vastgestelde emissiefactor is nauwelijks beïnvloed door congestie(vanwege aanwezige 
stoplichten). Vanwege de redelijke vergelijkbaarheid van literatuurgegevens met de 
gevonden emissiefactoren in de orde van 1014 [Kittelson et al., 2004; Rose et al., 2006; 
Wehner et al., 2009] lijken de vastgestelde emissiefactoren goed toepasbaar voor het 
onderzoek naar de verspreiding van UF. Overigens worden UF emissies door 
dieselvoertuigen een factor 100 maal hoger ingeschat dan door benzinevoertuigen 
[Wehner et al., 2009]). 

4.1.4 Urbis kaart van UF in Rotterdam 
Het Urbis model dat in samenwerking met de Regionale Milieudienst Rijnmond 
(DCMR) voor de regio Rotterdam is ontwikkeld, is gebruikt om de verspreiding van UF 
in Rotterdam te berekenen met meteorologie van 2006. De verkeersdata uit 2006 zijn 
afkomstig van dS+V van de gemeente Rotterdam. De emissiefactoren van UF voor 
snelwegverkeer en binnenstedelijk verkeer zijn gemeten, zoals beschreven in sectie 
4.1.2 en 4.1.3, terwijl de regionale achtergrond van UF voor 2006 is afgeleid van 
metingen bij de meetmast van Cabauw, zie sectie 4.1.1. Deze data zijn toegepast om de 
jaargemiddelde UF in Rotterdam te berekenen voor het jaar 2006. De jaargemiddelde 
concentratie voor UF is weergegeven in Figuur 7. 

 
Figuur 7 Jaargemiddelde concentraties van UF (#/cm3 ) in Rotterdam (2006). 
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In Figuur 7 is de rivier de Oude Maas en de havens zichtbaar en de ruit van snelwegen 
rondom Rotterdam met de A13 in het noorden richting Delft en de A15 in het zuiden 
richting Breda. De breedte van de Oude Maas van circa 500 m geeft een inschatting van 
de ruimtelijke schaal. De jaargemiddelde concentratie van UF laat zien dat deze 
concentratie sterk is verhoogd in de buurt van wegverkeer in het centrum van 
Rotterdam en rondom de ruit van snelwegen. Dit beeld wordt nog beter geïllustreerd 
door de concentratie te delen door de regionale achtergrond en vervolgens weer te 
geven als een “contrastkaart”. Dit is uitgevoerd in Figuur 8. 

 
Figuur 8 Jaargemiddelde contrast van UF in Rotterdam (2006). 

 
De resultaten van het verkennend onderzoek naar de emissies en verspreiding van UF 
rondom verkeer wijzen erop dat UF een betere indicator is voor verkeersgerelateerde 
fijnstof emissies (en mogelijk ook voor gezondheidseffecten rondom wegverkeer) dan 
PM2.5 en PM10 [Wehner et al., 2002; Sioutas et al., 2005; Hagler et al., 2009]. Dit is 
beleidsrelevant, omdat dergelijke indicatoren, een effectiever reductiebeleid mogelijk 
maken, dan het huidige generieke beleid gericht op het terugdringen van PM2.5 en PM10. 

4.2 Verkeerskundige maatregelen 

Deze sectie behandelt de relatie van binnenstedelijk verkeer en UF emissies en moge-
lijke verkeerskundige maatregelen om deze emissies terug te dringen. De hierbij rele-
vante onderzoeksvragen waren: 
 

 Is het mogelijk een relatie te leggen tussen verkeerscondities en concentraties 
van UF?  

 Wat zijn verkeerskundige maatregelen om verkeersemissies van UF terug te 
dringen en hoe groot zijn de maximale effecten van maatregelen? 

 
De veldmetingen leverden een set verkeersdata op van intensiteiten en snelheden. Inten-
siteit, snelheid4, en verkeerssamenstelling zijn belangrijke verkeersparameters als het 

                                                        
4  Snelheden zijn alleen geaggregeerd opgeslagen in klassen met een klassebreedte van 10 km/uur of meer. 
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gaat om emissies. Een andere belangrijke parameter voor verkeersemissies, zeker in 
filegevoelige netwerken, is de dynamiek in het verkeer: grote variaties in snelheden 
door veel acceleraties en deceleraties – de zogenaamde “stagnatiefactor”5. Deze dyna-
miek wordt over het algemeen niet direct gemeten.  
 
Daarom is onderzocht of de dynamiek is af te leiden uit de intensiteit- en snelheids-
gegevens, zoals gemeten met snelheidslussen in combinatie met de geldende snelheids-
limiet, die bij het Bentinckplein 50 km/u is. Het meest optimaal is informatie over indi-
viduele voertuigpassages maar in praktijk is gewerkt met tellingen per snelheidsklasse 
met als hoogste tijdsresolutie 5 minuten. Onderzocht is of het patroon van het verkeer 
“stagnerend verkeer in de spitsen en doorstromend verkeer daarbuiten” is terug te zien 
in het patroon van emissies en concentraties. 
 
In de analyse in Bijlage 2, is inzichtelijk gemaakt hoe de intensiteiten en snelheden 
over de dag en over het uur variëren. Een voorbeeld van een dergelijke analyse voor 
de snelheid is gepresenteerd in Figuur 9. 
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Figuur 9 Snelheden over de dag voor week- en weekenddagen. 

 
Uit deze analyse in Bijlage 2 is geconcludeerd dat in de meetperiode zeer weinig 
congestie is gemeten ook op weekdagen. Wel is op enkele dagen een duidelijke “dip” in 
de snelheid te zien, vooral in de ochtendspits, zoals zichtbaar in Figuur 9. De relatief 
lage congestie is waarschijnlijk het gevolg van de verkeerslichten op Bentinckplein 
waardoor het verkeer gelijkmatig wordt afgewikkeld. Het gevolg is wel dat toepassing 

                                                        
5  Het percentage van de voertuigen in stagnerend verkeer. 
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van de afgeleide emissiefactoren voor andere stadswegen (met waarschijnlijk meer 
congestie en hogere emissies) waarschijnlijk de emissies van UF onderschatten.  
 
Door het beperkte aantal uurwaarnemingen van de geselecteerde 14 uur waarmee 
emissiefactoren zijn afgeleid en het doorstromende verkeer gedurende die uren, is er 
geen relatie tussen verkeerskundig gedrag en emissies af te leiden. Het ontbreekt 
daarom aan informatie om verkeerskundige maatregelen te identificeren voor het 
beperken van UF emissies. In het algemeen geldt dat maatregelen met de volgende 
eigenschappen gunstig zijn voor het verlagen van de verkeersemissies: 
 

 Een maatregel verlaagt het aantal afgelegde kilometers en of de intensitei-
ten; 

 Een maatregel verlaagt de dynamiek (“de gelijkmatige doorstroming”); 
 Een maatregel verlaagt het aandeel zwaar verkeer. 
 

Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het beter afstellen van de verkeers-
regelinstallaties (bijvoorbeeld de “groene golf”), een milieuzone of tijdelijke afslui-
ting voor vrachtauto’s en vuile personenauto’s. 

4.3 UF als gezondheidsindicator 

Blootstelling aan fijnstof kan de gezondheid beïnvloeden. Blootstelling aan fijnstof is 
geassocieerd met verschillende gezondheidseffecten, waaronder effecten  op de lucht-
wegen, het cardiovasculaire systeem (het “hart- en vaatstelsel”) en het autonome 
zenuwstelsel [Brugge et al., 2007; Pope and Dockery, 2006; Alfaro-Moreno et al., 2007; 
Brook, 2008]. In de luchtwegen zijn de effecten voornamelijk verergering van 
bestaande luchtwegproblemen en achteruitgang in longfunctie. Er zijn echter aanwij-
zingen dat fijnstof ook chronisch longziekte, allergieën en longkanker kan veroorzaken. 
De cardiovasculaire effecten betreffen voornamelijk het verergeren van “arterios-
clerose” (aderverkalking), dat bloedvaten inflexibel maakt. De “plaques”, die hierbij 
ontstaan in de vaatwanden kunnen leiden tot trombose. In het zenuwstelsel uiten de 
gevolgen van fijnstof zich voornamelijk als hartritmestoornissen, een verhoogde bloed-
druk en mogelijk neurologische storingen. 

4.3.1 Toxicologische effecten van UF 
Minder goed bekend is welke aspecten van fijnstof verantwoordelijk zijn voor de 
geobserveerde gezondheidseffecten. Voor de doeltreffendheid van de maatregelen is dit 
inzicht van belang. In Figuur 10 is te zien dat hele kleine deeltjes (kleiner dan 5 nm) en 
grove deeltjes (groter dan 2.5 μm) achterblijven in de bovenste luchtwegen, terwijl 
ultrafijne deeltjes van 10 tot 100 nm doordringen tot de diepste delen van de longen.  
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Figuur 10 Grootteafhankelijke depositie van fijnstof in verschillende locaties in de longen  

[Bron: Oberdorster, 2005]. 

 
Figuur 10 laat zien dat UF deeltjes het diepst doordringen in de luchtwegen: de long-
blaasjes (alveoli), vanwaar deze deeltjes kunnen doordringen in de bloedbaan. Naast 
blootstelling via de luchtwegen is recent aangetoond dat opname van UF deeltjes moge-
lijk is in het reukorgaan in de neus, wat kan leiden tot directe blootstelling van het cen-
trale zenuwstelsel en mogelijke neurologische aandoeningen [Elder et al., 2006]. Bij 
chronische blootstelling aan hoge concentraties in de buitenlucht kan de belasting van 
het lichaam oplopen tot significante hoeveelheden.  

Mechanismen van gezondheidseffecten 
Steeds meer onderzoek wijst in de richting van “oxidatieve stress” als oorzaak van 
gezondheidseffecten van fijnstof [Pope and Dockery, 2006; Brook, 2008]. Blootstelling 
aan fijnstof kan leiden tot vorming van zuurstofradicalen in het lichaam. Wanneer er 
meer van zulke radicalen worden gevormd dan het lichaam kan inactiveren, is er sprake 
van oxidatieve stress. UF heeft mogelijk een veel groter oxidatief potentieel dan grotere 
fijnstofdeeltjes, zoals PM2.5 en PM10.  

4.3.2 Chemische samenstelling van UF  
In september 2008 is fijnstof verzameld in een 12-tal grootteklassen met een Berner-
impactor tot 16 µm. Deze monsters zijn samengevoegd voor een chemische analyse van 
de volgende drie grootteklassen: kleiner dan 0.1 µm (“ultrafijne deeltjes”), 0.1 - 2 µm 
(“fijne deeltjes”) en 2 - 16 µm (“grove deeltjes”) op een drietal locaties: de Uithof in 
Utrecht (op circa 250 m van de A27), Bentinckplein en een stedelijke achtergrond 
locatie in Rotterdam. De locaties in Rotterdam zijn weergegeven in Figuur 6. De 
experimentele opzet en gedetailleerde resultaten zijn weergegeven in Bijlage 3.  
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Als voorbeeld van de resultaten is het totaal gehalte aan polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK), PAK-derivaten - zoals oxy-PAK en nitro-PAK - en hopanen 
en steranen gepresenteerd in Figuur 11.  
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Figuur 11 Het gehalte aan PAK, PAK-derivaten (oxy-PAK en nitro-PAK) en hopanen/steranen (pg/m3) in 

drie deeltjesgrootte fracties op de Uithof in Utrecht, langs het Bentinckplein in Rotterdam en 
binnenstedelijk in Rotterdam. 

 
PAK en PAK-derivaten zijn toxische verbindingen, die in stedelijke omgeving vooral 
worden uitgestoten door wegverkeer als gevolg van de verbranding van brandstoffen 
(vooral diesel). Hopanen en steranen zijn niet gerelateerd aan brandstoffen maar komen 
vooral voor in motorolie. Figuur 11 laat zien, dat de hoogste concentraties aan PAK en 
PAK-derivaten worden gemeten langs de verkeerslocatie Bentinckplein in Rotterdam. 
De concentraties zijn relatief het hoogst in deeltjes tussen de 0.1 en 2 µm (de “fijne 
fractie”), gevolgd door de ultrafijne fractie, terwijl PAK en PAK-derivaten nauwelijks 
voorkomen in de grove fractie van deeltjes tussen 2 en 16 µm. De concentratie aan 
hopanen en steranen zijn tevens relatief het hoogst in de fijne fractie, echter in de grove 
fractie komen deze organische verbindingen nog steeds relatief veel voor. Dit verschil 
kan worden verklaard doordat PAK en PAK-derivaten alleen door uitlaatemissies 
worden uitgestoten, terwijl hopanen en steranen voornamelijk aanwezig zijn in motor-
olie en voor een deel via uitlaatemissies maar ook via slijtageprocessen van motor-
onderdelen worden uitgestoten.  
 
Met behulp van scanning-electronenmicroscopie in combinatie met rontgenmicro-
analyse (SEM/RMA) is per deeltjesgrootte fractie de relatieve elementsamenstelling 
bepaald. Voor de SEM/RMA analyse zijn de volgende drie deeltjesfracties 
samengevoegd: 2.1- 8µm (grove fractie), 0.14-2.1 µm (fijne fractie) en 0.01-0.14 µm 
(ultrafijne fractie).  De grove fracttie van de SEM/RMA van 2.1-8 2.1- 8µm is 
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afwijkend van de grove fractie van de voorgaande chemische analyse van 2.1-16 µm. 
De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in Figuur 12. 
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Figuur 12 De relatieve elementverdeling, gemeten met SEM/RMA in drie deeltjesgrootte fracties op de 

Uithof in Utrecht, langs het Bentinckplein in Rotterdam en binnenstedelijk in Rotterdam. 

In Figuur 12 zijn de totale elementsamenstellingen weergegeven per locatie en per 
fractie. De y-as in Figuur 12 geeft het percentage van de totaal bemonsterde massa van 
fijnstof met de Berner-impactor tot 16 µm: de som van de fracties tot 8 µm is daarom in 
Figuur 12 niet gelijk aan 100%.   
 
Figuur 12 laat zien dat in de grove fractie (2 - 8µm) op alle drie locaties relatief veel 
ijzer- en calciumhoudende silicaten (Si, Fe, Ca en O) aanwezig zijn. Deze elementen 
zijn typerend voor opwaaiend bodemstof. Daarnaast komt in deze fractie ook veel 
organisch/plantaardig materiaal voor (P, C) en zeezout (Na, Cl). In de grove fractie 
maar vooral in de fijne fractie (0.1 - 2µm) zijn veel secundaire deeltjes, zoals sulfaat en 
nitraat aanwezig (S, N, O). De ultrafijne deeltjes (0.01 – 0.14 µm) bestaan voornamelijk 
uit koolstof en zuurstof: elementair koolstof (EC) en organische verbindingen (PAK, 
PAK-derivaten en hopanen/steranen).  
 
Bij een vergelijking tussen de verschillende meetlocaties in Figuur 12 zijn bij de 
verkeersbelaste locatie Bentinckplein relatief de meeste ijzer/silicium-houdende deeltjes 
waarschijnlijk door bijdrage van opwervelend bodem/wegen stof door het wegverkeer. 
Zowel rondom wegverkeer als in de achtergrond is de chemische samenstelling van UF 
afwijkend van de fijne en grove fracties (0.1-10 µm) met een factor 2 hoger aandeel 
PAK en PAK-derivaten. Echter, de massa van UF is in vergelijking met de fijne en 
grove fracties relatief laag, zodat de totale concentratie aan PAK en PAK-derivaten in 
UF laag is. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat dit verkennende onderzoek illustreert dat de 
chemische samenstelling van verschillende deeltjesgrootte fracties verschillend zijn met 
mogelijk verschillende effecten op de gezondheid.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In het werkpakket “Emissies en verspreiding van UF rondom wegverkeer” van het 
Ultrafijn onderzoek - UFO project is onderzoek uitgevoerd met als doel beantwoording 
van de volgende drie deelvragen: 
 

1. Hoe verspreiden UF verkeersemissies zich in stedelijke omgeving en wat zijn 
de voorkomende UF concentraties? 
Emissiefactoren; Er zijn emissiefactoren afgeleid voor gemiddeld snelweg- en 
stadsverkeer. Deze factoren zijn in de orde van 1014 deeltjes per voertuig per 
kilometer afgelegde weg (snelweg of een binnenstedelijke weg). Voor vracht-
verkeer zijn de emissies van UF circa een factor 10 hoger dan voor personen-
verkeer. Deze waarden stemmen goed overeen met data uit de literatuur; 
Concentraties; Met het Urbis model en de afgeleide emissiefactoren is voor 
de regio Rotterdam de jaargemiddelde UF concentratie berekend. UF is rond-
om wegverkeer een factor 5-10 verhoogd ten opzichte van de regionale achter-
grond. Deze relatieve verhoging is aanzienlijk groter dan voor PM2.5 en PM10; 

 
2. Wat zijn verkeerskundige maatregelen om verkeersemissies van UF terug te 

dringen en hoe groot zijn de maximale effecten van maatregelen? 
Verkeersmaatregelen; Op de meetlocatie in Rotterdam was er nauwelijks 
congestie van het verkeer, waardoor er geen inzicht is verkregen in de invloed 
van stagnerend verkeer op UF emissies. Het was daarom niet mogelijk de 
invloed van verkeersmaatregelen op UF emissies te onderzoeken;  

 
3. Is UF een geschikte indicator voor gezondheidseffecten van fijnstof?  

Chemische samenstelling; Rondom wegverkeer zijn de concentraties aan 
organische microverontreinigingen (PAK, oxy/nitro-PAK, hopanen en 
steranen) in UF hoger dan in de achtergrond. Verder is in het algemeen de 
chemische samenstelling van UF is afwijkend van de fijne (0.1 – 2.5 µm) en 
grove (2.5-10 µm) fracties;  
Toxicologie; Vanuit toxicologisch oogpunt zijn er sterke aanwijzingen dat 
specifieke deeltjesgrootte en -samenstelling van belang zijn voor de verschil-
lende gezondheidseffecten van fijnstof.  

 
Gezien de gevonden concentraties, chemische samenstelling en mogelijke gezondheids-
effecten van UF zijn deze bevindingen (op basis van verkennend onderzoek) reden voor 
aanvullend onderzoek. Dit is van belang voor het opzetten van fijnstofbeleid anders dan 
alleen handhaven van PM2.5 en PM10 normen. Internationaal is dit onderzoek in volle 
gang en het wordt dan ook aanbevolen in Nederland meer aandacht te geven aan 
dergelijk onderzoek.  
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1 Reproduceerbaarheid UF metingen 

De metingen van UF zijn uitgevoerd met CPC’s type TSI 3775 en 3022. De reprodu-
ceerbaarheid van beide instrumenten is onderzocht door gelijktijdig op dezelfde locatie 
te meten. In Figuur 1 zijn de resultaten weergegeven. 

Vergelijking CPC3775 en CPC3022.
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Figuur 1 Gelijktijdige metingen van CPC’s: TSI 3775 (blauw) en TSI 3022 met (geel) en zonder 

correctie (rood). 

 
De resultaten weergegeven in Figuur 1 laten zien dat de TSI 3022 systematisch lager 
meet dan de TSI 3775. Door vermenigvuldiging van de resultaten van de TSI 3022 met 
een factor 1.17 worden beide instrumenten met elkaar gekalibreerd. Deze factor is toe-
gepast in het onderzoek bij vergelijking van de resultaten van beide CPC’s. De corre-
latie van de gecorrigeerde TSI 3022 en de TSI 3775 is 0.98 en de r-kwadraat is 0.96. De 
reproduceerbaarheid van beide instrumenten (inclusief correctie) is daarom beter dan 
98%. 
 
Naast metingen van het totaal aantal UF met CPC’s zijn ook deeltjesgrootte fracties 
gemeten met de SMPS. Hiervoor zijn twee typen gebruikt: TSI 3080 en TSI 3034. 
Analoog aan de CPC’s is de reproduceerbaarheid van beide instrumenten onderzocht 
door gelijktijdige metingen op een locatie. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 2. 
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Figuur 2 Gelijktijdige metingen van SMPS’s: TSI 3080 (blauw) en TSI 3034 met (geel) en zonder 

correctie (rood). 

 
De resultaten weergegeven in Figuur 2 laten zien dat de TSI 3034 systematisch lager 
meet dan de TSI 3080. Door vermenigvuldiging van de resultaten van de TSI 3034 met 
een factor 1.8 worden beide instrumenten met elkaar genormalisee. Deze factor is toe-
gepast in het onderzoek bij vergelijking van de resultaten van beide SMPS’s. De corre-
latie van de gecorrigeerde TSI 3080 en de TSI 3034 is 0.99 en de r-kwadraat is 0.98. De 
reproduceerbaarheid van beide instrumenten (inclusief correctie) is daarom beter dan 
99%. 
 
Op het Bentinckplein is de deeltjesgrootte verdeling van UF onderzocht op de straat-
locatie (dicht bij het verkeer) en op de stadsachtergrond locatie. De resultaten zijn weer-
gegeven in Figuur 3.  
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Figuur 3 Deeltjesgrootte verdeling van UF op het Bentinckplein en op de stadsachtergrond in aantal per 

cm3 per deeltjesgrootte klasse. 

 
Figuur 3 laat zien dat op het Bentinckplein de concentratie van UF hoger is dan op de 
stadsachtergrond maar de verdeling van deeltjes in verschillende grootteklasse wijkt 
nauwelijks af van de stadsachtergrond. Dit wijst op een “normale” verdunning van 
verkeersemissies zonder wijzigingen in de deeltjesgrootte verdeling. Hoogstens in de 
deeltjesklasse van 60-100 nm lijkt de verkeersbelaste locatie Bentinckplein relatief 
hoger dan op de stadsachtergrond: dit is waarschijnlijk het gevolg van dieselemissies op 
de verkeersbelaste Bentinckplein. 
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2 Verkeerskundige analyse 

In deze bijlage zijn de achtergronden van de verkeerskundige analyse gegeven: de 
experimentele opzet van de verkeersmetingen en een analyse van de resultaten. 

Experimentele opzet verkeersmetingen 
De Statenweg is een 2x2 strooks stadsweg van een belangrijke doorgaande stadsroute 
door het centrum van Rotterdam. De weg wordt aan beide uiteinden van het bemeten 
stuk (tussen de Stadhoudersweg en het Bentinckplein) begrensd door geregelde 
kruisingen (met verkeerslichten). Er zijn twee meetpunten voor de verkeerskundige 
metingen aangelegd, ter hoogte van de Boisotstraat en ter hoogte van de Statensingel. 
 
Hoewel de voorkeur uitging naar individuele voertuigmetingen met individuele 
voertuigsnelheden, is het niet gelukt dit (binnen de beperkte tijd) uitgevoerd te laten 
krijgen. Er zijn hierdoor slechts voertuigtellingen uitgevoerd binnen vooraf 
gedefinieerde snelheidsklassen en in intervallen van 5 of 15 minuten, als volgt: 
 

1. Van 12 september t/m 16 oktober: tellingen per 15 minuten in de volgende 
snelheidsklassen: 0-30, 31-40, 41-50, 51-56, 57-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-
100 en >101 km/h. 

2. Op 19 september tellingen per 5 minuten in de volgende snelheidsklassen:  
0-30, 31-40, 41-50, 51-56, 57-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100 en >101 km/h. 

3. Van 16 oktober t/m 24 oktober: tellingen per 15 minuten in de volgende 
snelheidsklassen:  
0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-56, 57-60, 61-70, 71-80, >81 km/h.  

 
Bij alle metingen is onderscheid gemaakt naar twee voertuigklassen, gesplitst naar de 
gemeten lengte: < 3.5 meter en > 3.5 meter. De metingen per 5 minuten zijn op verzoek 
toegevoegd, met als doel over zo gedetailleerd mogelijke verkeersgegevens te kunnen 
beschikken. De gedetailleerdere snelheidsklassen zijn op verzoek later toegevoegd, 
omdat de laagste klasse de breedste was, terwijl juist deze klasse de congestieklasse is 
en naar verwachting een grote invloed heeft op de UF emissie. 
 
De meetpunten voor de verkeerstellingen waren gelegen op een locatie waar sprake was 
van doorstromend verkeer, zodat stilstaand verkeer bij de verkeerslichten niet recht-
streeks gemeten werd. Verkeerskundig is dit een goede locatie, omdat stromend verkeer 
betrouwbaarder te meten is met meetlussen dan stilstaand verkeer. Lage snelheden in 
het vrij stromende stuk zijn ook een goede indicator voor congestie.  

Overzicht resultaten verkeersanalyse 
De gegevens zijn opgeleverd als tellingen per snelheidsklasse per voertuigklasse per 
tijdsinterval. Voor elk tijdsinterval kan dit gevisualiseerd als een histogram. Een voor-
beeld (geaggregeerd per uur) is te zien in Figuur 1. Om het snelheidsverloop over de 
dag te kunnen vergelijken met de emissiefactoren en te kunnen visualiseren, is voor elk 
tijdsinterval ook een gemiddelde snelheid en een standaard deviatie bepaald, ervan uit-
gaande dat de snelheden in de snelheidsklassen uniform verdeeld zijn. 
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Figuur 1 Uur geagregeerde snelheidsdata Bentinckplein richting Statensingel 21-09-2008. Elk histogram 

representeert een uur, beginnend bij 0:00 uur tot 1:00 uur linksboven, oplopend van links naar 
rechts en van boven naar beneden. Op de verticale as staat het aantal waarnemingen van 
voertuigen in deze snelheidscategorie. Op de horizontale as staat de snelheidsklasse behorend 
bij 0-30, 31-40, 41-50, 51-56, 57-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100 en >101 km/h. 

 
In Figuur 2 en 3 is de gemiddelde snelheid van een weekdag en de weekenddagen 
gevisualiseerd, samen met de dag waarvoor de emissiefactoren bepaald zijn. Het valt op 
dat er een groot verschil is tussen beide richtingen; de richting de stad in heeft zowel ’s 
ochtends als ’s avonds een snelheidsdaling. De stad uit heeft alleen ’s ochtends een 
snelheidsdaling, die wel groter is dan voor de andere richting. Ook in het weekend is er 
de stad in een snelheidsdaling, met name in de namiddag. De stad uit is er nauwelijks 
sprake van een snelheidsdaling. In Figuur 2 en 3 is de bandbreedte (het 10-percentiel en 
90-percentiel) van de snelheid op weekdagen gevisualiseerd. Hierin is te zien dat met 
name de stad uit in de ochtendspits er nog veel lagere gemiddelde snelheden voor 
kunnen komen. 
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Figuur 2 De gemiddelde snelheid per richting en per dagsoort. 
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Figuur 3 De gemiddelde snelheid en bandbreedte per richting voor een weekdag. 
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In Figuur 4 is de gemiddelde snelheid van personenvoertuigen vergeleken met de 
gemiddelde snelheid van vrachtwagens. De snelheid van de vrachtwagens ligt duidelijk 
een stuk lager, waarschijnlijk veroorzaakt doordat ze minder snel kunnen optrekken na 
het verkeerslicht. Wat het effect hiervan is op de luchtkwaliteit is niet nader onderzocht. 
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Figuur 4 Gemiddelde snelheid van personenvoertuigen en vrachtwagens op weekdagen. 

 
Voor een dag zijn snelheidsmetingen per 5 minuten gedaan. Om te vergelijken hoeveel 
dit kan toevoegen met betrekking tot luchtkwaliteit, zijn deze metingen in Figuur 5 
vergeleken met aggregaties naar uur. In de richting Statenweg – Bentinckplein is te zien 
dat tijdens de avondspits de snelheid per 5 minuten lager is dan gemiddeld per uur (de 
gemiddelde snelheid van 0 km/u gedurende de nacht is een gevolg van het ontbreken 
van metingen). Er kan dus met de 5 minuten data nauwkeuriger ingeschat worden welk 
deel van de voertuigen in stagnerend verkeer rijdt ten behoeve van de luchtkwaliteits-
berekeningen met CAR en voor het effect op luchtkwaliteit in het algemeen. Met 
behulp van de onderliggende data per snelheidsklasse kan dit nog nauwkeuriger worden 
geschat dan met de gemiddelde snelheid. 
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Figuur 5: 5 Minuten data (rood) vergeleken met uurgemiddelde data (zwart). 

 
In tabel 1 staan de etmaalintensiteiten per dagsoort en per voertuigtype, bepaald over de 
dagen waarop over de gehele dag data beschikbaar was. Opvallend is dat het verschil 
tussen weekdagen en weekenddagen niet erg groot is. Wel is het percentage vracht-
verkeer in het weekend veel lager. In vergelijking met andere stadswegen in Rotterdam 
zijn deze etmaalintensiteiten aan de lage kant. 

Tabel 1 Etmaalintensiteiten per voertuigtype. 

 Weekdag Zaterdag Zondag 

personenverkeer Statensingel – Bentinckplein 13316 11813 10815 

personenverkeer Bentinckplein – Statensingel 16536 13467 13049 

vrachtverkeer Statensingel – Bentinckplein 792 410 271 

vrachtverkeer Bentinckplein – Statensingel 1105 519 376 

Totaal 31748 26209 24511 

percentage vrachtverkeer 6.4% 3.7% 2.7% 

 
In Figuur 8 is de intensiteit voor elk van de richtingen gevisualiseerd. Bij vergelijking 
van de weekenddag met de weekdag valt op dat de intensiteit ’s middags en ’s avonds 
niet veel van elkaar verschillen. Alleen ’s ochtends is een duidelijk verschil te zien met 
meer verkeer in de ochtendspits op weekdagen.  
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Figuur 8 Gemiddelde intensiteiten per dagsoort per rijrichting. 

 
In Figuur 9 is de intensiteit van het personenverkeer vergeleken met de intensiteit van 
het vrachtverkeer. Duidelijk is te zien dat de intensiteit van het vrachtverkeer in het niet 
valt bij de totale hoeveelheid personenverkeer. Toch kan het vrachtverkeer nog wel een 
relevant effect hebben op de luchtkwaliteit, omdat de uitstoot van vrachtwagens veel 
groter is (in de orde van een factor 10). 
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Figuur 9 Intensiteiten over de dag voor personenverkeer en vrachtverkeer, voor weekdagen en 

weekenddagen.
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3 Chemische analyse 

Experimentele opzet 
Voor de chemische analyse van UF is fijnstof verzameld met behulp van een Berner-
impactor. De Berner impactor is een zogenoemde “low pressure impactor” die bestaat 
uit 11 schotels. Door middel van een pomp wordt lucht door de impactor aangezogen 
met een vast debiet van 25 liter/minuut. De stofdeeltjes in de aangezogen lucht wordt 
gescheiden op basis van de middelpuntvliedende kracht die direct gerelateerd is aan de 
aerodynamische diameter van de stofdeeltjes (zie Figuur 1). De luchtstroom in de 
impactor maakt bochten die steeds scherper worden doordat de schotels steeds dichter 
op elkaar staan. Daarnaast neemt de luchtstroom ook toe aangezien de diameters van de 
gaatjes waarlangs de lucht wordt geleid steeds kleiner worden. De deeltjes die de lucht-
stroom niet meer kunnen volgen botsen op de ondergelegen schotels; door gebruik te 
maken van aluminiumfolie ringen die op de schotels zijn geplaatst om het stof te ver-
zamelen.  

 
Figuur 1 Het principe van de Berner impactor met de eerste 6 schotels. 

 
Met behulp van de gebruikte Berner-impactor is het stof in 12 verschillende fracties 
gescheiden. In Tabel 1 zijn de berekende “cut-off” diameters (minimale aerodyna-
mische diameter van deeltjes die een schotel nog kunnen passeren) weergegeven. 

Tabel 1 Berekende “cut off” diameters. 

Stage Diameter (µm) Stage Diameter (µm) 

1 0.0085 7 0.537 

2 0.0180 8 1.06 

3 0.0355 9 2.09 

4 0.070 10 4.11 

5 0.138 11 8.11 

6 0.272 12 16.0 

 
In september 2008 is fijnstof verzameld op een drietal locaties. De meetlocaties zijn: het 
meetstation Bentinckplein in het centrum van Rotterdam, een stedelijk achtergrondpunt 
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op minder dan 500 m hiervandaan en de Uithof in Utrecht op circa 250 m van de A27 
(zie tabel 2).  

Tabel 2 Meetgegevens van de monsterneming met behulp van de Berner impactor. 

Locatie Periode Volume (m3) 

De Uithof 8-15 september 2008 (ma-zo) 242 

Bentinckplein 16-19 september 2008 (di-vr) 108 

stedelijk achtergrond 22-25 september 2008 (ma-do) 108 

 
Na iedere monsterneming zijn de elf met fijnstof beladen aluminiumfolie ringen uit de 
impactor apart verzameld. Voor het onderzoek met scanning elektronenmicroscopie in 
combinatie met rontgenmicroanalyse (SEM/RMA) is van iedere aluminiumfolie ring (= 
deeltjesgrootte fractie) een representatief deel (ca. 1-5%) genomen. Voor de analyse van 
PAK, oxy-PAK, nitro-PAK en hopanen en steranen zijn de resterende ringen in drie 
deeltjesgrootte fracties bij elkaar gevoegd: 8.5nm – 138nm, 138nm – 2.09µm en 
2.09µm – 16µm. 

Elementanalyse SEM/RMA 
SEM/RMA biedt de mogelijkheid het oppervlak van vaste materialen te bestuderen en 
in beeld te brengen, waarbij tegelijkertijd (lokale) elementanalyses kunnen worden uit-
gevoerd. De onderste bepalingsgrens bedraagt voor de meeste elementen circa 0,1 
gewichtsprocent in het analysevolume. Voor de lichte elementen (koolstof, stikstof en 
zuurstof) ligt de bepalingsgrens hoger. Met SEM/RMA is het tevens mogelijk stan-
daardloze, semikwantitatieve elementanalyses uit te voeren. Hierbij wordt de som van 
de elementen op 100% gesteld en worden aan de hand van de netto röntgenintensiteiten 
de percentages van deze elementen bepaald. De resultaten zijn derhalve niet absoluut, 
doch relatief ten opzichte van elkaar. 
 
De elementanalyses zijn uitgevoerd met de JEOL 6460 scanning elektronenmicroscoop 
in combinatie met het Bruker Quantax systeem voor röntgenmicroanalyse. Specificaties 
van het systeem: 
 
Vergroting 100-1000x 
Werkafstand 10 mm 
Spotsize 50 
Versnelspanning 15 kV 
 
Op basis van het % aluminium in het analysevolume (afkomstig van de aluminium 
ondergrond van de ringen) en het aantal gaatjes en de diameter van de gaatjes in de 
stages van de Berner-impactor is per deeltjesgrootte fractie de belasting met fijnstof 
afgeleid. Met behulp van deze berekeningsmethode wordt een semikwantitatieve 
fractieverdeling verkregen die is gebaseerd op massa. 

Analyse PAK, oxy-PAK, nitro-PAK en hopanen & steranen 
De beladen aluminium ringen zijn met tolueen geëxtraheerd in een Accelerent Solvent 
Extraction instrument (ASE). Het extract is vervolgens gefractioneerd in drie fracties 
met behulp van een silica kolom. Met behulp van deze methode worden de hopanen en 
steranen, PAK-componenten en oxy- en nitro-PAK componenten van elkaar 
gescheiden.  
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Voorafgaand aan de extractie worden de volgende interne standaarden aan het monster 
toegevoegd: 
 

1. een mengsel van de 16 gedeutereerde EPA-PAK componenten,  
2. een mengsel van gedeutereerde oxy/nitro-PAK componenten: d6-1,4 

naftoquinon, d8-9-fluorenon, d8-9,10-anthaquinon, d9-2-nitrofluoreen, d9-9-
nitroanthraceen, d9-3-nitrofluorantheen, d8-1-nitropyreen en d11-6-nitro 
chryseen, 

3. n-tertracosane-d50 
 
De extracten zijn uiteindelijk ingedampt onder stikstof tot een volume van 1 ml. Voor 
de correctie van het injectievolume is voor PAK en oxy/nitro-PAK 1,2,3,4 tetrachloor-
naftaleen (TCN) en voor hopanen en steranen PCB209 aan het extract toegevoegd.  
 
De 16 EPA (US environmental Protection Agency) PAK zijn geanalyseerd met behulp 
van gaschromatografie in combinatie met massaspectrometrische detectie in de electron 
impact mode (GC/MS EI). De analyses zijn uitgevoerd op een Agilent 6890/5973N 
GC/MS. Component identificatie is gebaseerd op basis van retentietijd en qualifier ion 
ratios. Kwantificatie is uitgevoerd op basis van het hoogste karakteristieke “qualifier 
ion” met behulp van de interne standaard techniek. De herhaalbaarheid van de methode 
is bepaald bij drie concentratieniveaus tussen de 50 en 5000 ng/ml. De herhaalbaarheid 
voor benzo[k]fluoranteen is 31%.  
 
De volgende PAK-componenten zijn geanalyseerd: fenantreen, antraceen, fluoranteen, 
pyreen, benzo[a]antraceen, chryseen, benzo[b]fluoranteen, benzo[a]pyreen, 
indeno[1,2,3-cd]pyreen, dibenzo[a,h]antraceen en benzo[g,h,i]peryleen. De resterende 
vier semi-vluchtige componenten (naftaleen, acenaftaleen, acenaftaleen en fluoreen) 
zijn niet meegenomen aangezien deze nauwelijks in deeltjesgebonden vorm aanwezig 
zijn. 
 
De oxy- en nitro-PAK zijn geanalyseerd met behulp van gaschromatografie in combina-
tie met massaspectrometrische detectie in de negatieve chemische ionisatie mode 
(GC/MS NICI). De analyses zijn uitgevoerd op een Shimadzu QP2010+. Component 
identificatie is gebaseerd op basis van retentietijd en “qualifier ion ratios”. Kwantifica-
tie is uitgevoerd op basis van het hoogste karakteristieke qualifier ion met behulp van 
de interne standaard techniek. De herhaalbaarheid van de methode is bepaald bij een 
concentratieniveaus van 50 ng/ml. De herhaalbaarheid varieerde hierbij van 2 tot 37% 
voor respectievelijk 3-nitrofluoranteen en 1,8 naftaalzuuranhydride.  
 
De volgende PAK-derivaten zijn geanalyseerd: 1,4-naftoquinon, 1-naftaleencarbox-
aldehyde, 9-fluorenon, 9,10-anthraquinon, benzanthron, 1-pyreencarboxaldehyde, 
benz[a]anthraceen-7,12-quinon, 1-nitronaftaleen, 2-nitronaftaleen,4-nitrobiphenyl, 2-
nitrofluoreen, 3-nitrofluoranteen, 1-nitropyreen en 6-nitrochryseen. 
 
De hopanen en steranen zijn geanalyseerd met behulp van gaschromatografie in 
combinatie met massaspectrometrische detectie in de electron impact mode (GC/MS 
EI). De analyses zijn uitgevoerd op een Agilent 6890/5973N GC/MS. Component 
identificatie is gebaseerd op basis van retentietijd en qualifier ion ratios. Kwantificatie 
is uitgevoerd op basis van het hoogste karakteristieke qualifier ion met behulp van de 
interne standaard techniek. De herhaalbaarheid van de methode is bepaald bij drie 
concentratieniveaus tussen de 20 en 800 ng/ml. De reproduceerbaarheid van de 
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methode ligt tussen 9 tot 26% voor de componenten 17α (H),21α(H)-30-
Norhopane/17α(H),21α(H)-30-norhopaan (H29aa/ba) en 22R-17α(H),21β(H)-
homohopaan (H31R). 
 
De volgende hopanen en steranen zijn geanalyseerd: 18α(H)-21β(H)22,29,30-
Trisnorneohopane (Ts), 17α(H),21β(H)22,29,30-Trisnorhopane (Tm), 17α(H),21β(H)-
30-Norhopane (H29 αβ), 17α(H),21α(H)-30-Norhopane (H29 αα), 17β(H),21α(H)-30-
Norhopane (H29 βα), 17α(H),21β(H)-Hopane (H30 αβ), 17β(H),21α(H)-Hopane (H30 
βα), 17β(H),21β(H)-Hopane (H30 ββ), 22S-17α(H),21β(H)-Homohopane (H31 S), 
22R-17α(H),21β(H)-Homohopane(H31 R), 20R-5α(H),14β(H),17β(H)-Cholestane (C27 
αββ R), 20R-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane (C28 αββ R), 20R-
5α(H),14β(H),17β(H)-24S-methycholestane (C27 ααα R), 20R-5α(H),14β(H),17β(H)-
24R-Ethylcholestane(C29 αββ R), 20S-5α(H),14β(H),17β(H)-24RS-
24Ethylcholestane(C29 αββ S). 

Analyseresultaten 
In Tabellen 3 t/m 5 zijn de resultaten weergegeven van de concentraties aan PAK, oxy- 
en nitro PAK en hopanen en steranen. In Tabel 6 is de relatieve elementsamenstelling 
weergegeven in dezelfde deeltjesgrootte fracties die gebruikt zijn voor de analyse van 
de genoemde organische componenten. De optelsom van de elementpercentages is te 
vergelijken met de totale relatieve massaconcentratie aan fijnstof(PM) in procenten. De 
percentages hebben geen absolute waarde, maar kunnen wel gebruikt worden voor 
onderlinge vergelijking tussen de deeltjesgrootte fracties en de meetlocaties.  
 
In grafieken 2 t/m 7 en tabellen 7 t/m 9 zijn de concentraties aan totaal PAK, oxy- en 
nitro-PAK en hopanen en steranen schematisch gepresenteerd. Ter illustratie van de 
verhouding tussen de verschillende componenten binnen de stofgroepen (PAK, PAK-
derivaten en hopanen & steranen) zijn tevens voor alle meetlocaties grafische 
weergaven gepresenteerd voor de drie deeltjesgrootte fracties. Ter vergelijking zijn in 
grafieken 8 en 9 en tabel 10 ook enkele representatieve resultaten gepresenteerd van de 
dieselemissie-metingen, uitgevoerd in oktober 2008 door TNO IenT Automotive op de 
meetlocatie in Helmond.  
 
In grafieken 10 t/m 13 en tabellen 11 en 12 zijn de relatieve elementsamenstellingen 
(koolstof, zuurstof, stikstof, natrium, magnesium, silicium, fosfor, zwavel, chloor, 
kalium, calcium en ijzer) in de drie deeltjesgrootte fracties gepresenteerd. Ter 
vergelijking zijn naast de meetlocaties De Uithof Utrecht, Bentinckplein Rotterdam en 
stedelijke achtergrond Rotterdam ook dieselemissie meegenomen.  
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Tabel 3 Analyseresultaten PAK. 

Lokatie De Uithof Utrecht Bentinckplein R’dam Stedelijke Achtergrond R’dam 

Fractie (µm) 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 

PAK (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) 

fenantreen 9.8 24.6 20.6 0.0 44.0 0.0 0.0 26.6 0.0 

antraceen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

fluoranteen 8.8 34.5 8.7 12.6 45.4 0.0 14.6 33.1 0.0 

pyreen 6.8 28.5 22.4 14.0 54.9 20.5 29.8 31.3 0.0 

benzo[a]antraceen 0.0 12.9 0.0 10.4 25.3 0.0 0.0 12.6 0.0 

chryseen 7.6 32.8 0.0 22.4 58.3 0.0 11.0 27.8 0.0 

benzo[b]fluoranteen 7.4 54.9 0.0 15.6 49.6 0.0 0.0 33.2 0.0 

benzo[k]fluoranteen 0.0 39.2 0.0 13.9 57.6 0.0 0.0 25.6 0.0 

benzo[a]pyreen 0.0 31.7 0.0 10.4 48.5 0.0 0.0 23.4 0.0 

indeno[1,2,3-cd]pyreen 0.0 42.4 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 26.7 0.0 

dibenzo[a,h]antraceen 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

benzo[g,h,i]peryleen 5.2 49.6 0.0 16.4 68.2 0.0 0.0 29.5 0.0 

Utrecht 45.7 362.6 51.7 115.8 502.8 20.5 55.4 269.8 0.0 
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Tabel 4 Analyseresultaten oxy-PAK en nitro-PAK. 

Lokatie De Uithof Utrecht Bentinckplein R’dam Stedelijke Achtergrond R’dam 

Fractie (µm) 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 

  (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) 

1,4-Naphthoquinone 11.1 25.4 10.0 22.8 83.8 40.6 24.2 55.6 20.2 

1-Naphthalenecarboxaldehyde 21.4 45.4 0.0 35.7 157.4 52.1 31.9 64.0 34.3 

9-Fluorenone 4.5 10.3 6.0 11.7 12.8 9.1 6.2 10.0 5.0 

9,10-Anthraquinone 1.3 3.5 1.2 2.7 5.8 2.8 2.2 3.9 1.3 

9,10-Phenanthrenequinone 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Benzanthrone 0.0 79.6 30.5 48.0 114.5 81.4 37.2 38.5 17.3 

1-Pyrenecarboxaldehyde 1.2 1.5 1.2 1.7 2.7 4.3 3.8 1.7 1.7 

Benz[a]anthracene-7,12-quinone 1.8 14.3 0.6 5.8 18.9 1.8 2.4 7.8 0.7 

1-Nitronaphthalene 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 

2-Nitronaphthalene 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 

4-Nitrobiphenyl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2-Nitrofluorene 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 

3-Nitrofluoranthene 6.3 18.7 0.5 10.9 26.0 0.0 3.7 5.8 0.0 

1-Nitropyrene 0.0 1.1 0.0 1.9 3.7 1.3 0.7 1.0 0.0 

6-Nitrochrysene 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SOM 47.7 200.8 50.2 141.5 427.2 194.3 112.5 188.8 80.8 
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Tabel 5 Analyseresultaten hopanen en steranen. 

Lokatie De Uithof Utrecht Bentinckplein R’dam Stedelijke Achtergrond R’dam 

Fractie (µm) 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 

 (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) 

Ts 6.8 24.6 16.8 14.9 46.9 33.7 8.6 17.4 10.9 

Tm 4.1 18.3 9.7 11.0 26.9 24.4 6.4 15.4 4.1 

H29ab 16.4 69.9 42.4 50.1 122.7 77.9 24.8 49.8 30.1 

H29aa/ba 0.0 4.1 2.4 0.0 6.2 5.1 0.0 4.3 0.0 

H30ab 24.5 96.0 55.3 60.0 132.9 84.9 32.3 57.1 34.7 

H30ba 3.2 7.9 3.8 2.7 7.9 8.1 2.2 3.0 3.0 

H30bb 1.3 1.4 1.1 1.8 3.0 1.9 2.5 0.0 2.0 

H31S 22.8 83.8 45.4 54.2 116.4 70.4 32.1 54.1 24.0 

H31R 12.2 49.3 24.5 34.8 67.0 43.3 17.9 33.8 16.5 

C27abbR 6.6 24.7 15.3 16.9 42.8 24.9 8.1 14.1 10.9 

C27aaaR 4.6 15.9 10.4 13.4 32.3 23.4 10.5 12.2 8.4 

C28abbR 4.8 17.3 11.3 11.4 26.7 16.0 5.0 10.6 6.7 

C29abbR 9.9 32.2 18.8 21.9 47.5 30.3 11.0 19.5 9.6 

C29abbS 9.0 39.6 20.3 23.0 45.8 32.7 14.7 21.6 9.3 

SOM 126.3 485.0 277.5 316.1 724.9 477.0 176.0 312.9 170.2 
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Tabel 6 Resultaten relatieve elementsamenstelling(m/m%). 

  C N O Na Mg Si P S Cl K Ca Fe PM 

De Uithof Utrecht             

2.1-8.0µm 8.4% 1.8% 16.9% 1.0% 0.4% 1.6% 0.2% 0.3% 1.1% 0.4% 0.7% 2.3% 35.6% 

0.14-2.1µm 2.4% 3.1% 11.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 1.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 18.4% 

0.01-0.14µm 7.3% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.6% 

SOM 18.1% 4.9% 30.6% 1.1% 0.5% 1.7% 0.2% 1.7% 1.2% 0.5% 0.8% 2.6% 64.7% 

Bentinckplein R'dam             

2.1-8.0µm 6.3% 0.5% 11.9% 0.2% 0.3% 2.2% 0.1% 0.4% 0.2% 0.2% 1.3% 3.5% 27.8% 

0.14-2.1µm 4.1% 3.4% 11.3% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 1.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.8% 21.4% 

0.01-0.14µm 10.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.6% 

SOM 20.4% 3.9% 26.2% 0.3% 0.3% 2.6% 0.1% 1.8% 0.3% 0.4% 1.4% 4.3% 62.8% 

Stedelijk Achtergrond R'dam            

2.1-8.0µm 5.4% 1.4% 12.1% 0.4% 0.4% 1.9% 0.1% 0.4% 0.5% 0.2% 0.8% 1.4% 25.6% 

0.14-2.1µm 3.5% 3.6% 10.8% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 19.2% 

0.01-0.14µm 5.6% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 

SOM 14.5% 4.9% 24.8% 0.4% 0.4% 2.1% 0.1% 1.2% 0.6% 0.3% 0.8% 1.7% 52.9% 
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SOM PAK

  
Figuur 2 Het gehalte aan PAK (pg/m3) in drie deeltjesgrootte fracties op de Uithof in Utrecht, 

binnenstedelijk in Rotterdam en langs het Bentinckplein in Rotterdam. 

Tabel 7 Verdeling PAK over de drie fracties per meetlocatie. 

Fractie (µm) 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 

Uithof Utrecht 10% 79% 11% 

Bentinckplein R'dam 18% 79% 3% 

Achtergrond R'dam 17% 83% 0% 
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Figuur 3a De verdeling van PAK-componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties op de Uithof in 
Utrecht. 

PAK - Bentinckplein Rotterdam
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Figuur 3b De verdeling van PAK-componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties langs het 
Bentinckplein in Rotterdam. 

PAK - Achtergrond Rotterdam
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Figuur 3c De verdeling van PAK-componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties in de stedelijke 
achtergrond in Rotterdam. 
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Som PAK-derivaten: oxy-PAK (links) en nitro-PAK (rechts)

 
Figuur 4 Het gehalte aan PAK-derivaten (pg/m3) in drie deeltjesgrootte fracties op de Uithof in Utrecht, 

binnenstedelijk in Rotterdam en langs het Bentinckplein in Rotterdam.Oxy-PAK is links 
weergegeven (hoge concentratie), nitro-PAK is rechts weergegeven (lage concentratie). 

Tabel 8 Verdeling oxy-PAK en nitro-PAK over de drie fracties per meetlocatie. 

Oxy-PAK fractie (µm) 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 

Uithof Utrecht 15% 66% 18% 

Bentinckplein R'dam 18% 55% 27% 

Achtergrond R'dam 29% 49% 22% 

Nitro-PAK fractie (µm) 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 

Uithof Utrecht 23% 75% 2% 

Bentinckplein R'dam 28% 67% 5% 

Achtergrond R'dam 38% 61% 2% 
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Figuur 5a De verdeling van oxy- en nitro-PAK-componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties in de 
Uithof in Utrecht. 

PAK-derivaten - Bentinckplein Rotterdam
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Figuur 5b De verdeling van oxy- en nitro-PAK-componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties langs 
het Bentinckplein in Rotterdam. 

PAK-derivaten - Achtergrond Rotterdam
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Figuur 5c De verdeling van oxy- en nitro-PAK-componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties in de 

stedelijke achtergrond in Rotterdam. 
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Figuur 6 Het gehalte aan hopanen en steranen (pg/m3) in drie deeltjesgrootte fracties op de Uithof in 

Utrecht, binnenstedelijk in Rotterdam en langs het Bentinckplein in Rotterdam. 

Tabel 9 Verdeling hopanen en steranen over de drie fracties per meetlocatie. 

Fractie (µm) 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 

Uithof Utrecht 14% 55% 31% 

Bentinckplein R'dam 21% 48% 31% 

Achtergrond R'dam 27% 47% 26% 
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Hopanen & Steranen - Uithof Utrecht
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Figuur 7a De verdeling van hopanen en steranen componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties in de 
Uithof in Utrecht.. 

Hopanen & Steranen - Bentinckplein Rotterdam
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Figuur 7b De verdeling van hopanen en steranen componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties 

langs het Bentinckplein in Rotterdam. 

Hopanen & Steranen - Achtergrond Rotterdam
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Figuur 7c De verdeling van hopanen en steranen componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties in de 

stedelijke achtergrond in Rotterdam. 
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Figuur 8 Het gehalte aan PAK, oxy-PAK, nitro-PAK en hopanen en steranen (ng/m3) in drie deeltjes-

grootte fracties van dieselemissie, gemeten onder gesimuleerde omstandigheden in Helmond 
(IenT Automotive). 

Tabel 10 Verdeling PAK, PAK-derivaten en hopanen en steranen over de drie fracties per meetlocatie. 

Fractie (µm) 0.01-0.14 0.14-2.1 2.1-16.0 

PAK 83% 16% 1% 

oxy-PAK 75% 22% 3% 

nitro-PAK 66% 26% 8% 

hopanen&steranen 75% 22% 3% 
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Figuur 9a De verdeling van PAK componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties van dieselemissie. 

PAK-derivaten in dieselemissie
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Figuur 9b De verdeling van oxy- en nitro-PAK componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties van 

dieselemissie. 

Hopanen & Steranen in diesel emissie
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Figuur 9c De verdeling van hopanen en steranen componenten (%) in de drie deeltjesgrootte fracties van 
dieselemissie. 
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Figuur 10 De elementverdeling in de drie deeltjesgrootte fracties op de Uithof in Utrecht. 

Bentinck plein R'dam

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

2.1-8.0µm 0.14-2.1µm 0.01-0.14µm

Fe

Ca

K

Cl

S

P

Si

Mg

Na

O

N

C

 
Figuur 11 De elementverdeling in de drie deeltjesgrootte fracties langs het Bentinckplein in Rotterdam. 
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Achtergrond R'dam 
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Figuur 12 De elementverdeling in de drie deeltjesgrootte fracties in de stedelijke achtergrond in 

Rotterdam. 
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Figuur 13 De elementverdeling in de drie deeltjesgrootte fracties van dieselemissie, gemeten onder 

gesimuleerde omstandigheden in Helmond (TNO IenT Automotive). 
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Tabel 11 Verdeling fijnstof(PM) over de drie fracties en het percentage koolstof per fractie voor de drie 
meetlocatie. 

Utrecht Bentinck Achtergrond Fractie 

  PM TOT % C PM TOT % C PM TOT % C 

2.1-8.0µm 55% 24% 44% 23% 48% 21% 

0.14-2.1µm 28% 13% 34% 19% 36% 18% 

0.01-0.14µm 16% 69% 22% 73% 15% 70% 

Tabel 12 Verdeling fijnstof(PM) over de drie fracties en het percentage koolstof per fractie in diesel-
emissie. 

dieselemissie 
Fractie 

PM TOT % C 

2.1-8.0µm 4% 83% 

0.14-2.1µm 35% 79% 

0.01-0.14µm 60% 80% 

 


