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Samenvatting 

Om het algemene beeld uit een modelstudie voor het jaar 2004 (De Kluizenaar et al., 
2006) te onderbouwen zijn op een aantal locaties in de gemeente Meppel van augustus 
2006 tot en met juli 2007 metingen van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide verricht.  
Om de invloed van de betonbedrijven op industrieterrein “Oevers” op de concentratie 
van fijn stof in Meppel te bepalen, is op drie verkeersarme locaties met verschillende 
afstand tot de betonbedrijven de concentratie van fijn stof gemeten: bij Rendo (op 
ongeveer 300 meter afstand), bij het Havenkantoor (op ongeveer 600 meter afstand) en 
bij de Beatrixschool (op ongeveer 1200 meter afstand). 
De concentratie van stikstofdioxide is gemeten in de woonomgeving langs de wegen 
waarop de berekende concentraties verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrond. Dit 
betreft 9 meetlocaties.  
 
Voor fijn stof laten de metingen en berekeningen een vergelijkbare ruimtelijke gradiënt 
zien. Absolute niveaus kunnen niet één op één vergeleken worden, omdat de 
meteorologische omstandigheden voor het jaar 2004 en de meetperiode 2006/2007 niet 
gelijk zijn.  
De jaargemiddelde concentratie van fijn stof overschrijdt in de meetperiode op geen van 
de meetlocaties de grenswaarde van 40 µg/m3. De jaargemiddelde concentratie van fijn 
stof is bij Rendo het hoogst met 31.3 µg/m3. Bij het Havenkantoor is de concentratie 
afgenomen tot 29.6 µg/m3. Vervolgens neemt de concentratie nog maar weinig af, tot 
29.3 µg/m3 bij de Beatrixschool.  
 
Bij Rendo vindt tijdens de meetperiode een overschrijding van de grenswaarde voor de 
daggemiddelde concentratie van fijn stof plaats. In de 327 meetdagen waren er 42 
dagen waarop de daggemiddelde concentratie hoger was dan 50 µg/m3, terwijl dit 35 
maal per jaar is toegestaan. Bij de andere meetlocaties vindt geen overschrijding plaats. 
Omdat de locaties dicht bij elkaar gelegen zijn en toevallige omstandigheden daardoor 
dezelfde invloed hebben op de locaties, duidt dit er op dat de emissies vanaf de 
betoncentrales bijdragen aan overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde in de 
nabije omgeving.   
Analyse van windgegevens toont aan dat ruim dertig procent (34%) van het aantal 
dagoverschrijdingen bij Rendo in de meetperiode optreedt bij wind uit de richting van 
de betoncentrales. In de meetperiode hadden maatregelen bij de betoncentrale het aantal 
overschrijdingsdagen met maximaal ruim dertig procent kunnen verminderen. Echter, 
omdat elk jaar andere toevallige omstandigheden kent, kan de vermindering als gevolg 
van maatregelen per jaar sterk fluctueren. 
 
De gemeten stikstofdioxide concentraties in 2006/2007 zijn over het algemeen lager dan 
de berekende concentraties voor 2004. Ook hier geldt dat de verschillende 
meteorologische omstandigheden verschillend zijn zodat een één op één vergelijking 
niet mogelijk is. Bovendien zijn de metingen verricht in de directe woonomgeving op 
variërende afstand van de wegas. De jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide 
overschrijdt op geen locatie de grenswaarde zoals die in 2010 gehaald moet worden 
(40 µg/m3). De concentratie van stikstofdioxide komt op geen locatie boven de 
24 µg/m3 uit, bij een stadsachtergrond concentratie van 15 à 16 µg/m3. 
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1 Inleiding 

In het kader van het Besluit Luchtkwaliteit is door TNO een uitvoerige modelstudie 
naar de luchtkwaliteit  in de gemeente voor het jaar 2004 uitgevoerd (De Kluizenaar et 
al., 2006). Uit het onderzoek bleek dat zich op enkele locaties mogelijk knelpunten 
voordoen ten aanzien van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De berekende 
concentraties liggen daar boven de grenswaarden.  
Voor fijn stof gaat het om het industrieterrein “Oevers”. Zeer lokaal, in de directe 
omgeving van de daar gevestigde betonbedrijven, worden de grenswaarden voor zowel 
de jaargemiddelde concentratie als de daggemiddelde concentratie mogelijk over-
schreden. Overschrijding van de grenswaarde van NO2 wordt berekend langs de A32 en 
de A28. In de omgeving van enkele andere drukke wegen in Meppel zijn de 
concentraties wel verhoogd maar de grenswaarde wordt daar naar verwachting niet 
overschreden.  
 
De resultaten van de modelstudie zijn met een bepaalde onzekerheid behept. De 
onzekerheid wordt vooral bepaald door onzekerheden in de gehanteerde emissies. Dit 
geldt met name voor de diffuse emissies van fijn stof op het industrieterrein.  
Om de uitkomsten van de modelstudie te onderbouwen heeft de gemeente Meppel TNO 
gevraagd om metingen uit te voeren. TNO heeft in overleg met de gemeente Meppel op 
een aantal locaties van augustus 2006 tot en met juli 2007 metingen van fijn stof (PM10) 
en stikstofdioxide verricht. Het doel van het onderzoek is het algehele beeld dat uit de 
modelstudie volgt door middel van metingen te onderbouwen. Een één op één 
vergelijking is niet te maken, omdat de meteorologische omstandigheden in 2004 
(modelberekening) anders waren dan die tijdens de meetperiode. 
 
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 2 
wordt de opzet van het onderzoek uiteengezet. Hoofdstuk 3 behandelt de meetresultaten 
voor fijn stof en stikstofdioxide. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 conclusies 
gepresenteerd.  
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2 Opzet van het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke manier het onderzoek is uitgevoerd. Aan 
bod komen achtereenvolgens de uitgekozen meetlocaties en de meetperiode. Algemene 
aspecten van de meetstrategie en de meetmethoden zijn opgenomen in Bijlage 1 en 2. 

2.1 Meetlocaties 

Fijn stof 
 
In de modelstudie komen de betonbedrijven gevestigd op industrieterrein “Oevers” naar 
voren als een belangrijke bron (De Kluizenaar et al., 2006). Uit de modelberekeningen 
volgt dat de concentraties van fijn stof hoog zijn nabij de betonbedrijven, maar snel 
afnemen naarmate de afstand tot de bedrijven toeneemt. Om de invloed van de 
betonbedrijven op de concentratie van fijn stof in Meppel te bepalen, wordt op drie 
locaties met verschillende afstand tot de betonbedrijven de concentratie van fijn stof 
gemeten.  
De locatie op de kleinste afstand van de betonbedrijven is op het terrein van het bedrijf 
Rendo aan de Setheweg (punt 1). De locatie ligt ongeveer 300 meter ten noorden van de 
betonbedrijven. De Osiris monitor is aan een hek bevestigd op een hoogte van ongeveer 
1.7 meter. Vervolgens is er fijn stof gemeten op het dak van het Havenkantoor aan de 
Westeinde (punt 29). Deze locatie ligt ongeveer 600 meter ten oostnoordoosten van de 
betonbedrijven. Naast de Osiris monitor heeft hier de Tecora filterwisselaar gestaan. De 
hoogte van het dak is ongeveer 3 meter. Tenslotte is er een punt in een rustige woon-
wijk gekozen op 1200 meter ten noordoosten van de betonbedrijven (punt 5). De Osiris 
monitor heeft op het dak van de Beatrixschool aan de De Vissersingel gestaan op 
ongeveer 3 meter hoogte. De drie locaties zijn allen verkeersarm, zoals de resultaten 
van de stikstofdioxide metingen zullen bevestigen. Dit is van belang om het verkeer als 
lokale bron van fijn stof uit te sluiten.  
 
Stikstofdioxide 
 
In overleg met de gemeente Meppel zijn de meetlocaties vastgesteld. Deze liggen in de 
woonomgeving langs de wegen waarop de berekende concentraties verhoogd zijn ten 
opzichte van de achtergrond. De metingen zijn verricht op de volgende locaties: 
− in de wijk Oosterboer ten oosten van het Ringpark langs de A32 
− in de wijk Oosterboer ten noorden van de N851 
− Hoogeveenseweg 
− Leonard Springerlaan 
− Parallelweg 
− Burg. Kopperslaan 
− Ceintuurbaan 
− Steenwijkerstraatweg  
− Werkhorst 
 
De concentraties van stikstofdioxide binnen een meetlocatie vertonen een relatief grote 
ruimtelijke variabiliteit. Om een representatief beeld te krijgen van de concentraties op 
een locatie kan meestal niet worden volstaan met een enkel meetpunt maar moet op 
meerdere plaatsen worden gemeten. Op de bovengenoemde locaties is daarom zoveel 
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mogelijk op twee of meer meetpunten bemonsterd. Op de Parallelweg en Leonard 
Springerlaan is slecht op één punt gemeten. 
Op vijf plaatsen in de stad is de stadsachtergrond concentratie gemeten. Door deze 
concentratie van de gemeten concentraties op de meetlocaties af te trekken wordt een 
indicatie van de bijdrage door lokale bronnen (met name verkeer) verkregen.  
Op de fijn stof meetlocaties zijn ook metingen van de concentratie van stikstofdioxide 
uitgevoerd om aan te tonen dat de locaties verkeersarm zijn. 
In totaal is de concentratie van stikstofdioxide op 29 meetpunten gemeten. De buisjes 
zijn aan een verkeersbord, paal of gevel op circa 2.5 meter hoogte opgehangen en 
gedurende circa een maand aan de buitenlucht blootgesteld.  
Figuur 1 toont de ligging van de meetpunten van stikstofdioxide en fijn stof. Een be-
schrijving van de meetpunten met de Rijksdriehoekscoördinaten is gegeven in Bijlage 4.  

2.2 Meetperiode en betrouwbaarheid 

In de gemeente Meppel is het hele jaar gemeten om de jaargemiddelde concentratie met 
de grootste betrouwbaarheid te bepalen. De metingen vonden plaats van augustus 2006 
tot en met juli 2007.  
 
Tijdens meetcampagnes kunnen perioden met uitval van apparatuur voorkomen, zo ook 
voor fijn stof tijdens de meetperiode in Meppel. Daarnaast zijn er bij de metingen met 
Osiris monitoren onderbrekingen nodig om de vergelijkbaarheid van monitoren te 
testen en zo nodig bij te stellen. In Tabel 1 is weergegeven op hoeveel dagen de 
concentratie van fijn stof betrouwbaar is gemeten. De percentages zijn hoog genoeg om 
ervoor te zorgen dat de steekproef van de beschikbare dagen representatief is voor het 
hele jaar. 

Tabel 1 Aantal meetdagen van fijn stof. 

Meetlocatie Aantal meetdagen Percentage van 365 dagen 
Rendo 327 89.6% 
Havenkantoor 359 98.4% 
Beatrixschool 339 92.9% 

 
Zoals in Bijlage 2 wordt uitgelegd, is fijn stof op één locatie ook met een Tecora 
filterwisselaar gemeten om de metingen van de Osiris monitoren te herleiden naar de 
Europese referentiemethode. Deze referentiemetingen zijn voor 66.6% van de 365 
dagen beschikbaar. Voor de overige dagen zijn de metingen herleid op basis van de 
gemiddelde herleidingsfactor over de beschikbare metingen. Dit introduceert een 
onzekerheid in de jaargemiddelde concentratie van ongeveer 5% (95%-betrouwbaar-
heidsinterval, zie Bijlage 3).  
 
Samenvattend kan voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof gesteld worden dat 
door een heel jaar te meten, de onzekerheid als gevolg van uitval van de referentie-
metingen beperkt is gebleven tot 5%. 
 
Voor stikstofdioxide zijn 12 maandelijkse monsters genomen. Verdeeld over de meet-
punten bleken er 5 buisjes te zijn verdwenen tijdens de blootstellingperiode. Dat is 1.4% 
van het totaal aantal metingen. Omdat geen meetpunt meer dan een meting mist, draagt 
dit niet tot nauwelijks bij aan de onzekerheid. 
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Figuur 1 Ligging van de meetpunten voor fijn stof (blauw) en stikstofdioxide (rood). De achtergrond voor de kaart is 
afkomstig van de Gemeente Meppel. De open cirkels geven de locaties van de betonbedrijven aan.  
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3 Vergelijking van de metingen met de modelberekeningen 

Uit de metingen (zie hoofdstuk 4) zijn jaargemiddelde concentraties over de periode 
augustus 2006 tot en met juli 2007 bepaald. Deze worden vergeleken met de model-
berekeningen (De Kluizenaar et al., 2006). De modelberekeningen zijn gedaan voor het 
jaar 2004. Absolute niveaus kunnen niet één op één vergeleken worden, omdat de 
meteorologische omstandigheden voor het jaar 2004 en de meetperiode 2006/2007 niet 
gelijk zijn.  
Wel kan in het algemeen de betrouwbaarheid en representativiteit van de modelbere-
keningen getoetst worden. Voor fijn stof gebeurt dat door naar de ruimtelijke gradiënt 
van de concentratie te kijken.  
 
Fijn stof 
 
Voor fijn stof is er bij de modelberekeningen gecorrigeerd voor zeezout. Deze correctie 
wordt in de vergelijking opgeheven. Tabel 2 geeft de jaargemiddelde concentraties van 
de metingen en modelberekeningen van fijn stof weer.  

Tabel 2 Vergelijking van jaargemiddelde concentraties van fijn stof (µg/m3). 

Locatie Afstand tot 
betonbedrijven

(meter) 

Meting 
2006/2007 

(zonder zeezout 
correctie) 

Modelberekening 
2004 (met 
zeezout 

correctie) 

Modelberekening 
2004 (zonder 

zeezout correctie)

Rendo +/- 300 31.3 ± 1.6 25-30 29-34 
Havenkantoor +/- 600 29.6 ± 1.5 25-30 29-34 
Beatrixschool +/- 1200 29.3 ± 1.5 < 25 < 29 

 
 
De gemeten jaargemiddelde concentratie van fijn stof is bij Rendo, op de kortste afstand 
van de betonbedrijven, het hoogst met 31.3 µg/m3. Bij het Havenkantoor is de 
concentratie afgenomen tot 29.6 µg/m3. Vervolgens neemt de concentratie nog maar 
weinig af, tot 29.3 µg/m3 bij de Beatrixschool. De modelberekeningen laten een 
dergelijke gradiënt ook zien.  
De gemeten concentraties bij Rendo en het Havenkantoor vallen binnen het berekende 
bereik (zonder zeezout correctie). De gemeten concentratie bij de Beatrixschool ligt 
slechts een 0.3 µg/m3 boven de bovengrens van het berekende bereik, een goed resultaat 
als rekening gehouden wordt met de onzekerheid en de verschillende perioden. 
 
Voor fijn stof kan ook een vergelijking worden gemaakt voor het aantal overschrij-
dingen van de daggemiddelde grenswaarde (50 µg/m3, niet vaker dan 35 maal te 
overschrijden per jaar). Deze vergelijking is echter lastig om de volgende redenen.  
De eerste is dat De Kluizenaar et al. (2006) dit bij de modelberekening slechts 
kwalitatief (wel of geen overschrijding) presenteren op de kaart van Meppel en daarbij 
gecorrigeerd hebben voor zeezout (standaard aftrek van 6 dagen). De locatie van Rendo 
ligt in de modelberekening dicht tegen het gebied met overschrijding aan; de andere 
locaties liggen in het gebied zonder overschrijding.  
De tweede is dat de metingen door uitval niet voor 365 dagen van het jaar beschikbaar 
zijn. Het optreden van hoge concentraties fijn stof is sterk afhankelijk van toevallige 
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omstandigheden (grootschalig transport, meteorologische condities). Lineaire 
extrapolatie van het aantal overschrijdingen in de meetperiode naar een aantal 
overschrijdingen per jaar is daardoor niet mogelijk. Daarom kunnen in de vergelijking 
slechts de dagen meegenomen worden waarop daadwerkelijk gemeten is.  
 
In Tabel 3 is het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde van fijn 
stof weergegeven. Tijdens de 327 meetdagen bij Rendo is er 42 maal een hogere 
concentratie dan 50 µg/m3 gemeten, 7 dagen meer dan toegestaan in een heel jaar. De 
modelberekeningen geven aan dat de grens tussen wel of geen overschrijding dichtbij 
Rendo ligt. Het is aannemelijk dat als de zeezoutcorrectie opgeheven wordt in de 
modelberekeningen, en er dus 6 dagen bij opgeteld worden, Rendo in het gebied komt 
te liggen waarin overschrijding plaatsvindt.  
Bij het Havenkantoor en de Beatrixschool is het aantal gemeten overschrijdingen 
beduidend lager en is er geen sprake van overschrijding van het toegestane aantal 
dagen. Dit is in overeenstemming met de modelberekeningen. 

Tabel 3 Aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde van fijn stof. 

Meetlocatie Afstand tot 
betonbedrijven

(meter) 

Aantal 
meetdagen 

Aantal 
overschrijdingen 

tijdens meetdagen 
(zonder zeezout 

correctie) 

> 35 maal 
overschrijding 

in model  
(met zeezout 

correctie) 
Rendo +/- 300 327 42 op grens ja/nee 
Havenkantoor +/- 600 359 28 nee 
Beatrixschool +/- 1200 339 21 nee 

 
 
Samenvattend geldt voor fijn stof dat: 
− er over het algemeen een goede overeenstemming is wat betreft de ruimtelijke 

gradiënt van fijn stof tussen de metingen en modelberekeningen.  
− de jaargemiddelde concentratie van fijn stof op geen van de meetlocaties de 

grenswaarde van 40 µg/m3 overschrijdt; 
− de grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie van fijn stof bij Rendo 

overschreden wordt tijdens de meetperiode. 
 
Stikstofdioxide 
 
Voor stikstofdioxide is de vergelijking tussen de metingen en de modelberekeningen 
lastig te maken omdat de concentratie langs wegen snel afneemt met de afstand tot de 
wegas en de metingen gedaan zijn op verschillende afstanden tot de wegas (Bijlage 4). 
Ook varieert de concentratie van jaar tot jaar sterk o.a. als gevolg van meteorologische 
omstandigheden. Modelberekeningen over 2004 laten zich daarom niet één op één 
vergelijken met metingen in 2006/2007. Tabel 4 geeft de jaargemiddelde concentraties 
op basis van de metingen en de modelberekeningen weer. Bij de concentratie uit de 
modelberekening is aangegeven of het de concentratie in de straat of bij de woningen 
betreft. Het valt op dat de gemeten concentraties tijdens de meetperiode (2006/2007) op 
alle locaties lager zijn dan de modelberekeningen voor 2004. Voor een deel kan dat 
verklaard worden doordat de metingen niet in het midden van de weg zijn gedaan, maar 
aan de rand of bij de woningen. De verschillen in de meteorologische omstandigheden 
en de veilige benadering van de modelstudie kunnen ook een groot deel verklaren. 
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Tabel 4 Vergelijking van jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (µg/m3). 

Meetlocatie  Meting 2006/2007 Modelberekening voor 2004 
Stadsachtergrond 15.6 ± 1.0 < 25  
Oosterboer A32 17.3 ± 2.1 +/- 25  (bij de woningen) 
Oosterboer N851 17.3 ± 0.8 +/- 25  (bij de woningen) 
Steenwijkerstraatweg 18.9 ± 1.5 30-35  (in de straat) 
Ceintuurbaan 20.8 ± 1.3 25-30  (in de straat) 
Burg. Kopperslaan 21.0 ± 1.8 25-30  (in de straat) 
Hoogeveenseweg 19.2 ± 3.6 25-30  (bij de woningen) 
Parallelweg 23.5 ± 1.7 30-35  (in de straat) 
Leonard Springerlaan 19.0 ± 1.3 25-30  (in de straat) 
Werkhorst 20.1 ± 1.4 30-35  (in de straat) 
Rendo 15.9 ± 1.1 < 25 
Havenkantoor 15.8 ± 1.1 < 25 
Beatrixschool 15.6 ± 1.1 < 25 

 
 
Samenvattend geldt voor stikstofdioxide dat: 
− de in 2006/2007 gemeten concentratie van stikstofdioxide over het algemeen lager 

is dan de modelberekeningen voor 2004; 
− de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide op geen locatie de grenswaarde 

zoals die in 2010 gehaald moet worden (40 µg/m3) overschrijdt. 
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4 Aanvullende meetresultaten 

4.1 Fijn stof 

De 24-uurgemiddelde concentraties zijn als functie van de tijd voor de drie locaties 
weergegeven in Figuur 2.  
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Figuur 2 24-uurgemiddelde concentratie van fijn stof (µg/m3) op de drie meetlocaties in vergelijking met de daggemiddelde 
grenswaarde (50 µg/m3). 

 
 
Hoewel er lokale verschillen optreden, wijken de concentraties van fijn stof op de drie 
locaties weinig van elkaar af. De metingen bevestigen het grootschalige verspreidings-
patroon van fijn stof. Er treedt sterke variatie in de tijd op. Deze is voornamelijk een 
gevolg van fluctuaties in grootschalig transport (afhankelijk van windrichting), locale 
emissies en meteorologische verspreidingscondities.  
Op 24 maart 2007 is een hoge concentratie fijn stof gemeten. Het gaat in dit geval om 
de aanvoer van fijn stof vanuit het buitenland. Die dag heerste er een noordoostenwind 
en daarmee werd lucht uit het voormalige Oost-Duitsland en zuidelijk Polen aangevoerd 
(Meteo Consult, website 2007). De industrie in dat deel van Europa is nog erg 
vervuilend. De verhoogde concentratie werd in heel Nederland gemeten.  
Op 13 juni 2007 was de concentratie van fijn stof opnieuw uitzonderlijk hoog. Omdat 
de wind uit het zuidwesten kwam, is dit zeer waarschijnlijk fijn stof van Nederlandse 
afkomst. In Figuur 2 is goed te zien dat op 13 juni 2007 bij Rendo de hoogste 
concentratie gemeten is en bij de Beatrixschool de laagste. Dat is zeer waarschijnlijk het 
gevolg van de emissie van de betonbedrijven. 
 
De situaties op 24 maart en 13 juni 2007 geven aan dat overschrijdingen van de 
daggemiddelde grenswaarde voorkomt bij wind uit verschillende richtingen. Om dit 
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verder te onderzoeken is gebruik gemaakt van de daggemiddelde windgegevens 
gemeten in De Bilt (KNMI, website 2007). Het voorkomen van windrichtingen (de 
frequentie) kan in een zogenaamde windroos uitgezet worden. Allereerst is dit gedaan 
voor de gehele meetperiode (zie Figuur 3). Het is duidelijk dat de wind het grootste deel 
van de tijd uit richtingen tussen zuid en west (180 tot 270°) komt, daar waar de 
betoncentrales gelegen zijn. De betoncentrales beïnvloeden daarom de jaargemiddelde 
concentratie van fijn stof.  
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Figuur 3 Windrozen met de frequentieverdeling van de windrichting (in %) voor de hele meetperiode en voor de dagen 
waarop er bij Rendo een overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde optreedt. De windrichtingen zijn 
verdeeld in secties van 10°, weergegeven aan de buitenrand van de windroos. 5 staat voor de windsectie 0 tot 
10°, etc. 

 
 
Ook is een windroos gemaakt voor de dagen waarop de daggemiddelde grenswaarde bij 
Rendo wordt overschreden. Er is voor Rendo gekozen, omdat de daggemiddelde 
grenswaarde daar vaker dan toegestaan wordt overschreden. Wat opvalt is dat dit niet 
alleen dagen zijn met een zuidelijke windrichting, waar de betoncentrales gelegen zijn. 
De betoncentrales kunnen de concentratie van fijn stof bij Rendo naar schatting 
beïnvloeden wanneer de wind uit richtingen tussen 155 en 235° komt. De percentages 
uit deze richtingen tellen op tot 34% van de dagen. Overschrijdingen kunnen bij deze 
windrichtingen het gevolg zijn van de lokale emissie van de betoncentrales, maar ook 
het gevolg van aanvoer van lucht met hoge concentratie afkomstig van verder weg 
gelegen bronnen.  
Omdat De Bilt ruim 100 km verwijderd is van Meppel, is dezelfde analyse ook 
uitgevoerd met windgegeven gemeten in Eelde (Groningen). Beide analyses geven 
dezelfde resultaten zodat aangenomen mag worden dat de gegevens van De Bilt 
representatief zijn voor Meppel. 

− Uit de analyse van windgegevens wordt geconcludeerd dat de betoncentrales 
maximaal voor 34% bijdragen aan het aantal dagen waarop de daggemiddelde 
grenswaarde is overschreden bij Rendo in de periode augustus 2006 tot en met juli 
2007. 
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4.2 Stikstofdioxide 

De resultaten van de maandgemiddelde metingen van stikstofdioxide op elk meetpunt 
zijn opgenomen in Bijlage 5. Tevens is per maand het gemiddelde over alle meetpunten 
weergegeven om een indruk te geven van het verloop in het jaar. De concentraties 
waren het laagst in het voorjaar van 2007. De hoogste concentraties zijn gemeten in 
september en december 2006. Verschillen zijn vooral het gevolg van variatie in de 
meteorologische omstandigheden, maar ook lokale omstandigheden kunnen een rol 
spelen. 
 
De concentraties op de meetpunten zijn gemiddeld per meetlocatie. Op die manier 
wordt een representatieve concentratie voor de meetlocaties verkregen. Figuur 4 toont 
de jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide en de onzekerheden daarin voor de 
meetlocaties. De concentratie is opgebouwd uit de stadsachtergrond en de lokale 
bijdrage. De bijbehorende getallen zijn weergegeven in Tabel 5. 
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Figuur 4 Bijdrage van de lokale bronnen aan de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (in µg/m3) bovenop de 
stadsachtergrond. De onzekerheid is gegevens als het 95%-betrouwbaarheidsinterval. 
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Tabel 5 Jaargemiddelde concentraties en onzekerheden (95%- 
betrouwbaarheidsinterval) van stikstofdioxide in µg/m3. 

Meetlocatie  Concentratie 
Stadsachtergrond 15.6 ± 1.0 
Oosterboer A32 17.3 ± 2.1 
Oosterboer N851 17.3 ± 0.8 
Steenwijkerstraatweg 18.9 ± 1.5 
Ceintuurbaan 20.8 ± 1.3 
Burg. Kopperslaan 21.0 ± 1.8 
Hoogeveenseweg 19.2 ± 3.6 
Parallelweg 23.5 ± 1.7 
Leonard Springerlaan 19.0 ± 1.3 
Werkhorst 20.1 ± 1.4 
Rendo 15.9 ± 1.1 
Havenkantoor 15.8 ± 1.1 
Beatrixschool 15.6 ± 1.1 

 
 
De concentratie komt op geen meetlocatie boven de 24 µg/m3 uit. Daarmee wordt 
ruimschoots voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde zoals die in 2010 gehaald 
moet worden (40 µg/m3). De concentratie is het hoogst bij de Parallelweg. Dat kan 
deels verklaard worden doordat de afstand van het meetpunt tot aan de wegas daar 
kleiner is dan op de andere locaties. Lokale omstandigheden spelen echter een rol. Zo is 
de concentratie bij de Leonard Springerlaan, waar het meetpunt slechts weinig verder 
van het midden van de weg gelegen is, aanzienlijk lager.  
Bij de woningen in de wijk Oosterboer zijn de concentraties lager dan langs de drukkere 
wegen in het westelijke deel van Meppel. De invloed van de A32 en N851 ter plaatse 
van de woningen is dus gering.  
De relatief grote onzekerheid in de concentratie bij de Hoogeveensweg wordt veroor-
zaakt door de grote verschillen tussen de afzonderlijke metingen. Er is hier dus veel 
ruimtelijke variabiliteit.  
De gemeten concentraties van stikstofdioxide op de locaties waarop fijn stof gemeten is, 
Rendo, Havenkantoor en Beatrixschool, liggen dichtbij de stadsachtergrond. Dit 
bevestigt dat de locaties verkeersarm zijn. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Fijn stof: 
 
− Over het algemeen is er goede overeenstemming wat betreft de ruimtelijke gradiënt 

van fijn stof tussen de metingen en modelberekeningen (De Kluizenaar et al., 
2006).  

− De jaargemiddelde concentratie van fijn stof overschrijdt op geen van de 
meetlocaties de grenswaarde van 40 µg/m3. De jaargemiddelde concentratie van 
fijn stof is tijdens de meetperiode (augustus 2006 tot en met juli 2007) bij Rendo 
het hoogst met 31.3 µg/m3. Bij het Havenkantoor is de concentratie afgenomen tot 
29.6 µg/m3. Vervolgens neemt de concentratie nog maar weinig af, tot 29.3 µg/m3 
bij de Beatrixschool.  

− De grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie van fijn stof wordt bij Rendo 
vaker dan toegestaan overschreden tijdens de meetperiode (in 327 meetdagen 42 
keer). Uit analyse van windgegevens blijkt dat de betoncentrales maximaal voor 
34% bijdragen aan het aantal dagen met overschrijding bij Rendo. 

 
Stikstofdioxide: 
 
− De in 2006/2007 gemeten concentratie van stikstofdioxide is over het algemeen 

lager dan de modelberekeningen voor 2004 (De Kluizenaar et al., 2006). Dit kan 
verklaard worden door verschillende meteorologische omstandigheden en de 
variërende afstand tot de wegas bij de metingen. 

− De jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide overschrijdt op geen locatie de 
grenswaarde zoals die in 2010 gehaald moet worden (40 µg/m3). De concentratie 
van stikstofdioxide komt op geen locatie boven de 24 µg/m3 uit.  

− De jaargemiddelde stadsachtergrond concentratie in Meppel is 15 à 16 µg/m3. 
− Bij de woningen in de wijk Oosterboer zijn de concentraties lager dan langs de 

drukkere wegen in het westelijke deel van Meppel. 
− De hoogste concentratie van stikstofdioxide is gemeten bij de Parallelweg. 

5.2 Discussie en aanbevelingen 

Overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde zijn sterk afhankelijk van 
toevallige omstandigheden, zoals grootschalig transport (een hoge achtergrond-
concentratie in lucht die over grote afstand getransporteerd wordt) en meteorologische 
condities. De meetlocaties in dit onderzoek liggen relatief dicht bij elkaar, zodat de 
genoemde toevallige omstandigheden dezelfde invloed hebben op de locaties. De 
metingen wijzen uit dat de daggemiddelde grenswaarde bij Rendo vaker dan toegestaan 
overschreden wordt, in tegenstelling tot de locaties die verder van de betoncentrale 
afliggen. Dit duidt er op dat de emissies vanaf de betoncentrales bijdragen aan 
overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde in de nabije omgeving. 
Analyse van windgegevens toont aan dat ruim dertig procent van het aantal dagover-
schrijdingen bij Rendo in de meetperiode optreedt bij wind uit de richting van de 
betoncentrales. Overschrijdingen kunnen bij deze windrichtingen het gevolg zijn van de 
lokale emissie van de betoncentrales, maar ook het gevolg van aanvoer van lucht met 
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hoge concentratie afkomstig van verder weg gelegen bronnen. Het genoemde 
percentage moet dan ook als een maximum gezien worden. 
Met maatregelen bij de betoncentrales kan het aantal dagoverschrijdingen in de nabije 
omgeving verminderd worden. Echter, omdat elk jaar andere toevallige omstandigheden 
kent, is niet eenvoudig te kwantificeren hoe groot deze vermindering zal zijn. In de 
meetperiode hadden maatregelen bij de betoncentrale het aantal overschrijdingsdagen 
met maximaal ruim dertig procent kunnen verminderen. Maar van jaar tot jaar kan de 
vermindering als gevolg van de maatregelen sterk fluctueren. 
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1 Algemene aspecten van de meetstrategie 

Het vaststellen van de luchtkwaliteit in een stad is complex. Om de luchtkwaliteit in een 
stad in beeld te brengen door middel van metingen van stikstofdioxide en fijn stof moet 
daarom een doelgerichte meetstrategie opgesteld worden. De meetstrategie is als het 
ware de keuze voor de meetmethode, meetlocaties en meetperiode. 
 
Voor het meten van de luchtkwaliteit bestaan Europese referentiemethoden. Voor veel 
stoffen is de referentie een continu registrerende monitor, bijvoorbeeld voor stikstof-
dioxide. Monitoren zijn duur en vereisen een meetbehuizing met stroomvoorziening, 
waardoor het nauwelijks haalbaar is om met deze methode op meerdere locaties in een 
stad te meten. Voor stikstofdioxide is ook een passieve meetmethode beschikbaar. Deze 
is veel goedkoper, vereist geen meetbehuizing en is daardoor op meerdere plaatsen in 
een stad inzetbaar.  
Voor fijn stof bestaat de referentiemeting uit het verzamelen van stof op een filter. Dit 
is een relatief dure methode omdat de filters met de hand gewogen moeten worden. Ook 
is er een apparaat nodig dat automatisch filters kan wisselen. Er zijn goedkope, kleine 
monitoren beschikbaar die de fijn stof concentratie continu registreren, de Osiris 
monitoren. Deze zijn geschikt om op verschillende plaatsen in een stad fijn stof te 
meten.  
 
De concentratie van stikstofdioxide in een stad is opgebouwd uit een achtergrond-
concentratie en een lokale bijdrage door verkeer. De heersende achtergrondconcentratie 
wordt gevoed door huishoudelijke activiteiten (koken, verwarming) en het alom 
aanwezige verkeer in de stad. Het verkeer zorgt daarnaast ook voor een lokale bijdrage 
bovenop deze achtergrondconcentratie. Dicht bij de weg is de concentratie van stikstof-
dioxide verhoogd, maar deze neemt snel af naarmate de afstand tot de bron toeneemt. 
Zo kunnen er binnen een stad grote verschillen in de concentratie stikstofdioxide 
optreden. Ook binnen een straat kunnen verschillen optreden door variaties in de 
emissies en in de lokale verspreidingscondities (bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
verkeerslichten, een bushalte, zijstraten, bebouwing, bomen). Om een representatieve 
concentratie van stikstofdioxide in een straat te bepalen is het nodig om op meerdere 
punten in de straat te meten. 
De verspreiding van fijn stof is een grootschalig proces. Fijn stof kan over grote 
afstanden (binnen Nederland, maar zeker ook binnen Europa) getransporteerd worden 
en ligt meestal als een deken over grote delen van het land. Daarbovenop dragen lokale 
bronnen bij aan de concentratie van fijn stof. Naast verkeer is industrie een lokale bron 
voor fijn stof. Om een beeld te krijgen van de invloed van industriële bronnen op de 
concentratie van fijn stof in een stad, kan op een aantal locaties gemeten worden. Door 
de locaties zo te kiezen dat de afstand tot de bron steeds groter wordt, kan onderzocht 
worden hoe groot de bijdrage van de bron is en tot welke afstand de invloed reikt. Op 
de locaties moet de invloed van andere bronnen zo klein mogelijk zijn. Verkeersarme 
gebieden zijn daarom bij uitstek geschikt. Als de locaties zo worden gekozen dat lokale 
bronnen niet tot nauwelijks aanwezig zijn, kan worden volstaan met een meting per 
locatie. 
 
De grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof gelden voor jaargemiddelde 
concentraties. Luchtverontreinigingsniveaus vertonen over het algemeen variatie in de 
tijd, vooral als gevolg van variërende meteorologische omstandigheden. Neerslag zorgt 
er bijvoorbeeld voor dat luchtverontreiniging uit de atmosfeer wordt gespoeld. 
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Windstille omstandigheden kunnen juist hogere concentraties veroorzaken omdat er dan 
weinig verspreiding is. Om de jaargemiddelde concentratie van een stof zo betrouwbaar 
mogelijk uit metingen af te leiden moet een heel jaar gemeten worden. Als het jaar-
gemiddelde geschat wordt uit metingen die slechts een deel van het jaar uitgevoerd zijn, 
neemt de betrouwbaarheid af.  
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2 Meetmethoden 

Fijn stof 
 
Osiris monitoren zuigen lucht aan met een constante snelheid. Elk deeltje in de lucht 
veroorzaakt een verstrooiing van een laserstraal. Door de deeltjes als het ware te tellen 
kan de concentratie fijn stof in de lucht worden bepaald. Uit de gemeten uurwaarden 
wordt het 24-uurgemiddelde berekend. Osiris monitoren meten met een ander principe 
dan de Europese referentiemethode. Om de met de Osiris monitoren gemeten fijn stof 
concentraties te herleiden naar de referentiewaarde, wordt op een locatie in de stad ook 
met de referentiemethode gemeten.  
 
Bij de referentiemeting wordt lucht door een filter gezogen zodat het stof in de lucht 
achterblijft op het filter. Door het filter vooraf en achteraf te wegen onder 
geconditioneerde omstandigheden, wordt de belading op het filter bepaald. Omdat 
bekend is met welke snelheid de lucht door het filter gezogen wordt, kan daaruit de 
concentratie van fijn stof in de lucht worden bepaald. Het ingezette filterwisselapparaat, 
de Tecora, zorgt ervoor dat er elke dag een nieuw filter bemonsterd wordt. De gemeten 
24-uurgemiddelde concentraties kunnen getoetst worden aan de daggemiddelde 
grenswaarde voor fijn stof.  
 
Op de locatie waar met de referentiemethode gemeten wordt, geeft de referentie-
methode de juiste fijn stof concentratie. Dagelijks wordt de door de Osiris monitor 
gemeten concentratie, gemiddeld over 24 uur, vergeleken met de door de referentie-
methode gemeten concentratie. De verhouding tussen de concentraties wordt 
vervolgens ook op de andere locaties, waar alleen met een Osiris monitor gemeten 
wordt, toegepast. Op die manier wordt de concentratie op elke locatie naar de 
referentiewaarde herleid. 
 
De onzekerheid (toevallige fout) van een 24-uurgemiddelde meting met de Osiris 
monitor na herleiding tot de referentiewaarde wordt geschat op 20% (95%-betrouw-
baarheidsinterval). In Bijlage 3 worden de begrippen onzekerheid en betrouwbaarheids-
interval uitgelegd. De toevallige fout middelt sterk uit als het aantal metingen groot is. 
Omdat het jaargemiddelde gebaseerd is op dagelijkse metingen, is het aantal metingen 
voor fijn stof inderdaad groot. Daarom zal de toevallige fout in de herleide meting met 
de Osiris monitor nauwelijks tot onzekerheid leiden in het gemiddelde over de meet-
periode.  
 
Stikstofdioxide 
 
Voor de metingen van stikstofdioxide is gebruik gemaakt van een passieve monster-
methode. Stikstofdioxide wordt daarbij chemisch gebonden op een met triethanolamine 
(TEA) gecoat roestvrij stalen gridje dat in een kunststof buisje (Palmes tube) is aange-
bracht. Stikstofdioxide diffundeert naar het gridje en wordt daar door de TEA chemisch 
gebonden. De buisjes worden gedurende circa een maand blootgesteld aan de buiten-
lucht. De monsters zijn later op het laboratorium spectrofotometrisch geanalyseerd in 
vergelijking met vloeistofstandaarden (volgens de Saltzman methode).  
 
De passieve meetmethode heeft een grotere onzekerheid dan de referentiemethode en 
wordt aangeduid als indicatief. De onzekerheid (toevallige fout) van een passieve 
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meting van de maandgemiddelde concentratie van stikstofdioxide is ongeveer 25% 
(95%-betrouwbaarheidsinterval). De toevallige fout middelt sterk uit als het aantal 
metingen groot is. De jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide is gebaseerd op 
maandelijkse metingen en op meerdere meetpunten per locatie. Dit zorgt voor een 
aanzienlijke uitmiddeling van de toevallige fout.  
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3 Onzekerheid 

Statistische onzekerheden worden vaak uitgedrukt in betrouwbaarheidsintervallen. Als 
er een aantal metingen uitgevoerd worden, kan daaruit het gemiddelde bepaald worden. 
Als het aantal metingen groot genoeg is zullen de afzonderlijke metingen een verdeling 
laten zien, waarbij waarden dicht bij het gemiddelde vaker (met een hogere frequentie) 
optreden dan waarden die verder van het gemiddelde afliggen. Dit is weergegeven in 
Figuur 5.  
 
 

 

Figuur 5 Frequentieverdeling van een aantal metingen. 
 
 
In Figuur 5 is ook het 95%-betrouwbaarheidsinterval aangeduid. 95% van alle metingen 
liggen binnen dit interval. Slechts 5% (2.5% aan de onderkant en 2.5% aan de 
bovenkant) valt buiten het interval.  
 
De onzekerheid die bij het 95%-betrouwbaarheidsinterval hoort is het verschil tussen 
het gemiddelde en de waarde bij een frequentie van 2.5%. Vaak wordt de onzekerheid 
uitgedrukt als percentage. Een onzekerheid van 20% wil dan zeggen dat in 95% van de 
gevallen de gemeten waarde minder dan 20% van de gemiddelde waarde afwijkt (naar 
boven of naar beneden). Daarbij moet bedacht worden dat de kans dat de gemeten 
waarde dichter bij het gemiddelde ligt veel groter is dan de kans dat de gemeten waarde 
dichter bij de frequentie van 2.5% (of 97.5%) ligt. 
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4 Overzicht van de meetpunten 

Meet- 
punt 

X-coör Y-coör. Meetlocatie Afstand tot 
wegas 

1 207979.0 523709.0 Rendo (Setheweg) +/- 100 
2 208753.6 524295.0 Steenwijkerstraatweg 12.9 
3 208776.1 524372.5 Steenwijkerstraatweg 15.1 
4 209538.4 524506.2 Stadsachtergrond (De Vissersingel) 3.2 
5 209460.0 524223.0 Beatrixschool (De Vissersingel) 27.7 
6 209094.9 524137.6 Steenwijkerstraatweg 18.7 
7 209131.7 524118.2 Steenwijkerstraatweg 13.3 
8 209389.5 524055.4 Ceintuurbaan 11 
9 209453.0 524051.2 Ceintuurbaan 11.4 

10 209478.2 523902.7 Stadsachtergrond (Ambonstraat) 4.5 
11 209842.0 523644.0 Burg. Kopperslaan 12.2 
12 209777.5 523715.5 Burg. Kopperslaan 11 
13 210704.0 523906.8 Oosterboer A32 9.6 
14 210698.5 523617.3 Oosterboer A32 3.8 
15 210719.9 523324.7 Oosterboer A32 3.8 
16 211464.2 523923.6 Stadsachtergrond (Boerkist) 11.9 
17 210817.0 523176.0 Oosterboer N851 2.5 
18 211094.1 523059.0 Oosterboer N851 11.3 
19 209769.0 523108.8 Parallelweg 9.8 
20 210083.1 523247.2 Hoogeveenseweg 20.2 
21 210191.8 523207.7 Hoogeveenseweg 20.9 
22 208595.0 522510.0 Stadsachtergrond (Govaert Flinckstraat) 9 
23 209525.0 522993.8 Stadsachtergrond (Wilhelminapark) 2.7 
24 209698.0 522856.7 Leonard Springerlaan 10.5 
25 209417.3 522088.4 Werkhorst 10.8 
26 209431.1 522099.7 Werkhorst 9.8 
27 209447.0 521853.0 Werkhorst 18.8 
28 209499.0 521808.0 Werkhorst 20.5 
29 208636.9 523462.3 Havenkantoor (Westeinde) 6.5 
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5 Gemeten concentraties van stikstofdioxide (µg/m3) 

Meetpunt aug-06 sep-06 okt-06 nov-06 dec-06 jan-07 feb-07 mrt-07 apr-07 mei-07 jun-07 jul-07 

1 14.4 24.5 21.0 19.7 32.3 11.6 14.8 12.1 6.9 6.5 15.7 10.7 

2 22.3 27.8 13.9 19.8 27.8 11.2 25.3 16.6 8.7 9.1 21.5 10.5 

3 20.2 28.3 16.8 21.9 23.7 10.3 18.9 11.5 7.6 15.6 20.6 11.9 

4 14.4 19.8 13.5 18.1 - 17.4 20.6 15.8 11.0 8.4 14.1 10.7 

5 14.0 23.1 16.1 22.3 23.7 13.3 19.7 19.3 6.4 7.0 12.8 9.2 

6 19.5 32.1 23.1 25.2 21.8 17.8 - 26.3 10.2 11.1 18.8 14.2 

7 20.6 28.4 23.1 21.1 29.2 22.7 22.5 13.0 15.6 10.2 21.3 16.5 

8 20.2 32.7 22.4 22.3 33.0 15.7 31.5 22.3 14.1 10.5 19.7 12.9 

9 18.3 29.7 20.2 26.6 30.2 20.0 30.3 15.6 14.8 10.3 15.8 9.3 

10 14.4 19.0 19.8 19.8 29.3 15.5 22.2 14.0 7.7 7.4 11.3 10.2 

11 18.2 29.4 21.4 22.1 31.2 21.1 23.6 24.4 10.5 10.6 17.2 11.5 

12 20.0 29.4 24.8 25.1 35.4 19.8 25.5 22.4 17.0 13.1 18.8 12.7 

13 14.7 22.7 21.4 26.2 15.1 10.8 18.8 7.0 - 6.6 13.7 9.9 

14 15.2 24.4 22.5 25.0 31.7 19.4 25.4 12.9 8.7 7.4 11.6 9.3 

15 16.8 25.5 18.8 21.0 29.8 16.0 27.1 11.6 11.6 18.3 10.4 - 

16 11.5 20.0 15.9 18.7 21.3 21.3 20.5 7.9 13.4 6.5 11.5 7.1 

17 17.3 26.0 19.2 23.6 28.2 19.8 22.2 11.7 9.6 8.7 14.7 11.5 

18 14.4 22.7 19.8 20.2 31.0 15.5 21.9 13.4 13.2 7.1 11.4 12.0 

19 22.6 40.2 26.9 16.8 29.1 14.4 29.9 28.3 27.0 12.3 22.6 12.1 

20 16.0 25.2 25.7 19.4 32.4 9.9 15.7 17.7 12.1 8.9 15.4 10.0 

21 15.4 29.3 28.3 21.0 29.0 23.4 25.3 22.7 20.7 9.5 16.9 10.9 

22 13.9 23.4 16.3 21.7 28.4 16.4 17.7 19.7 16.0 14.6 11.3 9.4 

23 12.9 - 18.0 20.7 29.0 18.0 21.8 10.3 8.6 6.7 12.0 9.4 

24 13.3 27.4 19.2 24.7 25.8 19.4 23.7 16.1 15.0 10.0 18.8 14.3 

25 17.9 30.9 19.3 20.3 26.5 17.5 17.9 12.7 22.1 10.7 17.4 6.3 

26 20.5 33.1 26.5 25.8 32.0 18.7 19.2 18.1 20.9 10.6 16.3 10.0 

27 17.9 26.8 23.9 23.9 33.0 20.0 25.3 27.5 17.0 11.4 17.1 14.2 

28 19.3 28.3 25.7 24.8 27.6 19.9 16.1 19.5 11.2 13.5 16.4 15.0 

29 14.0 20.5 19.0 23.7 30.4 13.4 22.1 15.9 4.1 4.6 12.9 8.6 

             

Gemiddeld 16.9 26.8 20.8 22.1 28.5 16.9 22.3 16.8 12.9 9.9 15.8 11.1 

 
 
 
 




