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Samenvatting 
 
In deze studie gingen we na hoe de concentraties van stikstofdioxide (NO2) variëren op verschillende 
locaties in een stad. Hiervoor voerde de Vlaamse Milieumaatschappij metingen uit op 3 typische 
stedelijke locaties, namelijk een: 

• stedelijke achtergrond; 
• invalsweg; 
• street canyon. 

 
Uit de analyse van de resultaten van de NO2-metingen en het verband met de verschillende 
locatietypes blijkt dat: 

• gezien verkeer een belangrijke bron voor NO2 is, de gemeten NO2-concentraties sterk 
afhangen van het locatietype; 

• in street canyons de hoogste NO2-concentraties werden gemeten; 
• we de grenswaarde van 40 µg/m3 voor de NO2-jaargemiddelden in deze street canyons 

meestal niet halen; 
• naargelang de stad, de bijdrage in street canyons 25% tot 40% uitmaakt van het 

jaargemiddelde. 
 

De NO2-concentraties variëren ook naargelang het seizoen. Ze zijn het hoogst tijdens de herfst- en 
wintermaanden. Ten opzichte van de herfstmaanden meten we in de zomer gemiddeld: 

• 40% minder op de stedelijke achtergrondmeetplaatsen; 
• 25% minder op street canyons. 
 

Deze studie liep gedurende 1 jaar in de steden Antwerpen, Brugge, Gent en Oostende van 29 juni 
2011 tot 11 juli 2012. De NO2-concentraties werden gemeten met passieve samplers die ons een 
beeld geven van de gemiddelde concentraties gedurende 2 weken. 
 
Deze meetcampagne maakt deel uit van het door de Europese Commissie financieel ondersteunde 
Life+ ATMOSYS project. Meer informatie over dit project vindt u op http://www.atmosys.eu.  
 
 

  
 

http://www.atmosys.eu/
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Summary 
 
In this report we investigated how the NO2-concentrations vary among different locations within a city. 
Therefore the Flemish Environment Agency carried out measurements at 3 typical urban locations:  

• an urban background; 
• a regional road; 
• a street canyon. 
 

From a detailed analysis of the measured NO2-concentrations and their relation to the different types 
of locations we found that: 

• because traffic is an important source, the NO2-concentrations are very dependent of the 
location type; 

• in street canyons we measured the highest NO2-concentrations; 
• the limit value of 40 µg/m3 for the annual mean of NO2 is usually exceeded in these street 

canyons; 
• depending on the city, the contribution in street canyons makes up between 25% and 40% of 

the annual mean concentration. 
 

The NO2-concentrations also show seasonal trends. The highest concentrations are measured during 
autumn and winter. Compared to autumn, the concentrations in summer are on average: 

• 40% lower at urban background locations; 
• 25% lower at street canyons. 

 
This study took place in the cities Antwerp, Bruges, Ghent and Ostend during a 1 year campaign 
running from 29 June 2011 until 11 July 2012. These measurements were carried out using passive 
samplers which gave us an idea of the average NO2-concentrations during 2 weeks. 
 
This campaign is part of the Life+ ATMOSYS project with financial support from the European 
Commission. More information on this project can be found at http://www.atmosys.eu.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atmosys.eu/
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1 Life+ ATMOSYS 
 
De hier beschreven meetcampagne maakt deel uit van het Life+ ATMOSYS project gefinancierd door 
de Europese Commissie. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO) hebben samen hun krachten gebundeld in dit project. 
 
Het doel van het Life+ ATMOSYS project is om een geavanceerde website te ontwikkelen die gebruik 
maakt van de allernieuwste luchtkwaliteitsmodellen. Zo zal het onder andere mogelijk zijn om via de 
website voorspellingen van de luchtkwaliteit te bekijken voor de polluenten ozon, fijn stof, 
stikstofdioxide en elementaire koolstof of roet. 
 
Binnen het project zorgt de VITO voor de ontwikkeling van de luchtkwaliteitsmodellen en de website. 
De VMM levert metingen aan om de luchtkwaliteitsmodellen verder te ontwikkelen en te toetsen aan 
de werkelijkheid. Naast metingen uit het al uitgebreide meetnet van de VMM werden ook specifieke 
meetcampagnes opgezet. In dit rapport beschrijven we de NO2-meetcampagne. 
 
De doelgroep van gebruikers van de Life+ ATMOSYS website zijn zowel geïnteresseerde burgers als 
beleidsmakers en experten in luchtkwaliteitsmodellen. De huidige stand van dit project en de meest 
recente ontwikkelingen vindt u op http://www.atmosys.eu. 

http://www.atmosys.eu/
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2 Beschrijving van de NO2-meetcampagne 
 
Deze meetcampagne maakt deel uit van de Life+ ATMOSYS stedencampagne waarin we ook PM10 
fijnstofmetingen1 hebben gedaan. Om de NO2-concentraties te meten, hebben we passieve samplers 
gebruikt die we ophingen in de buitenlucht. Ze geven ons informatie over de gemiddelde NO2-
concentratie waaraan ze werden blootgesteld tijdens een meetperiode van 2 weken. Onze ganse 
meetcampagne duurde een volledig jaar maar liep gedeeltelijk in 2011 en 2012.  
 
Met deze meetcampagne willen we een beter inzicht krijgen in de verschillen in NO2-concentraties 
tussen 3 verschillende typische locaties in een stad, namelijk: 

• een stedelijke achtergrond: een meetlocatie in stedelijk gebied zodanig gelegen dat er geen 
belangrijke invloed is van één enkele bron of straat; 

• een invalsweg: een drukke (half)open weg die twee gemeenten, stadsdelen of steden met 
elkaar verbindt, typisch rijden er personenwagens maar ook bussen en vrachtwagens; 

• een street canyon: een straat die volledig ingesloten is door hoge bebouwingen waartussen 
er zich geen grote open ruimten bevinden, typisch bestaat het verkeer uit personenwagens en 
openbaar vervoer. 

 
De NO2-metingen op deze locaties hebben we uitgevoerd in de steden Antwerpen, Gent, Brugge en 
Oostende. We beginnen door eerst de polluent te beschrijven, gevolgd door een overzicht van de 
meetplaatsen en daarna bespreken we de resultaten zelf. 

                                                      
 
 
1 VMM (2013), Chemkar PM10, Chemische karakterisering van fijn stof in Vlaanderen, 2011-2012 
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3 Stikstofdioxide 
 
Stikstofdioxide (NO2) is een polluent die ontstaat tijdens verbrandingsprocessen op hoge temperatuur. 
Deze polluent behoort samen met stikstofmonoxide (NO) tot de stikstofoxiden (NOx). Het is vooral NO2 
dat toxische eigenschappen heeft en schadelijk is voor de mens en ecosystemen. De Europese Unie 
legt grenswaarden op voor de NOx- en NO2-concentraties in de omgevingslucht. De 
Werelgezondheidsorganisatie (WGO) definieerde advieswaarden voor deze stoffen. 
 

 
Figuur 1: Aandeel (%) van de verschillende sectoren in de NOx (NO2)-emissie in Vlaanderen in 2011  
(bron: VMM, Emissie Inventaris Lucht) 
 
Figuur 1 toont een overzicht van de belangrijkste bronnen voor de uitstoot van NOx in 2011. Hieruit 
blijkt dat de grootste bijdragen afkomstig zijn van: 

• verkeer; 
• industrie; 
• land- en tuinbouw; 
• gebouwenverwarming. 
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4 Meetplaatsen 
 
De NO2-metingen zijn gebeurd op dezelfde meetplaatsen als bij de PM10-metingen, met uitzondering 
van de stedelijke achtergrond in Gent. Wegens organisatorische redenen hebben we er voor gekozen 
om de NO2-metingen te doen in de nabij gelegen Willem de Beersteeg. 
 
Verder zijn er in de steden Antwerpen en Gent op telkens 3 extra meetplaatsen bijkomende NO2-
metingen gebeurd. Tabel 1 toont een overzicht van alle meetplaatsen gegroepeerd volgens 
locatietype. Deze tabel bevat ook de met GPS opgemeten coördinaten van de monsterhouder van de 
passieve samplers. We bevestigen deze monsterhouders op een hoogte van ongeveer 3 meter om 
vandalisme te voorkomen. 
 
Tabel 1: Overzicht van de meetplaatsen opgedeelde per type locatie 

Meetplaats Straat/Beschrijving Stad X (m) Y (m) Z (m) 

stedelijke achtergrondmeetplaatsen 

AT30 Lokkaardstraat 10 Antwerpen 152627 209824 10 

AT33 Rodestraat 39 Antwerpen 153189 212548 7 

BB26 Jakobinessenstraat Brugge 70600 210949 6 

GN28 Willem de Beersteeg Gent 104982 194640 7 

GN31 Begijnhofdries Gent 104023 194325 7 

OS09 Mercatorlaan Oostende 48719 213422 5 

meetplaatsen aan invalswegen 

AT29 Desguinlei 33 Antwerpen 151980 209553 7 

AT32 Noorderlaan 69 Antwerpen 153556 215671 6 

BB25 Velodroomstraat Brugge 68251 209630 12 

GN27 Brusselsesteenweg 535 Gent 107187 191567 10 

GN30 Charles de Kerckhovelaan Gent 104764 192315 23 

OS08 Elisabethlaan 90 Oostende 47149 212665 5 
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meetplaatsen in street canyons 

AT31 Provinciestraat 110 Antwerpen 153982 211596 5 

AT34 Lange Altaarstraat 13 Antwerpen 154460 210808 6 

BB27 Noordzandstraat 46 Brugge 69717 211428 9 

GN29 Antwerpsesteenweg 115 Gent 106355 194578 9 

GN32 Lange Violettestraat Gent 105494 193248 7 

OS10 Alfons Pieterslaan 21 Oostende 48435 213929 6 

 
Een gedetailleerde beschrijving van elke meetplaats en de ligging van de meetplaatsen per stad zijn 
opgenomen in Bijlage.  
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5 Meetperiodes 
 
De NO2-metingen werden gestart op 29 juni 2011 en liepen tot 11 juli 2012. De passieve samplers 
werden elke meetperiode van 2 weken vervangen. Tabel 2 geeft een overzicht van de gebruikte codes 
voor de meetperiodes (jaar-nummer) en de overeenkomstige datums. In totaal waren er 27 
meetperiodes in gans de meetcampagne waarvan veertien in 2011 en dertien in 2012.  
 
Tabel 2: Overzicht van de meetperiodes en de overeenkomstige datums 
Meetperiode Datums 
11-001 van 29/06/11 tot 13/07/11 
11-002 van 13/07/11 tot 27/07/11 
11-003 van 27/07/11 tot 10/08/11 
11-004 van 10/08/11 tot 24/08/11 
11-005 van 24/08/11 tot 07/09/11 
11-006 van 07/09/11 tot 21/09/11 
11-007 van 21/09/11 tot 05/10/11 
11-008 van 05/10/11 tot 19/10/11 
11-009 van 19/10/11 tot 02/11/11 
11-010 van 02/11/11 tot 16/11/11 
11-011 van 16/11/11 tot 30/11/11 
11-012 van 30/11/11 tot 14/12/11 
11-013 van 14/12/11 tot 28/12/11 
11-014 van 28/12/11 tot 11/01/12 
12-001 van 11/01/12 tot 25/01/12 
12-002 van 25/01/12 tot 08/02/12 
12-003 van 08/02/12 tot 22/02/12 
12-004 van 22/02/12 tot 07/03/12 
12-005 van 07/03/12 tot 21/03/12 
12-006 van 21/03/12 tot 04/04/12 
12-007 van 04/04/12 tot 18/04/12 
12-008 van 18/04/12 tot 02/05/12 
12-009 van 02/05/12 tot 16/05/12 
12-010 van 16/05/12 tot 30/05/12 
12-011 van 30/05/12 tot 13/06/12 
12-012 van 13/06/12 tot 27/06/12 
12-013 van 27/06/12 tot 11/07/12 
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6 Verkeerstellingen 
 
Tijdens de meetcampagne zijn er verkeerstellingen gebeurd in street canyons en op de invalswegen 
op die meetplaatsen waar ook fijnstofmetingen gebeurden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
heeft deze verkeerstellingen uitgevoerd door dwars op de weg twee telslangen op een afstand van 
elkaar te leggen. Een voertuig dat over een telslang rijdt drukt de lucht er in samen. De ontstane 
drukgolf vormt een signaal wat een telapparaat voor iedere telslang afzonderlijk registreert. Zo kan 
men het dagverloop en het totaal aantal voertuigen per dag bekijken. 
 
Het AWV rapporteert de verkeerstellingen opgedeeld per type voertuig. Indien geen opdeling mogelijk 
is, wijst men de telling toe aan een voertuigtype “andere”. In totaal zijn er 15 verschillende 
voertuigtypes die we hebben opgedeeld in 3 algemenere klassen:  

• licht verkeer: fiets, personenwagens met of zonder aanhangwagens; 
• middelzwaar verkeer: vrachtwagens met 2 en 4 assen; 
• zwaar verkeer: opleggers en vrachtwagens met aanhangwagens. 

 
Wanneer het aantal verkeerstellingen voor het voertuigtype “andere” hoog is, duidt dit op een 
probleem met de telslangen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld vandalisme of slijtage. Dagen met 
zulke tellingen zijn ongeldig en hebben we niet gebruikt in de verdere berekeningen. 
 
In street canyon AT31 in Antwerpen was het niet mogelijk om met telslangen te werken vanwege de 
trambedding. Daarom werden de verkeerstellingen uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. 
Vanwege het hoge aantal ongeldige metingen door vandalisme werden de verkeerstellingen in deze 
street canyon een tweede maal herhaald. 
 
De invalsweg bij meetplaats BB25 in Brugge is de expresweg E403. Het AWV voert geen 
verkeerstellingen met telslangen uit op snelwegen. Het Vlaams Verkeerscentrum telt hier wel met 
vaste enkelvoudige inductielussen. Deze enkelvoudige inductielussen laten niet toe de verschillende 
voertuigtypes te onderscheiden. Wegens technische problemen met de inductielussen zijn de laatst 
beschikbare gegevens deze uit 2010.  
 
Tabel 3 geeft per meetplaats een overzicht van het aantal richtingen, aantal rijvakken per richting en 
de periodes van de verkeerstellingen. 
  
Tabel 3: Overzicht van de verkeerstellingen per meetplaats 

meetplaats #richtingen #rijvakken 
per richting 

periode telling 

AT29 2 (Binnensingel / Singel) 2 8/3/2012 tot 4/4/2012 
AT31 2 (Plantin en Moretuslei / Carnotstraat) 1 9/3/2012 tot 30/3/2012 + 

13/4/2012 tot 13/6/2012 
BB25 2 (Zeebrugge / Sint-Michiels) 2 2010 
BB27 1 (’t Zand) 1 8/3/2012 tot 19/3/2012 
GN27 2 (Gent / Melle) 2 17/4/2012 tot 1/6/2012 
GN29 2 (Lochristi / Dampoort) 1 17/4/2012 tot 1/6/212 
OS08 2 (Kust / Centrum) 2 8/3/2012 tot 29/3/2012 
OS10 2 (Nieuwpoort / Oostende) 1 8/3/2012 tot 29/3/2012 

 

6.1 Resultaten verkeerstellingen in street canyons 
Tabel 4 toont het gemiddeld totaal aantal voertuigen per dag en de samenstelling van het verkeer in 
street canyons. De rijrichting het dichtste bij de meetplaats is aangeduid met een sterretje. 
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Tabel 4: Gemiddeld aantal voertuigen per dag en percentage in elke klasse (street canyon) 
meetplaats rijrichting gemiddeld 

#voertuigen/dag 
% licht 

verkeer 
% middelzwaar 

verkeer 
% zwaar 
verkeer 

AT31 Plantin en Moretuslei * 3572 95 4 1 
Carnotstraat 2084 95 4 1 

BB27 ’t Zand * 4697 83 16 1 
GN29 Lochristi 5021 91 8 1 

Dampoort * 5978 95 4 1 
OS10 Nieuwpoort * 5314 91 9 0 

Oostende 4744 90 9 1 
 
In street canyon AT31 in Antwerpen passeerden er dagelijks gemiddeld anderhalf tot twee maal 
minder voertuigen dan in de andere steden. De Provinciestraat is gelegen tussen de drukke 
verkeersaders Carnotstraat en Plantin en Moretuslei waarlangs het meeste verkeer passeert. De 
Provinciestraat zelf is dus geen drukke weg en er rijdt voornamelijk lokaal verkeer. In de andere 
steden zijn street canyons wel drukke verkeersaders. 
 
In alle steden is er voornamelijk licht verkeer en minder dan 10% middelzwaar verkeer. Enkel in 
Brugge is er meer middelzwaar verkeer. Dit zijn voornamelijk bussen van het openbaar vervoer. 
 

6.2 Resultaten verkeerstellingen op de invalswegen 
Tabel 5 toont het gemiddeld totaal aantal voertuigen per dag en de samenstelling van het verkeer op 
de invalswegen. De rijrichting het dichtste bij de meetplaats is aangeduid met een sterretje. 
 
Tabel 5: Gemiddeld aantal voertuigen per dag en percentage in elke klasse (invalswegen) 
meetplaats richting gemiddeld 

#voertuigen/dag 
% licht 

verkeer 
% middelzwaar 

verkeer 
% zwaar 
verkeer 

AT29 Binnensingel  * 8661 96 3 1 
Singel 14439 94 5 1 

BB25 Zeebrugge 20893 - - - 
Sint-Michiels  * 21174 - - - 

GN27 Gent * 11885 93 6 1 
Melle 12394 81 18 1 

OS08 Kust * 7646 93 6 1 
Centrum 7429 94 5 1 

 
In Brugge is de E403 een drukke expresweg – bijna zoals een snelweg – waardoor er veel meer 
verkeer is dan op de andere invalswegen. Zoals eerder beschreven was het niet mogelijk om deze 
tellingen verder op te delen volgens voertuigtype. 
 
Op de invalswegen in Gent en Antwerpen (richting Singel) passeerden er dagelijks gemiddeld 
anderhalf tot twee maal meer voertuigen dan in de andere steden. De hogere aantallen in Antwerpen 
richting Singel zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan verkeer dat probeert de drukke Antwerpse ring te 
vermijden. 
 
In alle steden is er voornamelijk licht verkeer en minder dan 10% middelzwaar verkeer. Enkel in Gent 
richting Melle is er meer middelzwaar verkeer wat waarschijnlijk vrachtverkeer is.  
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7 Metingen 
7.1 Meetprincipe 
Voor de bepaling van stikstofoxiden (NOx) gebruikt men automatische monitoren die gebaseerd zijn 
op het principe van chemiluminescentie, zoals vastgelegd in de Europese norm EN142112. Bij 
chemiluminescentie volgt er na een chemische reactie het uitzenden van een lichtdeeltje of foton. Een 
gevoelige detector zal de hoeveelheid fotonen tellen wat een maat is voor de concentratie3. Zulke 
automatische monitoren zijn zeer gevoelig, geven meetwaarden op korte tijdsbasis en kunnen tot zeer 
lage concentraties meten. Figuur 2 geeft een overzicht van de NO2-meetstations van de Vlaamse 
Milieumaatschappij. 
 

 
Figuur 2: Ligging van de NO2 meetstations (situatie 1 januari 2013) 
 
De automatische monitoren zijn dure toestellen die frequent onderhoud en elektriciteit nodig hebben. 
Vooral de vereiste van een stroomvoorziening zorgt vaak voor praktische problemen bij tijdelijke 
meetcampagnes. Daarom hebben we voor deze meetcampagne gekozen om passieve samplers van 
de firma IVL uit Zweden te gebruiken (Figuur 3). Deze passieve samplers van IVL zijn door de VMM al 
vaak gebruikt in andere meetcampagnes. Het zijn ronde schijfjes die we opgehangen in de buitenlucht 
en spontaan worden bemonsterd. Na het ophalen van de bemonsterde passieve samplers sturen we 
ze terug naar IVL voor analyse in het labo. Zo krijgen we informatie over de gemiddelde concentratie 
waaraan de passieve samplers zijn blootgesteld gedurende elke meetperiode van 2 weken.  
 
Uit vorige studies van de VMM blijkt dat de verschillen op de jaargemiddelde NO2-concentratie 
gemeten met passieve samplers en automatische monitoren klein zijn en ongeveer 1 tot 3 µg/m3  
bedragen. 

                                                      
 
 
2 EN 14211: Ambient air. Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide 
by chemiluminescence. 
3 Meer gedetailleerde informatie over het dit meetprincipe kan u vinden op http://luchtkwaliteit.vmm.be/info.php?&tab=no2. 

http://luchtkwaliteit.vmm.be/info.php?&tab=no2
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Figuur 3: Een passieve sampler (ronde rode schijf) van de firma IVL voor de meting van NO2 
 

7.2 Validatie metingen 
Op elk van de meetplaatsen maten we met passieve samplers in drievoud. Bij de verwerking en 
validatie werd er gekeken naar de variatie van de 3 gemeten concentraties ten opzichte van de 
gemiddelde concentratie. We hebben hiervoor de variatiecoëfficiënt (VC) berekend als: 
 

 
 
Wanneer deze variatiecoëfficiënt kleiner is dan 20% dan beschouwen we de 3 metingen als geldig en 
werken we verder met het gemiddelde.  
 
De resultaten van de validatie zijn dat: 

• voor alle meetplaatsen de variatiecoëfficiënt minder dan 15% was; 
• voor meetplaats AT33 in Antwerpen de berekende variatiecoëfficiënt groter was dan 20% voor 

meetperiode 11-001 en werden de metingen dus verworpen; 
• op meetplaats GN28 in Gent er metingen ontbreken voor de 3 laatste meetperiodes wegens 

vandalisme.  



Life+ ATMOSYS: NO2-stedencampagne 
 

Resultaten NO2-metingen • 17 

8 Resultaten NO2-metingen 
8.1 Jaargemiddelden 
De Europese richtlijn 2008/50/EC4 definieert een jaargrenswaarde voor NO2 van 40 µg/m3. Ook de 
WGO5 gebruikt 40 µg/m3 als advieswaarde. Figuur 4 toont de jaargemiddelde NO2-concentratie op elk 
van de meetplaatsen en de grenswaarde van 40 µg/m3. Ook de verkeerstellingen voor de 
meetplaatsen aan de invalswegen en in street canyons worden getoond.  
 

 
Figuur 4: NO2-jaargemiddelde voor de meetplaatsen per locatietype 
 
In elk van de steden vinden we de laagste NO2-jaargemiddelden terug op de stedelijke 
achtergrondlocaties. Ze nemen verder af naarmate de steden meer westelijk gelegen zijn, zoals 
Brugge en Oostende. Deze steden zijn kleiner dan de andere en ook dichter gelegen bij de zee 
waardoor er meer invloed is van zeelucht die zorgt voor verdunning. 
 
Bij de invalswegen hebben enkel die in Antwerpen een jaargemiddelde NO2-concentratie boven de 
grenswaarde. Voor de steden Antwerpen en Gent is het verschil tussen de 2 meetplaatsen aan de 
invalswegen zeer klein. Het laagste jaargemiddelde vinden we opnieuw in Oostende en bedraagt hier 
ongeveer de helft van deze in Antwerpen. 
 
 
 

                                                      
 
 
4 Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for 
Europe  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:NL:PDF. 
5 WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update 2005 - Summary 
of risk assessment  http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:NL:PDF
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf
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De hoogste jaargemiddelden komen voor in street canyons die meestal de grenswaarde van 40 µg/m3 
overschrijden. Verder zien we dat het NO2-jaargemiddelde: 

• in de twee street canyons in Antwerpen bijna dezelfde is terwijl ze in de twee street canyons in 
Gent bijna 10 µg/m3 van elkaar verschillen; 

• in street canyon GN32 in Gent het hoogste NO2-jaargemiddelde heeft die werd gemeten 
tijdens gans de meetcampagne; 

• in street canyon AT31 in Antwerpen hoog is, ondanks het feit dat het gemiddeld aantal 
voertuigen per dag er lager is dan in street canyons in de andere steden; 

• enkel in street canyon OS10 in Oostende onder de grenswaarde zit.  
 
Omdat street canyons smalle en ingesloten straten zijn, is er minder verdunning en treedt er lokale 
verhoging op. Dit effect is uitgesproken voor street canyons AT31 in Antwerpen en GN32 in Gent die 
beiden gelegen zijn in zeer smalle straten ingesloten door hoge bebouwing. 
 
In street canyon OS10 in Oostende is het gemiddeld aantal voertuigen per dag vergelijkbaar met deze 
in Gent en Brugge. In vergelijking met street canyons in de andere steden is deze in Oostende wel 
ongeveer twee maal zo breed. Ook is het een kleine stad die het dichtst bij de zee ligt waardoor er ook 
meer aanvoer is van zeelucht.  
 

 
Figuur 5: Absolute bijdragen aan het NO2-jaargemiddelde van de meetplaatsen aan invalswegen en in 
street canyons ten opzichte van de stedelijke achtergrond 
 
Figuur 5 toont de verschillen tussen het jaargemiddelde van de meetplaatsen aan de invalswegen en 
in street canyons ten opzichte van de stedelijke achtergrondlocaties. Ze geeft dus eigenlijk de lokale 
bijdrage weer van de invalswegen en street canyons. Voor Antwerpen en Gent hebben we steeds 
gewerkt met de gemiddelde waarde van de twee individuele meetplaatsen. 
 
De grootste lokale bijdrage aan de jaargemiddelde NO2-concentratie is deze van street canyons. In 
Antwerpen (AT) en Oostende (OS) bedraagt ze gemiddeld rond de 13 à 14 µg/m3 terwijl ze in Brugge 
en Gent 18 à 20 µg/m3 is. 
 
In de steden Brugge en Gent ligt de gemiddelde bijdrage van de invalswegen rond de 6 à 7 µg/m3 
waar ze in Antwerpen bijna 10 µg/m3 bedraagt. In Oostende is er bijna geen verschil met de stedelijke 
achtergrond.  
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Figuur 6 toont de relatieve lokale bijdragen aan de NO2-jaargemiddelden. Voor Antwerpen en Gent 
hebben we steeds gewerkt met de gemiddelde waarde van de twee individuele meetplaatsen. Voor de 
invalswegen ligt deze bijdrage rond de 17 à 20% van het NO2-jaargemiddelde met uitzondering van 
Oostende. Voor deze laatste was er bijna geen verschil tussen de jaargemiddelden op de 
meetplaatsen aan de invalsweg en stedelijke achtergrond. 
 
In street canyons bedraagt de relatieve lokale bijdrage in Gent, Brugge en Oostende meer dan één 
derde van het NO2-jaargemiddelde. Voor de street canyon in Antwerpen is deze bijdrage ongeveer 
één kwart van het jaargemiddelde. Dit komt omdat de concentratie op de stedelijke 
achtergrondmeetplaatsen in Antwerpen op zich al hoog is. 
 

 

 
 

Figuur 6: Relatieve bijdragen aan het NO2-jaargemiddelde van de meetplaatsen aan invalswegen en 
in street canyons ten opzichte van de stedelijke achtergrond 
 

8.2 Variaties tijdens de meetperiodes 
In Figuur 7 wordt de variatie getoond van de NO2-concentratie tijdens elk van de meetperiodes, 
wanneer we kijken naar het gemiddelde per locatietype. Dit zijn dus de gemiddelden van alle street 
canyons, invalswegen en stedelijke achtergrondmeetplaatsen in elke stad. De variatie van dit 
gemiddelde is dezelfde voor elk locatietype over gans de meetcampagne. 
 
Figuur 8 toont de variatie van het gemiddelde van alle meetplaatsen binnen elke stad. Hier zien we 
dat deze variatie dezelfde is voor de steden Antwerpen, Brugge en Gent maar verschillend is van 
Oostende. De stad Oostende is de kleinste van de vier steden, zowel in oppervlakte als bevolking, en 
ligt ook het dichtste bij zee. Tussen de steden Brugge en Gent zijn de verschillen in deze gemiddelden 
zeer klein. 
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Figuur 7: Variatie van de NO2-concentratie per locatietype uitgemiddelde over alle steden 
 

 
Figuur 8: Variatie van de NO2-concentratie per stad uitgemiddeld over alle meetplaatsen per stad 
 

8.3 Variaties per seizoen 
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen meet de VMM meteorologische gegevens. Figuur 9 toont het 
gemiddelde van de gemeten temperaturen voor elke meetperiode. Voor de duidelijkheid worden de 
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temperaturen in elk seizoen en jaar apart getoond. Ook de gemiddelde temperatuur tijdens elk 
seizoen wordt getoond. Onze meetcampagne liep van de zomer in 2011 tot en met de zomer in 2012. 
 

 
Figuur 9: De gemiddelde temperatuur tijdens elke meetperiode 
 
In Figuur 10 wordt de variatie van de NO2-concentratie in elk van de seizoenen getoond per 
locatietype. Voor elk van de verschillende locatietypes zien we een gelijkaardig verloop en tevens dat 
de concentraties in de zomermaanden steeds het laagst liggen. Verschillende verklaringen hiervoor 
zijn dat: 

• bij lagere temperatuur er meer ophoping is van luchtverontreiniging door temperatuurinversie; 
• er tijdens warmere maanden ook minder NOx uitstoot is van gebouwenverwarming.  

 
Het verschil tussen de hoogste en laagste concentratie is voor elk van de verschillende locatietypes 
gemiddeld een 15 µg/m3. Verder zal het NO, uitgestoten door het verkeer tijdens de zomermaanden, 
snel reageren met ozon wat er mee voor zorgt dat er hogere NO2-concentraties zijn op plaatsen met 
veel verkeer. 
 
Figuur 11 toont het relatieve verschil voor elk van de seizoenen ten opzichte van de herfstmaanden. 
Het verschil met de zomermaanden is steeds het grootst en bedraagt gemiddeld 40% voor de 
stedelijke achtergrondmeetplaatsen en 25% in street canyons en op invalswegen. 
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Figuur 10: Variatie van de NO2-concentratie per seizoen en locatietype 
 

 
Figuur 11: Relatieve variatie van de NO2-concentratie (%) ten opzichte van de herfst 2011 per seizoen 
en locatietype 
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9 Vergelijking met andere meetcampagnes 
 
In de stedencampagne uit 2010 werden de NO2-concentraties op 3 verschillende soorten van locaties 
gemeten, deze waren: 

• gewestweg; 
• binnenstedelijk; 
• stedelijke achtergrond. 
 

Deze metingen werden toen uitgevoerd in 13 verschillende steden over gans Vlaanderen. Een 
vergelijking van die resultaten met de huidige meetcampagne is niet eenvoudig omdat: 

• de karakteristieken van de 3 locatietypes van toen en nu niet altijd volledig overeenkomen; 
• het om verschillende jaren gaat met ook andere weersomstandigheden. 
 

De beste overeenkomst tussen de karakteristieken van de vorige en de huidige locatietypes is voor de 
meetplaatsen op een stedelijke achtergrond. De gewestwegen en de invalswegen hebben ook een 
grote overeenkomst, alleen werd er in het huidige project expliciet gekozen voor open wegen. Zulke 
open wegen zijn minstens aan één straatkant volledig open of hebben open ruimten. Dit was niet altijd 
het geval bij de gewestwegen uit de meetcampagne van 2010. De binnenstedelijke locaties uit de 
meetcampagne van 2010 komen soms overeen met street canyons in dit project. 
 

 
Figuur 12: Vergelijking NO2-jaargemiddelde in de huidige Life+ ATMOSYS meetcampagne en de 
stedencampagne in 2010 
 
In Figuur 12 vergelijken we de NO2-jaargemiddelden van de stedencampagne in 2010 voor de steden 
Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende met de huidige meetcampagne. In deze vergelijking valt op 
dat: 

• de hoogste jaargemiddelden in beide campagnes voorkomen in Antwerpen en Gent; 
• Oostende de laagste jaargemiddelden heeft die allemaal onder de jaargrenswaarde liggen; 
• in elke stad in 2010 de hoogste concentraties gevonden werden op de gewestwegen en nu in 

street canyons; 
• de concentraties op meetplaatsen op de achtergrondlocaties zeer goed overeenkomen. 

 



Life+ ATMOSYS: NO2-stedencampagne  
 

24 • Vergelijking met andere meetcampagnes 

Figuur 12 geeft al aan dat een gedetailleerde vergelijking tussen de verschillende locaties met de 
huidige meetcampagne zeer moeilijk is wegens verschillende karakteristieken. In Figuur 13 zijn de 
relatieve bijdragen van elk locatietype ten opzichte van de achtergrond uitgezet. Een goede 
overeenkomst kan er op wijzen dat deze locaties van toen en nu vergelijkbaar zijn qua 
karakteristieken. Deze overeenkomsten zijn echter beperkt en gelijkaardige bijdragen vinden we voor: 

• de gewestweg en invalsweg in Antwerpen; 
• de binnenstedelijke meetplaats en street canyon in Gent. 

 

 
Figuur 13: Relatieve bijdrage (%) aan het NO2-jaargemiddelde 
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10 Besluit 
 
In dit rapport hebben we de resultaten van de NO2-metingen besproken. De verschillen in de NO2-
jaargemiddelden werden in kaart gebracht in functie van de locatietypes en de steden. Bij deze 
verschillen werd ook gebruik gemaakt van verkeerstellingen en werden seizoensinvloeden in rekening 
gebracht. 
 
Jaargemiddelden 
Het hoogste NO2-jaargemiddelde vinden we terug in street canyons die in alle steden behalve 
Oostende de jaargrenswaarde van 40 µg/m3 overschrijden. De bijdrage van street canyons aan het 
jaargemiddelde ligt tussen de 15 µg/m3 en 20 µg/m3. Tegenover de concentraties op de 
achtergrondmeetplaatsen is dit een relatieve bijdrage gelegen tussen de 25% en 40%. 
 
Voor de invalswegen, met uitzondering van Oostende, ligt de bijdrage aan het jaargemiddelde tussen 
de 5 µg/m3 en 10 µg/m3 wat overeenkomt met een relatieve bijdrage van 15% tot  20%. In Oostende is 
er bijna geen verschil met de stedelijke achtergrond. 
 
Seizoensinvloeden 
De hoogste concentraties werden gemeten tijdens de herfst- en wintermaanden. Het verschil tussen 
de hoogste en laagste concentratie is voor elk van de verschillende locatietypes gemiddeld 15 µg/m3. 
Relatief, ten opzichte van de herfstmaanden, meten we in de zomer 40% minder op 
achtergrondmeetplaatsen en in street canyons tot 25% minder.  
 
Toepassing resultaten 
De resultaten van deze meetcampagne zal de VITO gebruiken voor het verder ontwikkelen van de 
geavanceerde luchtkwaliteitsmodellen die we gebruiken binnen het Life+ ATMOSYS project. Ook de 
VMM kan deze resultaten gebruiken voor de validatie zoals al gebeurd is voor het model CAR-
Vlaanderen II met de metingen uit de stedencampagne van 20106. 
 

                                                      
 
 
6 VMM (2011), Validatieverslag CAR-Vlaanderen II 
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Bijlage 1: Gedetailleerde beschrijving van de 
meetplaatsen 
 
Op de volgende pagina’s tonen we een overzicht van de meetplaatsen in de steden Antwerpen, 
Brugge, Gent en Oostende. We tonen eerst een overzicht van alle meetplaatsen in gans de stad en 
daarna tonen we elke meetplaats afzonderlijk. In de titel bij elke meetplaats hebben we ook nog eens 
het locatietype vermeld. Voor de duidelijkheid hebben we op de foto van elke meetplaats de 
monsterhouder van de NO2 passieve samplers aangeduid met een rode pijl. 
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Antwerpen 
 

 
Overzicht van de meetplaatsen in Antwerpen met aanduiding van de hoofdwegen 
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AT29 – invalsweg 
Deze meetplaats is gelegen aan de Desguinlei op het grasveld dat gelegen is voor het oude 
pomphuis. De monsterhouder voor de passieve samplers is mee vastgemaakt met een statief aan de 
HERAS hekken rond het PM10 toestel. 
 

 
 
 
AT30 – achtergrond 
Deze meetplaats is gelegen in de privé binnentuin van GZA Sint-Camillus in de Lokkaardstraat. De 
monsterhouder voor de passieve samplers is mee vastgemaakt aan de HERAS hekken rond het PM10 
toestel. 
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AT31 – street canyon 
Deze meetplaats is gelegen in de Provinciestraat nabij de stedelijke kleuterschool De Krekel. De 
monsterhouder voor de passieve samplers is mee vastgemaakt aan het verkeersbord tegen de gevel 
van het schoolgebouw. 
 

 
 
 
AT32 – invalsweg 
Deze meetplaats is gelegen aan de brandweerkazerne op de Noorderlaan. De monsterhouder voor de 
passieve samplers is mee vastgemaakt aan een lantaarnpaal op de oprit van de brandweerkazerne. 
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AT33 – achtergrond 
Deze meetplaats is gelegen in de binnentuin van het Begijnhof in de Rodestraat. De monsterhouder 
voor de passieve samplers is bevestigd aan een statief naast het kerkgebouw. 
 

 
 
 
AT34 – street canyon 
Deze meetplaats is gelegen in de Lange Altaarstraat. De monsterhouder voor de passieve samplers is 
bevestigd aan de achterkant van een verkeersbord voor een woning. 
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Brugge 
 

 
Overzicht van de meetplaatsen in Brugge met aanduiding van de hoofdwegen 
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BB25 – invalsweg 
Deze meetplaats is gelegen op de parking van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de 
Velodroomstraat nabij de expresweg E403. De monsterhouder voor de passieve samplers is mee 
vastgemaakt met een statief aan de HERAS hekken rond het PM10 toestel. 
 

 
 
 
BB26 – achtergrond 
Deze meetplaats is gelegen in de privé binnentuin van de VVKSKM scouts in de Jakobinessenstraat. 
De monsterhouder voor de passieve samplers is mee vastgemaakt aan een regenpijp tegen het 
gebouw. 
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BB27 – street canyon 
Deze meetplaats is gelegen in de Noordzandstraat nabij de ingang naar de turnzaal van de St-Jozef 
humaniora. De monsterhouder voor de passieve samplers is mee vastgemaakt met een statief aan de 
kooi rond het PM10 toestel. 
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Gent  
 

 
Overzicht van de meetplaatsen in Gent met aanduiding van de hoofdwegen 
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GN27 – invalsweg 
Deze meetplaats is gelegen aan de carpoolparking op de Brusselsesteenweg. De monsterhouder voor 
de passieve samplers is vastgemaakt aan de betonnen verlichtingspaal. 
 

 
 
 
GN28 – achtergrond 
Deze meetplaats is gelegen in het kleine park aan de Willem de Beersteeg. De monsterhouder voor 
de passieve samplers is vastgemaakt aan de lantaarnpaal. 
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GN29 – street canyon 
Deze meetplaats is gelegen in de Antwerpsesteenweg. De monsterhouder voor de passieve samplers 
is vastgemaakt aan de lantaarnpaal. 
 

 
 
 
GN30 – invalsweg 
Deze meetplaats is gelegen aan de Charles de Costerlaan nabij het Citadelpark. De monsterhouder 
voor de passieve samplers is vastgemaakt aan de lantaarnpaal. 
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GN31 – achtergrond 
Deze meetplaats is gelegen aan het binnenplein op Begijnhofdries. De monsterhouder voor de 
passieve samplers is vastgemaakt aan de lantaarnpaal. 
 

 
 
 
GN32 – street canyon 
Deze meetplaats is gelegen in de Lange Violettestraat. De monsterhouder voor de passieve samplers 
is vastgemaakt aan de lantaarnpaal. 
 

 



Life+ ATMOSYS: NO2-stedencampagne  
 

14 • Bijlage 1: Gedetailleerde beschrijving van de meetplaatsen 

Oostende 
 

 
Overzicht van de meetplaatsen in Oostende met aanduiding van de hoofdwegen 
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OS08 – invalsweg 
Deze meetplaats is gelegen in de privé binnentuin van rust- en verzorgingstehuis Lacourt aan de 
Elisabethlaan. De monsterhouder voor de passieve samplers is vastgemaakt aan een statief. 
 

 
 
 
OS09 – achtergrond 
Deze meetplaats is gelegen aan het pad dat loop naast de groendienst van de stad Oostende aan de 
Mercatorlaan. De monsterhouder voor de passieve samplers is vastgemaakt aan een lantaarnpaal. 
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OS10 – street canyon 
Deze meetplaats is gelegen in de Alfons Pieterslaan. De monsterhouder voor de passieve samplers is 
vastgemaakt aan een regenpijp tegen de gevel van het Sint-Jozefinstituut. 
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