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SAMENVATTING
In deze studie wordt de luchtkwaliteit in Vlaanderen onderzocht. Hierbij worden zowel NO2 als de
fijnstofcomponenten PM10 en PM2.5 in beschouwing genomen. Hoewel heel Vlaanderen wordt
doorgerekend, ligt de focus voornamelijk op gebieden dicht bij belangrijke wegen,
scheepvaartroutes en industrie. Voor de sectoren wegverkeer, scheepvaart en industrie zijn
gedetailleerde emissiegegevens gebruikt.
Stikstofdioxide (NO2)
De analyse toont aan dat er in 2015 vooral hoge NO2-concentraties voorkomen ter hoogte van
gewest- en snelwegen en in binnenstedelijke street canyons. In de havens van Antwerpen en
Zeebrugge zijn er overschrijdingen ten gevolge van zeescheepvaart. De andere sectoren hebben
een veel beperktere invloed binnen Vlaanderen.
De luchtkwaliteit vertoont onder het huidig beleid een gunstige evolutie, met een sterke daling in
het aantal personen dat blootgesteld wordt aan concentraties boven de EU-grenswaarden. Toch
blijkt uit de evaluatie van het BAU-scenario dat het heel moeilijk wordt om tegen 2020 op iedere
publiek toegankelijke plaats in Vlaanderen de Europese NO2-jaargrenswaarde te halen. Ook de
gezondheidsgerelateerde advieswaarden, vooropgesteld door de wereldgezondheidsorganisatie
(WHO), worden nog in grote delen van Vlaanderen overschreden.
Op de meest verkeersgevoelige locaties wordt de grenswaarde meestal gehaald in de periode
tussen 2020 en 2025. Uitzonderingen zijn tunnelmonden en verschillende kaaien; op deze locaties
blijven er immers overschrijdingen tot in 2030. De invoering van de Real Driving Emission (RDE)
cyclus levert een belangrijke bijdrage aan de dalingen in de concentraties. Hierbij veronderstellen
we dat de invoering van de nieuwe RDE testen ook effectief leidt tot een verlaging van de NO xemissies in de praktijk.
Vergelijking van de gemodelleerde concentraties met WHO-advieswaarden leert dat verschillende
WHO/HRAPIE (Health Risks of Air Pollution in Europe)-advieswaarden op veel locaties in
Vlaanderen doorheen de volledige doorgerekende periode (2012-2030) overschreden worden en
dit zowel in het BAU- als in het BEL-scenario. De knelpunten beperken zich niet meer tot lokale
problemen, maar strekken zich uit over de volledige agglomeraties Gent en Antwerpen, de meeste
middelgrote steden, langs snelwegen, in de rand rond Brussel en in de havengebieden en dit tot na
2030.
Uit evaluatie van het BEL-scenario, waarin extra Vlaamse maatregelen op het vlak van wegverkeer,
scheepvaart en industrie werden meegenomen, blijkt dat deze extra maatregelen leiden tot lagere
concentraties, in het bijzonder op locaties waar de huidige concentraties het hoogst zijn. Ondanks
deze gunstige effecten, wordt ook in dit scenario de jaargemiddelde NO2-grenswaarde op de meest
problematische locaties (tunnelmonden en kaaien) alvast tot 2030 overschreden. De WHO/HRAPIEadvieswaarde blijft in grote delen van Vlaanderen overschreden.
Fijn stof (PM10 en PM2.5)
Voor fijn stof worden de grenswaarden momenteel gehaald en lijkt het erop dat ook de
grenswaarden gehaald zullen worden, inclusief de gewestelijke gemiddelde blootstellingsindex
(GGBI) 2020. Ook hier wordt nog een duidelijke daling van de concentraties verwacht. Dit hoeft
echter niet te betekenen dat er geen verdere actie nodig is om de luchtvervuiling te verminderen.
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De gezondheidsgerelateerde WHO- advieswaarden worden op veel locaties immers nog niet
gehaald. Meer in het bijzonder wordt de jaaradvieswaarde van 20 µg/m³ voor PM 10 in de
agglomeraties Gent en Antwerpen en in diverse middelgrote steden pas gehaald na 2020, en in de
havens van Gent en Antwerpen na 2030. De dagadvieswaarde van PM10 en de jaaradvieswaarde
van PM2.5 worden in de volledige agglomeraties Gent en Antwerpen, het grondgebied van diverse
middelgrote steden, de brede rand rond Brussel en de havens van Antwerpen en Gent pas gehaald
na 2030.
Besluit en aanbevelingen
Op basis van de beschikbare kennis en de gevonden resultaten worden twee sets aanbevelingen
geformuleerd: enerzijds aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek, gericht op het
nauwkeuriger in kaart brengen van de nog resterende problemen; anderzijds aanbevelingen naar
het beleid toe.
De belangrijkste conclusie is dat noch de huidige maatregelen (BAU), noch deze in het BEL-scenario
voldoende zijn om op korte termijn de NO2-grenswaarden overal in Vlaanderen te halen. De
maatregelen uit het BEL-scenario volstaan om tegen 2030 bijna overal aan de grenswaarden te
voldoen (met uitzondering van enkele locaties in de nabijheid van drukke kaaien). Dit is echter pas
15 jaar later dan de reeds uitgestelde datum van 2015. Bovendien blijkt dat zowel voor NO 2 als
voor PM bijkomende inspanningen nodig zijn om richting de gezondheidsgerelateerde WHOadvieswaarden te evolueren. Deze advieswaarden worden zowel voor fijn stof als voor NO2 nog in
een groot aantal plaatsen in Vlaanderen overschreden, in het bijzonder in de agglomeraties
Antwerpen en Gent, de havengebieden, langs snelwegen, in middelgrote steden, de rand rond
Brussel en in bepaalde street canyons.
Om deze problemen op te lossen dient het luchtkwaliteitsbeleid zich te richten op een maximale
reductie van de gezondheidseffecten tengevolge van luchtverontreiniging.
Voor NO2 dient het luchtbeleidsplan in de eerste plaats te concentreren op de sectoren wegverkeer
en scheepvaart. Voor de havengebieden is en blijft industrie de belangrijkste emissiebron.
Op het vlak van blootstelling verdient wegverkeer de meeste aandacht. De focus dient daarbij op
de lichte voertuigen te liggen, aangezien het merendeel van de NOx-wegverkeersemissies in de
toekomst door deze voertuigcategorie wordt uitgestoten. Naast een reductie van de
verkeersintensiteit is vooral een verdere en snellere “ontdieseling” sterk aangewezen om de NO2concentraties sneller en meer te doen dalen. Daarnaast is het slagen van de RDE-regelgeving (real
driving emissions) belangrijk. Vooral naar het einde van de onderzochte periode speelt het
invoeren van de real driving emissieprocedure een belangrijke rol. Om deze positieve effecten te
bekomen, wordt het belangrijk om de evolutie naar properdere personenwagens en andere lichte
voertuigen zoals bestelwagens nauwgezet op te volgen en te controleren. Een extra focus op street
canyons lijkt ook onvermijdelijk. Niet enkel zijn dit de locaties met de hoogste concentraties, een
groot deel van de Vlaamse woningen is tevens aanpalend aan een street canyon, wat zorgt voor
een grotere blootstelling. De blootstelling in street canyons kan worden verminderd met behulp
van een aantal verkeersgerelateerde maatregelen, zoals bijvoorbeeld een daling van de intensiteit,
een verhoogde inzet op elektrische voertuigen en de invoering van een Low Emission Zone (LEZ) of
beter nog een Ultra Low Emission Zone (ULEZ).
Voor scheepvaart dient de focus te liggen op de ligemissies aan de kades, welke bijvoorbeeld
drastisch kunnen dalen door het verplichte gebruik van walstroom. In mindere mate dient een NO2
luchtbeleidsplan ook te focussen op de industriële en de landbouw-emissies.
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Voor fijn stof dient de klemtoon op landbouw en residentiële emissies te liggen. De focus dient met
name te liggen op ammoniakemissies en de primaire fijn stof-emissies in de veeteelt (stalemissies)
en houtstook. In mindere mate kan het beleid ook focussen op de fijnstof- en de SOx-emissies in de
industrie en de fijnstofemissies van het wegverkeer. Lokaal kunnen maatregelen naar lokale
bronnen zoals op- en overslag, wegwaai van stof en houtverbranding een rol spelen. Bij de
verkeersemissies dient men wel in rekening te brengen dat in de toekomst, door een stijging in het
aantal gereden kilometers, het belang van de niet-uitlaat emissies (slijtage van remmen, banden en
wegdek) sterk toeneemt.
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HOOFDSTUK 1. SITUERING

Hoge concentraties van luchtverontreinigende stoffen hebben, naast een invloed op bv.
biodiversiteit, monumenten, …, een negatieve invloed op de volksgezondheid. Blootstelling aan
luchtverontreiniging kan onder meer leiden tot chronische luchtwegklachten, hoge bloeddruk en
hartklachten. Vooral bij langdurige blootstelling kan dit uiteindelijk leiden tot vervroegde sterfte.
Een adequaat luchtkwaliteitsbeleid is dan ook essentieel om de volksgezondheid te beschermen.
De Europese richtlijn 2008/50/EG verplicht daarom de lidstaten van de Europese Unie om de
luchtvervuiling aan te pakken door grenswaarden (of maximaal toegelaten verontreiniging) op te
leggen. De voor deze studie belangrijkste grenswaarden van deze richtlijn zijn als volgt
geformuleerd:






Voor stikstofdioxide (NO2) is de limiet per jaar 40 µg/m3 en de limiet per uur 200 µg/m3.
Deze uurlimiet mag op maximaal 18 uren per jaar overschreden worden. Deze
grenswaarden traden in werking in 2010. De Europese Commissie verleende voor twee
zones, nl. “agglomeratie Antwerpen” en “haven van Antwerpen”, uitstel aan Vlaanderen
voor het behalen van de jaargrenswaarde van NO2 en dit tot 1 januari 2015.
Voor grover fijn stof (PM10) is de limiet per jaar 40 µg/m3 en de limiet per dag 50 µg/m3.
Deze dagelijkse limiet mag op maximaal 35 dagen per jaar overschreden worden. Deze
grenswaarden traden in werking in 2005.
Voor de fijnere categorie van fijn stof (PM2.5) is de jaarlimiet 25 µg/m3 enerzijds en 20
µg/m³ op stedelijk achtergrondniveau (3-jaargemiddeld) anderzijds. Deze grenswaarden
traden in werking in 2015.
Voor PM2.5 is er naast de jaargemiddelde grenswaarde ook een gemiddelde
blootstellingsindex (GBI-norm) gedefinieerd. Deze streefwaarde stelt dat de stedelijke
achtergrondconcentraties van PM2.5, uitgemiddeld over een periode van drie jaar, 20
procent moeten dalen tegen 2020 ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2009,
2010 en 2011.

Het uitstel voor het voldoen aan de NO2-grenswaarde werd verleend op basis van het
luchtkwaliteitsplan dd. 2011 en prognose van de concentraties in 2015. De beslissing tot uitstel
bepaalt dat voor deze beide zones uiterlijk 30 september 2016 aan de Europese Commissie de
volgende informatie moet verschaft worden over het jaar 2015:
- de omvang van het overschrijdingsgebied,
- de lengte van de wegen in overschrijding (km),
- de bevolking blootgesteld aan overschrijdingen.
De voorliggende studie dient onder meer ter ondersteuning van deze verplichte rapportering.
De studie beperkt zich echter niet tot de huidig geldende grenswaarden, maar kijkt ook naar de
gezondheidsgerelateerde advieswaarden. In voorliggende studie worden hiertoe de gemodelleerde
NO2 en fijnstofconcentraties vergeleken met de Europese grenswaarden zoals geformuleerd in
richtlijn 2008/50/EG en ook beoordeeld in het licht van advieswaarden opgesteld door de
wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Deze WHO-advieswaarden
geven aan welke waarden bereikt moeten worden om de gezondheid van de bevolking beter te
beschermen en zijn als volgt gedefinieerd:
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Jaargemiddelde PM10-concentratie van 20 µg/m³.
Jaargemiddelde PM2.5-concentratie van 10 µg/m³.
Aantal overschrijdingen van de daggemiddelde PM10-concentratie van 50 µg/m³ <= 3.

Finaal worden de jaargemiddelde NO2-concentraties ook nog vergeleken met de HRAPIE (Health
Risks of Air Pollution In Europe; WHO, 2013)-advieswaarde van 20 µg/m³.
Het globaal doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in Vlaanderen;
bepalen in welke gebieden de Europese grenswaarden en de WHO-advieswaarden nog
overschreden worden en nagaan tot wanneer deze grens- en advieswaarden nog overschreden
zullen worden. Daarnaast wordt ook ingegaan op de oorzaken van de overschrijdingen.
Het resultaat van dit onderzoek zijn luchtkwaliteitskaarten voor heel Vlaanderen voor de
polluenten NO2, PM10 en PM2.5, met detailmodellering voor enkele zones met verhoogde
concentraties (agglomeratie en haven Antwerpen, de ring rond Brussel, agglomeratie en haven
Gent en drukke verkeersassen met voor fijn stof ook Roeselare Haven en Oostrozebeke), en dit
voor een basisjaar (2012), het huidige jaar (2015) en drie toekomstjaren (2020, 2025 en 2030).
Voor de prognoses van toekomstjaren wordt gebruik gemaakt van beslist beleid enerzijds en extra
beleid anderzijds. Op deze manier wordt het potentieel van een aanvullend beleid nagegaan.
Verder wordt ingeschat wat de concentraties in 2015 langs de wegen zouden geweest zijn indien
de emissies van de voertuigen in het reële verkeer de van toepassing zijnde emissiegrenzen uit de
opeenvolgende Euronormen (zoals bepaald volgens de testprocedure) zouden respecteren.
In dit rapport bespreken we achtereenvolgens de gebruikte methodologie, de (sectoriële) emissies
die bepalend zijn voor de NO2- en fijn stof-concentraties en de gemodelleerde concentraties voor
het basisjaar en de toekomstjaren. Op basis van de resultaten en onze visie op de toekomst,
formuleren we tenslotte aanbevelingen voor het beleid.
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HOOFDSTUK 2. METHODOLOGIE

Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van een complexe modelketen. Bij het uitwerken van de
methodologie wordt specifiek aandacht besteed aan het verband tussen concentraties en verkeer,
industrie en scheepvaart en de sterke concentratiegradiënten die verwacht kunnen worden
langs/boven belangrijke verkeersaders, industriegebieden en waterwegen.
Het vertrekpunt van de modelketen zijn gedetailleerde emissiegegevens voor verschillende
sectoren (verkeer, industrie en scheepvaart) en reeds opgestelde regionale achtergrondconcentratiekaarten.
Emissies ten gevolge van wegverkeer worden, met behulp van het emissiemodel FASTRACE vs1.0.0,
bepaald op basis van mobiliteitsgegevens (inclusief netwerk) van het Vlaams Verkeerscentrum
(VVC), prognoses van het Federaal Plan Bureau (FPB) omtrent de groei van de voertuigkilometers
en COPERT-emissiefactoren (v4.11.2). Scheepvaartemissies worden bepaald op basis van data voor
binnen- en zeevaart resulterend uit EMMOSS (EMissieMOdel voor Spoorverkeer en Scheepvaart in
Vlaanderen). Industriële emissies worden overgenomen uit de databank met industriële
puntbronemissies die beheerd wordt door de VMM ‘Emissie Inventaris Lucht’ (EIL); prognoses voor
industriële puntbronnen (die niet beschikbaar zijn in de databank) worden ter beschikking gesteld
door LNE. De emissies voor al deze sectoren zijn beschikbaar voor het basisjaar 2012, het
referentiejaar 2015, en voor de prognosejaren (2020, 2025, 2030) onder verschillende
beleidsscenario’s.
De regionale achtergrondconcentraties werden in een eerdere studie bepaald aan de hand van het
chemische transport model AURORA (Air quality modeling in Urban Regions using an Optimal
Resolution Approach), gekalibreerd met behulp van het interpolatiemodel RIO (Residual
InterpOlation), dat, voor het basisjaar 2012, gebruik maakt van de gemeten concentraties. AURORA
berekent concentratiekaarten op 4x4km² resolutie en houdt hierbij rekening met de (evolutie van)
Belgische en Europese emissies. Zoals alle regionale (chemische transport) luchtkwaliteitsmodellen
vertoont ook AURORA een zekere afwijking ten opzichte van de gemeten concentraties, vanwaar
de noodzaak tot kalibratie. Deze kalibratie houdt het volgende in: voor het basisjaar (2012) wordt
vertrokken van het RIO–model, dat gemeten concentraties interpoleert. Voor het referentiejaar
(2015) en de prognosejaren (2020, 2025, 2030) worden de relatieve veranderingen doorheen de
tijd (2015, 2020, 2025 en 2030, alle t.o.v. 2012) uit AURORA toegepast op de RIO-concentraties
voor 2012.
De emissies en de eerder opgestelde regionale luchtkwaliteitskaarten worden vervolgens als invoer
gebruikt voor de hoge resolutie modellering aan de hand van het IFDM-model (Immission
Frequency Distribution Model), waarbij voor alle zichtjaren gebruik gemaakt wordt van de
meteorologie voor 2012, dit om vergelijkbaarheid te behouden. Hierbij wordt gecorrigeerd voor
dubbeltellingen van de emissies die zowel in de regionale achtergrondkaarten als expliciet in IFDM
meegenomen worden. Bovendien werd rekening gehouden met de belangrijkste tunnels en
bruggen.
De gekoppelde modelketen resulteert in kaarten met de Vlaamse luchtkwaliteit voor drie
verschillende polluenten (NO2, PM10, PM2.5) met een resolutie die varieert naargelang de zone:
minstens 1x1km² in heel Vlaanderen en een hogere (irreguliere) resolutie (tot 25m) in
aandachtsgebieden (zoals bijvoorbeeld de directe omgeving van de belangrijkste wegen). De
validatie van het basisjaar (2012) toont aan dat de modelberekeningen als betrouwbaar kunnen
worden bestempeld voor ‘open street’ situaties (i.e. voor locaties zonder bebouwing aan beide
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zijden). Diezelfde validatie wijst er echter ook op dat de in deze studie gemodelleerde
concentraties, zonder biascorrectie, de werkelijke concentraties iets onderschatten. De werkelijke
concentraties zullen voor zowel NO2, PM10 als PM2.5 tussen 1 en 3 µg/m³ hoger liggen dan diegene
die hier worden gerapporteerd. Anderzijds wordt ingeschat dat de toekomstige (2030)
achtergrondconcentratie met bijna 1,5 µg/m³ overschat wordt voor NO2 wat de eerder
aangehaalde bias deels compenseert in de toekomst. Als kanttekening dienen we ook te vermelden
dat er via bepaalde parameters met betrekking tot de scheepvaartemissies (namelijk bronhoogte
en warmte-inhoud) extra onzekerheid geïntroduceerd wordt. Deze bronkarakteristieken hebben
een invloed op de concentraties, waardoor er grotere onzekerheden zitten op de gemodelleerde
concentraties in de omgeving van grote scheepvaartbronnen.
Om de impact van wegverkeer (inclusief recirculatie of opwaai en heropwaai van fijn stof) op de
luchtkwaliteit in street canyons (i.e. gesloten straten met bebouwing aan beide zijden, waarbij de
windcirculatie in de straat sterk beïnvloed wordt door de vermelde bebouwing) te onderzoeken,
wordt bijkomend gebruik gemaakt van het OSPM-model. Binnen deze studie wordt echter slechts
een beperkt aantal street canyons expliciet doorgerekend, alle gelegen in Gent of Antwerpen. Een
inschatting van de street canyon bijdrage voor heel Vlaanderen gebeurt op basis van een
literatuurstudie.
Door de gehanteerde methodologie kon de impact van huishoudelijke verwarming en meer in het
bijzonder houtverbranding niet in detail meegenomen worden, hoewel dit ook een significantie
impact heeft op de stofconcentraties (Deutsch et al., 2010). Deze sector zit wel mee in de
achtergrondkaarten maar niet in de detailmodellering.
In het volgend hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens het basisjaar (2012), het referentiejaar
(2015), de toekomstjaren (2020, 2025 en 2030) volgens het business-as-usual scenario (BAU), de
toekomstjaren volgens een beleidsscenario (BEL) en hoe de luchtkwaliteit in 2015 eruit had gezien
indien de emissiegrenswaarden uit de Euro-normen in realiteit (reële rijomstandigheden) zouden
bereikt zijn. In elke sectie hebben we zowel aandacht voor de emissies als voor de concentraties.
De resultaten worden ook gekoppeld aan hoge-resolutie bevolkingskaarten om de blootstelling van
de bevolking te bepalen. Tevens berekenen we specifiek voor NO2 enkele belangrijke indicatoren
zoals de bevolking, de totale oppervlakte en de km-weglengte in overschrijding conform de
Europese richtlijn 2008/50/EG.
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HOOFDSTUK 3. NO2 EN FIJN STOF NU EN IN DE TOEKOMST

3.1.

BASISJAAR (2012)

Als basistoestand voor deze studie wordt het jaar 2012 gekozen. Deze keuze is gebaseerd op het
feit dat 2012 ten tijde van het opstarten van de berekeningen van de achtergrondconcentraties het
meest recente jaar was waarvoor zowel Vlaamse als niet-Vlaamse emissies beschikbaar waren.
3.1.1.

EMISSIES

 NOx
De belangrijkste sector voor de Vlaamse NOx-emissies in 2012 is het wegverkeer, gevolgd door de
sectoren industrie en scheepvaart (Figuur 1, linksboven). Deze drie sectoren zullen echter een heel
ander effect hebben op de concentraties van en de blootstelling aan stikstofdioxide in de lucht.
Wegverkeer bestaat uit lage bronnen met weinig warmte-inhoud (en dus weinig stijgvermogen),
emissies worden vaak uitgestoten in dichtbevolkte gebieden en hebben een relatief hoge initiële
NO2/NOx-verhouding (26%) wat leidt tot een chemisch evenwicht met hogere NO2-concentraties. Al
deze aspecten versterken de invloed van de emissies op de concentraties en bijgevolg ook op de
blootstelling. Industrie is hiervan de tegenpool: hoge bronnen met veel warmte-inhoud die gelegen
zijn in industriële gebieden buiten de stadscentra en die een lage initiële NO2/NOx-verhouding
hebben. Scheepvaart zit ergens tussenbeide: de bronhoogte en de warmte-inhoud zijn hoger dan
bij verkeersgerelateerde bronnen, maar niet zo hoog als bij industriële bronnen; de uitstoot vindt
voornamelijk plaats in havengebieden en op zee; de initiële NO2/NOx-verhouding ligt tussen deze
van wegverkeer en industrie in.
Op basis van bovenstaande verwachten we op Vlaamse schaal een duidelijk overwicht van het
effect van wegverkeer, in mindere mate van scheepvaart (vooral zeevaart) en in nog mindere mate
van industrie. De andere sectoren zullen slechts een beperkt effect hebben. Dit algemene beeld
voor Vlaanderen ziet er echter anders uit indien we focussen op bepaalde deelgebieden (Figuur 2
tot Figuur 6). Emissies in stedelijke gebieden gedragen zich bijvoorbeeld anders dan in havens. In
de stedelijke gebieden worden de NOx-emissies sterk gedomineerd door het wegverkeer. Voor de
havengebieden is en blijft de industrie de belangrijkste emissiebron. In de havens van Antwerpen
en Zeebrugge vormt ook scheepvaart (vooral zeevaart) een heel belangrijke emissiebron, daar waar
dit minder het geval is in de haven van Gent. In de Brusselse Rand draagt ten slotte ook de
luchthaven van Zaventem significant bij tot de emissies (bijdrage onder “ander transport” in Figuur
2). Doordat deze emissies worden deels uitgestoten op grote hoogte en voor een belangrijk deel op
grote afstand van de publiek toegankelijke ruimte, is de impact ervan op de gemeten en de
gemodelleerde concentraties echter vrij beperkt.
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 Fijn stof

Voor fijn stof dienen we onderscheid te maken tussen de primaire emissies (die rechtstreeks
bijdragen tot de luchtvervuiling) en de precursoren voor het secundair fijn stof (die pas via
chemische reacties in de lucht bijdragen tot de fijnstofconcentraties). Voor de primaire PM10emissies zijn in 2012 de huishoudens de belangrijkste bron, gevolgd door de landbouw, de industrie
en (in mindere mate) het wegverkeer (Figuur 1, rechtsboven). Meer specifiek zijn vooral de
houtverbranding in kachels, stofemissies in stallen en bewerking van landbouwgronden
verantwoordelijk voor een belangrijke fractie van de emissies in Vlaanderen. De exacte ruimtelijke
verdeling van deze emissies is moeilijk te achterhalen (behalve voor stallen), aangezien deze
verdeling afhankelijk is van vele onbekende parameters. De exacte ruimtelijke verdeling van de
emissies van houtstook is bijvoorbeeld afhankelijk van de locatie van de huizen met een
houtstookinstallatie, het type installatie binnen deze huizen, de hoeveelheid hout die er verbrand
wordt, de manier van stoken, het type hout, de vochtigheidsgraad van het hout etc. Een
gelijkaardig probleem stelt zich voor de landbouwemissies ten gevolge van resuspensie door het
bewerken van landbouwgronden: het is zeer moeilijk om een accurate emissie-inventaris (inclusief
moment van bewerken van landbouwgronden) op te stellen voor Vlaanderen. Indien we
precursoren van secundair fijn stof mee in rekening brengen, zien we dat het belang van landbouw
toeneemt, vooral door de vorming van secundair fijn stof uit ammoniak, een polluent waarvan de
emissies gedomineerd worden door veeteelt.
 Import-exportbalans

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt echter niet enkel bepaald door lokale, Vlaamse emissies, ook
de emissies in onze buurlanden hebben een belangrijke invloed. Vooral voor fijn stof is een groot
aandeel van de Vlaamse concentraties toe te schrijven aan emissies in het buitenland: gemiddeld
tot 75% van de (achtergrond) fijnstofconcentratie in Vlaanderen vindt zijn oorsprong buiten
Vlaanderen, bij NOx gaat het om ongeveer 50%. Toch is de import-export balans (Deutsch en
Lefebvre, 2015) voor beide polluenten negatief: Vlaanderen veroorzaakt meer vervuiling in zijn
buurregio’s, dan de buurregio’s in Vlaanderen veroorzaken. Voor fijn stof wordt er 1.4 keer meer
stof geëxporteerd dan geïmporteerd, voor NOx gaat het zelfs om een factor 2.9.

6

HOOFDSTUK 3 NO2 en fijn stof nu en in de toekomst

Vlaanderen:
NOx (2012, 2020, 2030)

PM10 (2012, 2020, 2030)

Figuur 1 : Relatieve aandelen van de Vlaamse NOx-emissies (links) en de Vlaamse primaire PM10emissies (rechts) per sector in 2012 (boven), 2020 (midden) en 2030 (onder).
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Omgeving van Brussel:
NOx (2012, 2020, 2030)

PM10 (2012, 2020, 2030)

Figuur 2 : Relatieve aandelen van de Vlaamse NOx-emissies (links) en de Vlaamse primaire PM10emissies (rechts) per sector in 2012 (boven), 2020 (midden) en 2030 (onder) voor de zone ‘omgeving
van Brussel’.
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Haven Gent:
NOx (2012, 2020, 2030)

PM10 (2012, 2020, 2030)

Figuur 3 : Relatieve aandelen van de Vlaamse NOx-emissies (links) en de Vlaamse primaire PM10emissies (rechts) per sector in 2012 (boven), 2020 (midden) en 2030 (onder) voor de zone ‘Haven
Gent’.
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Agglomeratie Gent
NOx (2012, 2020, 2030)

PM10 (2012, 2020, 2030)

Figuur 4 : Relatieve aandelen van de Vlaamse NOx-emissies (links) en de Vlaamse primaire PM10emissies (rechts) per sector in 2012 (boven), 2020 (midden) en 2030 (onder) voor de zone
‘Agglomeratie Gent’.
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Haven Antwerpen:
NOx (2012, 2020, 2030)

PM10 (2012, 2020, 2030)

Figuur 5 : Relatieve aandelen van de Vlaamse NOx-emissies (links) en de Vlaamse primaire PM10emissies (rechts) per sector in 2012 (boven), 2020 (midden) en 2030 (onder) voor de zone ‘Haven
Antwerpen’.

11

HOOFDSTUK 3 NO2 en fijn stof nu en in de toekomst

Agglomeratie Antwerpen
NOx (2012, 2020, 2030)

PM10 (2012, 2020, 2030)

Figuur 6 : Relatieve aandelen van de Vlaamse NOx-emissies (links) en de Vlaamse primaire PM10emissies (rechts) per sector in 2012 (boven), 2020 (midden) en 2030 (onder) voor de zone
‘Agglomeratie Antwerpen’.
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3.1.2.

CONCENTRATIES EN BLOOTSTELLING

In het basisjaar 2012 vinden we overschrijdingen voor de normen van stikstofdioxide en fijn stof.

 NO2
Wat betreft stikstofdioxide (NO2) is het vooral de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ die
overschreden wordt, in totaal op een oppervlakte van ongeveer 55 km² (streetcanyons niet in
rekening gebracht – zie verder). De jaargemiddelde NO2-concentraties voor het basisjaar 2012
worden getoond in Figuur 7. Op deze figuur zijn alle gebieden die rood gekleurd zijn in
overschrijding. In de gebieden die niet blauw of donkergroen zijn, is de concentratie hoger dan de
advieswaarde. Uit de figuur blijkt duidelijk dat het ruimtelijk NO2-concentratiepatroon in
belangrijke mate bepaald wordt door verkeer (en scheepvaart). De knelpunten voor de
jaargemiddelde NO2-grenswaarde dienen dan ook best aangepakt te worden met behulp van
beleidsmaatregelen gerelateerd aan de sectoren wegverkeer en scheepvaart (vooral zeevaart). De
landelijke concentraties liggen rond of onder de 20 µg/m³. In stedelijke omgeving schommelt dit
rond 30 à 35 µg/m³ met pieken boven de 50 µg/m³ ter hoogte van bepaalde ring-, snel- en
gewestwegen (meeste tussen 50 en 65 µg/m³, hoger aan de tunnelmonden). Dit geeft aan dat in
stedelijke omgeving op straatniveau het wegverkeer verantwoordelijk is voor minstens de helft van
de NO2-concentraties. De meeste overschrijdingen doen zich, op basis van het ‘open street’ model
IFDM, dan ook voor langs de belangrijke ring- en snelwegen in Antwerpen en in de omgeving van
Brussel, maar ook rond andere belangrijke snel- en gewestwegen. Ook in de andere grote(re)
agglomeraties zoals Gent, Kortrijk, Mechelen en Hasselt zijn de concentraties verhoogd vergeleken
met de achtergrondconcentraties in Vlaanderen. Daarnaast zijn er, door de hoge
scheepvaartemissies, duidelijk verhoogde concentraties en overschrijdingen te vinden in de buurt
van drukke kaaien (vooral ten gevolge van ligemissies) in de belangrijkste havengebieden (in het
bijzonder Antwerpen en Zeebrugge). Er zijn geen overschrijdingen die enkel gerelateerd zijn aan
industriële bronnen. De industriële bronnen dragen wel bij tot de achtergrondconcentratie,
voornamelijk in de haven van Antwerpen. Over het algemeen wordt de HRAPIE-advieswaarde van
20 µg/m³ overschreden in vele stedelijke en drukke gebieden in Vlaanderen. Overschrijdingen van
de NO2-uurgrenswaarde (200 µg/m³) komen alleen voor op locaties waar ook de jaargrenswaarde
(ruim) overschreden wordt. Waar de jaargemiddelde concentratie gehaald wordt, i.e. onder de 40
µg/m³ ligt, ligt het P99.8-percentiel van de uurwaarden onder de 200 µg/m³. Overschrijdingen van
de NO2-uurgrenswaarde vormen dan ook geen ‘bijkomend’ probleem.
Binnen de street canyons die doorgerekend werden (vijf in Gent en vijf in Antwerpen, zie Figuur 8),
zijn er in 2012 heel sterke overschrijdingen te vinden van de NO2-jaargrenswaarde, met pieken tot
70 µg/m³. Het is echter niet mogelijk om op basis van de tien doorgerekende street canyons
kwantitatieve uitspraken te doen over de impact van street canyons op NO2-concentraties in heel
Vlaanderen. Hiertoe is een volledige doorrekening voor alle street canyons in Vlaanderen nodig. Dit
was echter niet mogelijk omwille van budgettaire beperkingen en het gebrek aan gedetailleerde,
correcte verkeersdata voor alle street canyons. De beperkte doorrekeningen geven echter aan dat
de problematiek van overschrijdingen in street canyons zeer pertinent is. Daarom werd in deze
studie een kwalitatieve inschatting voor heel Vlaanderen gemaakt en dit op basis van een
literatuurstudie. De geraadpleegde literatuur omvatte ondermeer een IFDM-OSPM detailmodellering voor een ruime regio rond Antwerpen, die in een eerdere studie uitgevoerd werd door
VITO (Hooyberghs et al., 2016). Op basis van deze en andere in de literatuur beschreven studies
besluiten we dat street canyons een groot effect hebben op de lokale NO2-concentratie (tot 30
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µg/m³ extra in heel drukke straten). Op basis van uitgebreid onderzoek kan een indicatie worden
gegeven voor de grootte van het increment (of de ophoging) in NO2-concentratie in street canyons.
Voor NOx-verkeersemissies onder de 1 kg/km/u (wat overeenkomt met 1728 lichte voertuigen of
244 zware voertuigen per uur in 2012) vinden we ruwweg een lineair verband tussen de emissies
en het street canyon increment, waarbij een toename van 1 kg/km/u in verkeersemissies
correspondeert met een additioneel street canyon effect van ongeveer 15 a 20 µg/m³. Voor
locaties met grotere verkeersemissies wordt meer scatter waargenomen en zien we een afvlakking
van het maximale street canyon increment. Maar zelfs voor wegen met vrij beperkte emissies (bv.
0.25 kg/km/u, wat overeenkomt met emissies van ongeveer 432 lichte voertuigen of 61 zware
voertuigen per uur in 2012) wordt een sterk street canyon effect waargenomen (ter waarde van
ongeveer 4 µg/m³ voor NO2). Algemeen kan ook worden gesteld dat op locaties met een
achtergrondconcentratie tussen 26 en 30 µg/m³, vermoedelijk overschrijdingen voorkomen in
drukke street canyons. Dit leidt onder meer tot een groot aantal extra overschrijdingen van de EUgrenswaarden voor NO2. Niet enkel in de grootsteden, maar ook in kleine(re) steden en zelfs in
gemeentes of dorpskernen worden overschrijdingen gevonden langs drukke, ingesloten wegen
(street canyons). We concluderen dan ook dat overschrijdingen van de NO2-grenswaarde in street
canyons meer dan waarschijnlijk een wijd verspreid fenomeen zijn in Vlaanderen, en dat zich in
vele Vlaamse gemeenten overschrijdingen voordoen. De modellering met het ‘open street’ model
IFDM geeft dus een gevoelige onderschatting van de NO2-problematiek in Vlaanderen.
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Figuur 7 : Jaargemiddelde NO2-concentratie (2012, in µg/m³, zonder street canyon-modellering)
voor Vlaanderen (bovenaan), Gent (links onderaan) en Antwerpen (rechts onderaan). De grijze
lijnen op de kaart stellen de scheepvaartbronnen voor. De volle lijn in de kleurenschaal geeft de EUgrenswaarde aan (40 µg/m³), de stippellijn de HRAPIE-advieswaarde (20 µg/m³).
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Figuur 8 : Zoom op de jaargemiddelde NO2-concentratiekaart (2012, in µg/m³) voor 5 straten met
street canyon-modellering in het Gentse (boven) en Antwerpse (onder) stadscentrum. De grijze
vlakken stellen de gebouwen voor. De volle lijn in de kleurenschaal geeft de EU-grenswaarde aan
(40 µg/m³), de stippellijn de HRAPIE-advieswaarde (20 µg/m³).

In Figuur 9 wordt de blootstellingsgrafiek van de bevolking aan de jaargemiddelde NO2concentratie, gebaseerd op de ‘open street’ IFDM-modellering, getoond. Hieruit kan afgeleid
worden dat (in 2012) 10% van de bevolking in een gebied met NO2-concentraties hoger dan 31
µg/m³ woonde en 80% in een gebied met concentraties tussen 15 en 31 µg/m3 (zieFiguur 9). Iets
meer dan 60.000 personen (1.0% van de Vlaamse bevolking) woonden in een gebied in
overschrijding van de NO2-jaargrenswaarde en ongeveer 3 miljoen personen (47%) woonden in een
16
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gebied met een concentratie boven de advieswaarde. De blootstellingscurve is echter een
gevoelige onderschatting van de reële blootstelling, aangezien er geen street canyons worden
meegenomen in deze analyse.

Figuur 9 : Blootstellingsgrafiek van de bevolking aan de jaargemiddelde NO2-concentratie. De volle
lijn geeft de EU-grenswaarde aan (40 µg/m³), de stippellijn de HRAPIE-advieswaarde (20 µg/m³).

 Fijn stof

Wat betreft fijn stof is de PM10-daggrenswaarde (maximum 35 dagen een concentratie hoger dan
50 µg/m³) de meest kritische parameter. In Figuur 11 wordt het aantal dagen met een gemiddelde
PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m³ getoond. De grenswaarde werd in 2012 nog op enkele
plaatsen in Vlaanderen overschreden, daar waar de andere grenswaarden (jaargrenswaarden voor
PM10 (40 µg/m3, vanaf 2005) en PM2.5 (zowel 20 in stedelijk gebied als 25 µg/m³ voor algemeen
Vlaanderen, vanaf 2015) niet overschreden worden. De advieswaarden, zowel voor PM10 als PM2.5,
worden in heel Vlaanderen overschreden, uitgezonderd enkele gebieden in Limburg en aan de
kust.
Zowel uit metingen als uit modelberekeningen blijkt dat vooral de secundaire (anorganische)
fractie van het fijn stof belangrijk is in Vlaanderen. Deze secundaire fractie (nitraat, sulfaat,
ammonium) heeft een uitgesproken regionaal karakter en ligt als het ware als een deken over
Vlaanderen. Uit de huidige analyse blijkt dat de overschrijdingen zich niet noodzakelijk voordoen in
verkeersintensieve gebieden, maar eerder in belangrijke havengebieden (zowel Gent als bepaalde
locaties in Antwerpen). Verder blijkt de gradiënt in zowel PM10- als PM2.5-concentraties slechts in
beperkte mate bepaald te zijn door de hier geëxpliciteerde bronnen (belangrijke industriële
puntbronnen, wegverkeer en scheepvaart). Metingen komen niet steeds en niet overal overeen
met de gemodelleerde concentraties omdat het vaak ook gaat om lokale effecten (vb. stoffige
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wegen, wegwaaiend stof bij op- en overslag of bewerking van landbouwgronden) of moeilijk in
detail te modelleren bronnen (nabijheid van niet-performante houtkachels, …). Uit deze studie
blijkt enkel dat de lokale bijdrages van de expliciet bestudeerde sectoren (industrie, wegverkeer en
scheepvaart) de waargenomen verschillen eerder in beperkte mate kunnen verklaren. Analoge
conclusies gelden voor PM2.5 (zie Figuur 12, waarin de jaargemiddelde PM2.5-concentratie voor
2012 getoond wordt). Voor PM2.5 wordt de grenswaarden van 25 µg/m³ en 20 op stedelijk
achtergrondniveau overal gehaald, maar de concentraties zijn bijna overal hoger dan 10 µg/m3
(streefwaarde WHO). Figuur 12 toont bovendien verhoogde concentraties (meer dan 15 µg/m3)
langs sommige snelwegen, in de havens van Gent, Antwerpen en Zeebrugge, in de rand rond
Brussel in in het Leuvense.

Figuur 10 : Jaargemiddelde PM10-concentratie voor het jaar 2012. Kaart zonder
streetcanyonmodellering. De volle lijn in de kleurenschaal geeft de EU-grenswaarde aan (40 µg/m³),
de stippellijn de WHO-advieswaarde (20 µg/m³).

Figuur 11 : Aantal dagen met een gemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m³ (2012, zonder
street canyon-modellering). De volle lijn in de kleurenschaal geeft de EU-grenswaarde aan (35
dagen), de stippellijn de WHO-advieswaarde (3 dagen).
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Figuur 12 : Jaargemiddelde PM2.5-concentratie (2012, in µg/m³, zonder street canyon-modellering).
De volle lijnen in de kleurenschaal geven de EU-grenswaarden aan (25 en 20 µg/m³), de stippellijn
de WHO-advieswaarde (10 µg/m³).
De PM10-concentraties en overschrijdingen van de daggrenswaarde in street canyons in gans
Vlaanderen worden in de huidige studie niet in detail in kaart gebracht. Dit is immers enkel
mogelijk op basis van een gedetailleerde street canyon modellering voor heel Vlaanderen, wat een
studie op zich betekent. Daarnaast worden in de huidige modelketen de concentraties van (grof)
fijn stof in street canyons zwaar onderschat door het negeren van herhaaldelijke resuspensie.
Hierdoor zullen ook gedetailleerde OSPM-resultaten een vertekend beeld geven.
In de huidige modellering van de PM10-concentraties wordt eerder een beperkt street canyon
effect waargenomen, maar deze observatie moet geïnterpreteerd worden in het licht van
bovenstaande kanttekeningen. Eerdere meetcampagnes tonen alvast aan dat de PM10concentraties ruwweg 30 – 40% hoger kunnen liggen dan de concentraties in een nabije stedelijke
achtergrondlocatie. Het herhaaldelijk terug opwerpen van fijn stof in street canyons, dat niet wordt
meegenomen in de modellering, is de voornaamste oorzaak van deze discrepantie. Deze herhaalde
resuspensie kan echter wel leiden tot bijkomende gezondheidseffecten voor de bewoners in de
straat. Het kan tevens leiden tot lokale overschrijdingen, echter in veel beperktere mate dan voor
NO2 waarvoor de problematiek van overschrijdingen op veel grotere schaal voorkomt. Voor PM2.5
stelt dit probleem zich amper waardoor de conclusies uit de modellering veel beter gevolgd kunnen
worden.
Uit analyse van de blootstelling blijkt dat 80% van de bevolking in 2012 in een gebied woonde met
PM10-concentraties tussen 18,5 en 24 µg/m³, 10% van de bevolking werd blootgesteld aan
concentraties lager dan 18,5 µg/m³, de overige 10% aan concentraties hoger dan 24 µg/m³. Voor
PM2.5 liggen die grenzen op respectievelijk 12 en 16 µg/m³. Meer dan 3 miljoen Vlamingen wonen
in een gebied dat in overschrijding is van de PM10-WHO-jaaradvieswaarde. Voor de WHOdagadvieswaarde van PM10 en de WHO-jaaradvieswaarde van PM2.5 geldt dit voor bijna alle
Vlamingen.
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Figuur 13 : Blootstellingsgrafiek van de bevolking aan de jaargemiddelde PM10-concentratie. De EUgrenswaarde ligt buiten de grafiek (40 µg/m³); de stippellijn geeft de WHO-advieswaarde aan (20
µg/m³).

Figuur 14 : Blootstellingsgrafiek van de bevolking aan de overschrijdingen van de PM10-daglimiet.
De volle lijn geeft de EU-grenswaarde aan (35 dagen); de stippellijn de WHO-advieswaarde (3
dagen).
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Figuur 15 : Blootstellingsgrafiek van de bevolking aan de jaargemiddelde PM2.5-concentratie. De EUgrenswaarde ligt buiten de grafiek (25 µg/m³); de stippellijn geeft de WHO-advieswaarde aan (10
µg/m³).

3.2.

REFERENTIEJAAR (2015)

 NO2
Met het oog op toetsing aan de Europese regelgeving, rekening houdend met het verkregen uitstel,
is het referentiejaar 2015 cruciaal. Het is belangrijk op te merken dat 2015 in deze studie
doorgerekend werd als een toekomstjaar. Concreet betekent dit dat de doorrekening gebaseerd is
op emissie-inschattingen voor 2015 (omdat reële emissies voor 2015 niet tijdig beschikbaar waren
in het kader van deze studie) en dat meteorologie van 2012 gebruikt werd. Dit laatste omwille van
vergelijkbaarheid van de resultaten voor 2015 met resultaten voor het basisjaar 2012 en voor de
prognosejaren (2020, 2025 en 2030).
De modelresultaten geven aan dat de jaar- en uurgrenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) in 2015
nog op diverse plaatsen in Vlaanderen overschreden worden (zie Figuur 16 die de jaargemiddelde
NO2-concentraties voor 2015 toont). Dit in tegenstelling tot de metingen, waar enkel nog
overschrijdingen op de meetlocatie Borgerhout straatkant waargenomen werden. De
overschrijding van de WHO-advieswaarde doet zich over een groter gebied voor. Op basis van
modellering is in totaal nog 33 km2 (0.25%) van het Vlaamse grondgebied in overschrijding van de
grenswaarde (streetcanyons niet in rekening gebracht, zie verder), en 2019 km2 (14.9%) in
overschrijding van de advieswaarde. Over het algemeen wordt deze HRAPIE-advieswaarde van 20
µg/m³ overschreden in grote stedelijke agglomeraties, havengebieden en langs drukke wegen. De
concentraties zijn in 2015 gemiddeld iets lager dan in 2012 (een daling 1.7 µg/m³ gemiddeld over
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de Vlaamse meetstations). Er is dus een verbetering van de luchtkwaliteit merkbaar. Het ruimtelijk
patroon is analoog aan dat van 2012 en wordt nog altijd in belangrijke mate bepaald door het
wegverkeer en de zeevaart. Deze sectoren hebben niet alleen significante NOx-emissies, de
emissies vinden ook (relatief) dicht bij de grond plaats, en hebben een beperkte warmte-inhoud en
een verhoogde NO2/NOx-verhouding. De landelijke concentraties liggen meestal onder de 20
µg/m³. In stedelijke omgeving schommelt dit rond 30 à 35 µg/m³ met pieken boven de 50 µg/m³
(meeste tussen 50 en 63 µg/m³, hoger aan de tunnelmonden) ter hoogte van bepaalde ring-, snelen gewestwegen. Op basis van het ‘open street’ model IFDM doen de meeste overschrijdingen zich
dan ook voor langs de belangrijke ring- en snelwegen in Antwerpen en in de omgeving van Brussel,
maar over een beperktere zone dan in 2012. Daarnaast zijn er nog overschrijdingen langs enkele
andere belangrijke snel- en ringwegen. Ook de andere grote(re) agglomeraties zoals Gent, Kortrijk,
Mechelen en Hasselt hebben een verhoogde concentratie ten opzichte van de
achtergrondconcentraties in Vlaanderen. Daarnaast zijn er duidelijk verhoogde concentraties te
vinden in de belangrijkste havengebieden (in het bijzonder Antwerpen en Zeebrugge).

Figuur 16 : Jaargemiddelde NO2-concentratie (2015, BAU-scenario, in µg/m³, zonder street canyonmodellering) voor Vlaanderen (bovenaan), Gent (links onderaan) en Antwerpen (rechts onderaan).
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De grijze lijnen op de kaart stellen de scheepvaartbronnen voor. De volle lijn in de kleurenschaal
geeft de EU-grenswaarde aan (40 µg/m³), de stippellijn de HRAPIE-advieswaarde (20 µg/m³).
Opnieuw doen overschrijdingen van de uurgrenswaarde, zowel ten gevolge van wegverkeer als van
scheepvaart (zeevaart), zich enkel voor op locaties waar ook de jaargrenswaarde overschreden
wordt.
Uit de blootstellingsgrafiek voor 2015 (Figuur 9), gebaseerd op de ‘open street’ modellering, kan
men afleiden dat 10% van de bevolking in 2015 blootgesteld werd aan concentraties hoger dan 29
µg/m³ en 80% aan concentraties tussen 13,5 en 29 µg/m³ (10-90% interval). Iets meer dan 20.000
personen (0.3% van de bevolking) woonden in 2015 in een gebied in overschrijding van de NO2grenswaarde (33 km², Tabel 2) en bijna 2,5 miljoen personen (38%) woonden in een gebied in
overschrijding van de advieswaarde (2019 km²). Opnieuw is de blootstellingscurve een
onderschatting van de reële blootstelling, aangezien er geen street canyons worden meegenomen
in deze analyse.
Binnen de street canyons die doorgerekend werden, vinden we nog heel ruime overschrijdingen
van de NO2-jaargrenswaarde, met pieken tot boven de 50 µg/m³. Er zijn sterke aanwijzingen dat
ook in 2015 in vele Vlaamse gemeentes deze jaargrenswaarde overschreden werd in street
canyons, en dat de problematiek dus veel groter is dan blijkt uit de ‘open street’ IFDM-modellering.
Het is met de huidige methodologie echter onmogelijk om te achterhalen op welke plaatsen in
Vlaanderen deze overschrijdingen zich exact voordoen, hoe groot ze zijn en wat hun invloed op de
blootstelling is.
De analyse van de knelpunten is dezelfde als deze voor 2012: wegverkeer en scheepvaart
(zeevaart) blijven de belangrijkste sectoren die het probleem veroorzaken.
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Figuur 17 : Zoom op de jaargemiddelde NO2-concentratiekaart (2015, in µg/m³) voor 5 straten met
street canyon-modellering in het Gentse (boven) en Antwerpse (onder) stadscentrum. De grijze
vlakken stellen de gebouwen voor. De volle lijn in de kleurenschaal geeft de EU-grenswaarde aan
(40 µg/m³), de stippellijn de HRAPIE-advieswaarde (20 µg/m³).
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 Fijn stof

Wat betreft fijn stof blijft de PM10-daggrenswaarde de meest kritische parameter ten opzichte van
de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden. Deze daggrenswaarde werd, op basis van de ‘open street’
modellering, in 2015 slechts op een paar geïsoleerde punten in Vlaanderen overschreden. De
advieswaarden daarentegen worden bijna overal overschreden. Uitzonderingen zijn de Kust, delen
van de Kempen en Limburg. Uit de analyse blijkt dat de overschrijdingen zich niet noodzakelijk
voordoen in verkeersintensieve gebieden (al zijn deze wel licht verhoogd), maar eerder in de
omgeving van belangrijke havengebieden (zowel Gent als bepaalde locaties in Antwerpen). Het
patroon is heel gelijklopend aan de situatie in 2012. De jaargrenswaarden voor PM10 en PM2.5
werden, ook in 2015, in Vlaanderen niet meer overschreden. De advieswaarden werden wel nog
overschreden. Concentraties hoger dan 12 µg/m3 doen zich nog steeds verspreid voor;
concentraties van meer dan 16 µg/m3 concentreren zich in de Vlaamse Ruit, langs snelwegen en in
alle grotere centra (Figuur 20). De situatie van de dagoverschrijdingen in de street canyons is
onduidelijk. De kans is reëel dat er nog overschrijdingen zijn, weliswaar in veel beperktere mate
dan voor NO2.
Uit analyse van de blootstelling blijkt dat 80% van de bevolking in 2015 blootgesteld werd aan
PM10-concentraties tussen 17 en 21,5 µg/m³, 10% van de bevolking werd blootgesteld aan
concentraties lager dan 17 µg/m³, de overige 10% aan concentraties hoger dan 21,5 µg/m³. Voor
PM2.5 liggen die grenzen op respectievelijk 11 en 14 µg/m³. Meer dan 1 miljoen Vlamingen wonen
in een gebied dat in overschrijding is van de PM10-WHO-jaaradvieswaarde. Voor de WHOdagadvieswaarde van PM10 en de WHO-jaaradvieswaarde van PM2.5 geldt dit voor bijna alle
Vlamingen.

Figuur 18 : Aantal dagen met een gemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m³ voor het jaar
2015 (BAU-scenario). Kaart zonder streetcanyonmodellering. De volle lijn in de kleurenschaal geeft
de EU-grenswaarden aan (35 dagen), de stippellijn de WHO-advieswaarde (3 dagen).
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Figuur 19 : Jaargemiddelde PM10-concentratie voor het jaar 2015 (BAU-scenario). Kaart zonder
streetcanyonmodellering. De volle lijn in de kleurenschaal geeft de EU-grenswaarden aan (40
µg/m³), de stippellijn de WHO-advieswaarde (20 µg/m³).

Figuur 20 : Jaargemiddelde PM2.5-concentratie (2015, BAU-scenario, in µg/m³, zonder street
canyon-modellering). De volle lijnen in de kleurenschaal geven de EU-grenswaarden aan (25 en 20
µg/m³), de stippellijn de WHO-advieswaarde (10 µg/m³).
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3.3.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST (2020, 2025, 2030)

Uit de analyse van 2015 blijkt dat de Europese jaargrenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) en (in
beperkte mate) de daggrenswaarde voor fijn stof (PM10) in 2015 niet gehaald werden. Ook de
verschillende advieswaarden werden niet gehaald. Het is dan ook belangrijk na te gaan of er in de
toekomst verbetering te verwachten is en welke maatregelen er nodig zijn om de grenswaarden in
een bepaald jaar wel te halen en verder te evolueren richting de gezondheidsgerelateerde
advieswaarden. In deze studie worden daarom drie zichtjaren gekozen (2020, 2025 en 2030)
waarvoor de te verwachten concentraties onder twee beleidsscenario’s worden onderzocht. We
kijken hierbij naar een business-as-usual scenario (BAU), en een meer ambitieus beleidsscenario
(BEL).
De meteorologie is een belangrijke parameter voor de bepaling van de luchtkwaliteit. Deze is
echter onbekend voor toekomstjaren. De meteorologie van het basisjaar (2012) wordt hergebruikt
voor ieder toekomstjaar. Hierdoor verdwijnt het effect van de meteorologie op de modellering
(wat kan leiden tot concentratieverschillen van meerdere µg/m³ op de jaarconcentraties),
waardoor een betere onderlinge vergelijking van de scenarioresultaten mogelijk wordt. Merk
hierbij op dat het jaar 2012 als een eerder gemiddeld tot gunstig meteojaar (veel wind, weinig
situaties met een stabiele atmosfeer) wordt gezien voor wat betreft de impact op de concentraties.
Bij slechtere weersomstandigheden in de toekomst zullen de concentraties dus hoger liggen; bij
eventuele betere weersomstandigheden lager.
3.3.1.

BUSINESS-AS-USUAL SCENARIO

In dit scenario gaan we uit van een business-as-usual situatie. Dit scenario beschrijft de toekomst
indien het huidig beleid, zowel lokaal, Vlaams als Europees, rond luchtkwaliteit verder gezet zou
worden en enkel maatregelen in het beslist beleid geïmplementeerd zouden worden. We houden
hierbij voor de Vlaamse verkeersemissies rekening met de evoluties in mobiliteit ten gevolge van
de geplande en goedgekeurde infrastructuuraanpassingen of regelgevingen (zoals de
Oosterweelverbinding of de lage-emissie-zone in Antwerpen), met het invoeren van real driving
emissions (RDE) tests voor nieuwe voertuigen en met rekeningrijden voor vrachtwagens. Voor de
industriële bronnen werden er door het Departement LNE per bedrijf emissie-inschattingen voor
de toekomstjaren aangeleverd. Veranderingen in scheepvaartemissies zijn berekend op basis van
beste inschattingen overeenkomstig het huidige beleid. De Europese maatregelen worden ook
toegepast in de buurlanden en hebben als dusdanig ook een invloed in Vlaanderen via het lange
afstand transport van luchtvervuiling op de achtergrondconcentraties. In het BAU-scenario wordt
hier rekening mee gehouden via de achtergrondconcentratiekaarten. De uitzondering is de
invoering van de real driving emissions tests die niet aanwezig is in de achtergrondkaarten, omdat
bij de totstandkoming van de achtergrondkaarten het EU-beslissingsproces hieromtrent nog niet
rond was, en aldus alleen voor de lokale verkeersbijdrage wordt meegenomen. Het effect is echter
relatief beperkt gezien met een dubbeltelcorrectie wordt gewerkt en valt binnen de
modelonzekerheid.
 Emissies
Onder de aannames van het beslist beleid, dalen de totale NOx-emissies in Vlaanderen sterk in de
komende jaren. Dit is voornamelijk het gevolg van een zeer sterke daling in verkeersemissies (zie
figuur). Ondanks de verwachte stijging in voertuigkilometers (de voertuigkilometers voor licht
vervoer stijgen met ongeveer 18% tussen 2015 en 2030, terwijl de kilometers van zware voertuigen
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zelfs toenemen met 25%), dalen de verkeersemissies van NOx. De daling is vooral merkbaar voor
dieselvoertuigen (Euro 6) voor licht vervoer en dieselvoertuigen (Euro VI) voor zwaar vervoer. Bij
zwaar vervoer heeft de invoering van Euro VI reeds in 2015 een significante verbetering van de
NOx-emissies in werkelijk verkeer tot gevolg omdat ze sinds 2013 op de markt zijn. Voor lichte
voertuigen is dit momenteel nog niet het geval voor de huidige Euro 6 voertuigen omdat de RDEregelgeving nog maar net is goedgekeurd en er amper voertuigen op de markt zijn die hieraan
voldoen. Het BAU-scenario voor de toekomstjaren houdt rekening met het invoeren van testen in
real driving conditions vanaf 2017, wat vooral een effect heeft op de verre zichtjaren (wanneer een
significant aantal van deze voertuigen rondrijden). De sterke NOx emissie-daling wordt echter niet
voor de volledige tijdsperiode geflankeerd door een even sterke daling in de NO2-emissies. De
reden hiervoor is dat lichte dieselvoertuigen met hogere euronormen een hogere NO2/NOx-ratio
vertonen in de uitlaat dan deze met lagere euronormen, afhankelijk van het gebruikte
uitlaatgasnabehandelingssysteem. Daardoor is de daling van de NO2-concentraties minder sterk.De
scheepvaartemissies zullen licht toenemen: tussen 2012 en 2030 stijgen de emissies met 20%.
Anders dan bij wegverkeer doet de verwachte stijging van het aantal tonkilometers de
emissiedaling ten gevolge van vernieuwde schepen teniet. De industriële emissies nemen licht af
tussen 2012 en 2020, nadien nemen ze terug toe. Wat de relatieve emissie-aandelen van de
verschillende sectoren (t.o.v. het Vlaamse NOx-emissietotaal) betreft, zien we de volgende evolutie
(zie Figuur 1): wegverkeer daalt van 39% in 2012 tot 12% in 2030. Scheepvaart kent een
omgekeerde evolutie en gaat van 18% (2012) naar 29% (2030), net als industrie dat evolueert van
25% in 2012 naar 38% in 2030.
Ook de totale fijnstofemissies in Vlaanderen zullen onder de aannames van het beslist beleid
verder dalen de komende jaren (Figuur 1). Net als voor NO2, zullen de PM uitlaatemissies ten
gevolge van wegverkeer verder dalen. Waar voor NOx een daling van 13.3% (2015 t.o.v. 2012) waar
te nemen is, is de daling voor uitlaat-PM10 en uitlaat-PM2.5 sterker, namelijk 30.7%. Dit is het gevolg
van de introductie van roetfilters vanaf euro 5 voor licht vervoer en euro V voor bussen en
vrachtwagens en van de daling van het aantal voertuigen zonder roetfilter. Anderzijds zien we,
doorheen de gemodelleerde periode, een toename in niet-uitlaat emissies, aangezien deze
emissies de stijging in voertuigkilometers volgen. Door de significante daling van de uitlaat PMemissies, stijgt het aandeel niet-uitlaat emissies in de totale PM2.5-emissies van ongeveer 33% in
2012 naar 75% in 2030. Voor scheepvaart vinden we, net als voor NO2, een toename van de
emissies (ongeveer 20% tussen 2012 en 2030). Voor de industriële bronnen (totaal over
Vlaanderen, inclusief energie) vinden we een stijging van de emissies met 21% tussen 2012 en
2030.
 Concentraties en blootstelling
NO2
Wat betreft stikstofdioxide (NO2) verbetert de luchtkwaliteit stelselmatig in de tijd. Op landelijke
locaties buiten de Vlaamse ruit dalen de concentraties naar onder de 10 µg/m³, binnen de Vlaamse
ruit schommelen de concentraties tussen 10 en 15 µg/m³ en dit voor zowel 2020, 2025 als 2030.
In stedelijke omgevingen krijgen we voornamelijk concentraties tussen 20 en 35 µg/m³ in 2020,
tussen 20 en 30 µg/m³ in 2025 en tussen 20 en 25 µg/m³ in 2030, met pieken die ter hoogte van
bepaalde snel- en gewestwegen oplopen tot 45 µg/m³ in 2020, tot 40 µg/m³ in 2025 en tot 35
µg/m³ in 2030. De beschreven resultaten gaan er van uit dat de nieuwe RDE-wetgeving slaagt. Op
de VMM-meetlocaties waar er in 2012 reeds NO2-metingen waren, dalen de gemiddelde
concentraties (ten opzichte van 2012) gemiddeld met respectievelijk 1.5, 4.6, 6.1 en 6.6 µg/m³ in
2015, 2020, 2025 en 2030. Dit is vooral het gevolg van dalende verkeersemissies (totale NO x-
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emissiedaling voor het wegverkeer tussen 2012 en 2030 van 78%). Naar het einde van de
onderzochte periode speelt het invoeren van de real driving emissietest een belangrijke rol.
In de havens1 dalen de concentraties minder sterk door de belangrijke invloed van de scheepvaart,
waar een stijging van het aantal tonkilometers de emissiedaling ten gevolge van vernieuwde
schepen tegenwerkt.
Het aantal personen dat woont op plaatsen waar de NO2-jaargrenswaarde wordt overschreden, is
gedaald tot iets boven de 500 in 2020 en iets onder de 300 in 2025 en 2030 (telkens op basis van
‘open street’ concentraties), voor een oppervlakte van ongeveer 7 km² in 2020 en 3.5 – 4 km² later.
Het aantal personen dat woont op plaatsen waar de NO2-advieswaarde wordt overschreden, is
gedaald tot bijna 1,6 miljoen in 2020 en iets meer dan 1 miljoen in 2025 en 2030 (telkens op basis
van ‘open street’ concentraties), voor een oppervlakte van ongeveer 1042 km² in 2020 en 550-670
km² later. 90% van de bevolking is blootgesteld aan een concentratie lager dan 25 µg/m3. Zoals
reeds gesteld, en in detail besproken in de volgende paragraaf, is dit een onderschatting van de
reële situatie.
Figuur 21 toont de jaargemiddelde NO2-concentratie voor 2020 (BAU-scenario, in µg/m³, zonder
street canyon-modellering). Het is duidelijk dat overschrijdingen van de grenswaarde nog
voorkomen in 2020 en als je rekening houdt met de gezondheidskundige advieswaarde veel
mensen aan concentraties boven deze advieswaarde worden blootgesteld. De evaluatie rekening
houdend met streetcanyons wordt verder beschreven. Concreet nemen we op Figuur 21 volgende
overschrijdingen van de grenswaarde waar:
 Op een enkele locatie langs de E40 in Gent;
 Langs delen van de Antwerpse Ring (in een relatief smalle band van 200m).
 Op stukken van de Brusselse Ring, vooral ten noorden van Brussel;
 Op een enkele locatie langs de E19 in Kontich;
 de E313/E34 in Antwerpen;
 enkele stukjes van de A12 ten noorden van Antwerpen;
 enkele punten op de R2 (tunneluitgangen van Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel).
De advieswaarde wordt overschreden (vanaf licht groen op de figuur) langs snelwegen en
belangrijke gewestwegen, in stedelijke agglomeraties (incusief middelgrote steden), in een groot
deel van de Vlaams Ruit en in de havengbieden.

1

Bemerk echter dat de exacte locatie van de hotspots in de haven voor de toekomstjaren foutief kan zijn, aangezien de verhuis van een
belangrijk deel van de containertrafiek van het Delwaidedok naar het Deurganckdok in onze analyse niet in rekening gebracht werd. De
verplaatsing van de bronnen zou hoogstwaarschijnlijk aanleiding geven tot een andere hotspot (Deurganckdok i.p.v. Delwaidedak), maar
zou geen invloed hebben op de blootstelling van de bevolking (aangezien er op beide locaties geen bewoning is), en vermoedelijk ook
geen invloed hebben op de oppervlakte in overschrijding en op de maximale concentraties.
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Figuur 21 : Jaargemiddelde NO2-concentratie (2020, BAU-scenario, in µg/m³, zonder street canyonmodellering) voor Vlaanderen (bovenaan), Gent (links onderaan) en Antwerpen (rechts onderaan).
De grijze lijnen op de kaart stellen de scheepvaartbronnen voor. De volle lijn in de kleurenschaal
geeft de EU-grenswaarde aan (40 µg/m³), de stippellijn de HRAPIE-advieswaarde (20 µg/m³).
Overschrijdingen van de grenswaarde komen op bepaalde verkeers- en scheepvaart-gevoelige
locaties (locatie op de Ring van Antwerpen, tunnelmonden, en nabij drukke kaaien) nog voor tot
halfweg het volgende decennium. Nabij enkele kaaien komen overschrijdingen nog voor tot 2030.
De jaargrenswaarde van 40 µg/m³ wordt in 2025 nog overschreden in de omgeving van enkele
tunnelmonden op snelwegen (Kennedytunnel, Craeybecktunnel, Oosterweeltunnels) en op een
aantal locaties in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Voor de Antwerpse haven gaat het meer
bepaald om:
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Stukje van het Deurganckdok (tot na 2030);
Noordpunt Kanaaldok B3 vlakbij BASF;
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Omgeving Delwaidedok2, Insteekdok 1 en 2 en Kanaaldok B2 tussen het Insteekdok 2 en
net ten zuiden van Insteekdok 1;
Kanaaldok B1 net ten noorden van de Boudewijnsluis;
Een enkel puntje aan de noorderlaan ter hoogte van het Leopolddok.

De advieswaarde wordt in 2025 overschreden langs belangrijke snelwegen, in stedelijke
agglomeraties (incusief enkele middelgrote steden) en in de havengbieden. In 2030 gaat het over
dezelfde gebieden, zij het wat kleiner van omvang.
Figuur 22 geeft weer in welk jaar de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 gerespecteerd zal
worden volgens het ‘open street’ model (voor de streetcanyons: zie verder). In de donkerblauwe
gebieden op deze kaarten werd de grenswaarde niet gehaald in 2012, maar wel in 2015. Voor de
lichtblauwe gebieden zal de grenswaarde tegen 2017-2018 gehaald worden. Voor de groene
gebieden wordt de grenswaarde gehaald tegen 2021/2022. Hierna blijven alleen enkele locaties in
de Havens van Antwerpen en Zeebrugge en in de stad Antwerpen over met concentraties boven de
grenswaarde in 2025 (rood). In sommige vlekken in de havengebieden is zelfs in 2030 de
concentratie hoger dan de grenswaarde (zwart). De advieswaarde wordt in 2030 nog steeds
overschreden in havengebieden, langs snelwegen en in stedelijke agglomeraties (Figuur 22).

2

Hierbij moet ook opgemerkt worden dat verschuivingen van traffiek binnen de haven (zoals de verhuis van MSC weg van het
Delwaidedok) momenteel niet meegenomen werden in de EMMOSS-resultaten.
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Figuur 22 : Jaar waarin verwacht wordt dat de NO2-jaargrenswaarde gehaald zal worden in het
BAU-scenario. Wit/roze = reeds gehaald in 2012. Zwart = niet verwacht gehaald te worden in 2030.
Bovenaan: Kaart voor Vlaanderen. Midden en onderaan: zooms voor Gent (linksboven), Antwerpen
(rechtsboven) en omgeving Brussel (onder). De lijnen stellen de scheepvaartbronnen voor. Let op:
deze kaart negeert de street canyons waarvan het geweten is dat het moment van het halen van de
grenswaarde op deze locaties veel later is dan getoond op deze kaart. De legende is dezelfde op alle
kaarten.
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Figuur 23 : Jaar waarin verwacht wordt dat de HRAPIE-NO2-advieswaarde van 20 µg/m³ gehaald zal
worden in het BAU-scenario. Wit/roze = reeds gehaald in 2012. Zwart = niet verwacht gehaald te
worden in 2030. Kaart zonder streetcanyonmodellering.
Binnen de onderzochte street canyons zijn er ook in de toekomst overschrijdingen van de
jaargrenswaarde te vinden. Doorgerekende street canyons in Gent en Antwerpen pieken tot 50 à
60 µg/m³ in 2020, 40 à 50 µg/m³ in 2025 en naderen de 40 µg/m³ in 2030. Dit betekent dat we in
de tijdsperionde 2012-2030 een daling tussen de 7 en de 35 µg/m³ krijgen en dat de meeste
overschrijdingen van de grenswaarde in de doorgerekende street canyons opgelost zullen zijn in
2030 op enkele plaatsen na (zwarte bolletjes in Figuur 24). De concentratie is echter nog steeds
hoger dan de advieswaarde. Deze conclusie geldt bovendien enkel voor de doorgerekende street
canyons. Het is heel moeilijk – zo niet onmogelijk – om op basis van de berekende canyons in deze
studie conclusies af te leiden voor de evolutie van de overschrijdingen in street canyons in heel
Vlaanderen in de komende 15 jaren. In de doorgerekende street canyons is zelfs (Figuur 24) in 2030
de concentratie nog hoger dan de grenswaarde (zwarte bolletjes). Wat de advieswaarde betreft,
deze blijft overschreden in de doorgerekende street canyons doorheen de hele simulatieperiode.
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Figuur 24 : Jaar waarin verwacht wordt dat de NO2-jaargrenswaarde gehaald zal worden in het
BAU-scenario voor de 5 straten met toegepaste street canyon modellering in het stadscentrum van
Gent (links) en Antwerpen (rechts). Wit/roze = reeds gehaald in 2012. Zwart = niet verwacht
gehaald te worden in 2030. De grijze vlakken stellen de gebouwen voor.
Fijn stof
Voor fijn stof worden de concentratiedalingen die de voorbije jaren werden waargenomen,
doorgezet in de toekomst, zij het op een trager tempo. Deze dalingen zijn vooral het gevolg van
dalende regionale achtergrondconcentraties, voornamelijk ten gevolge van Europees beleid
(waaraan ook Vlaanderen moet voldoen), en van dalingen in emissies in de sectoren landbouw,
huishoudens en wegverkeer op Vlaams niveau (industrie daalt niet). Overschrijdingen van de
grenswaarden voor fijn stof zijn reeds in 2015 bijna overal verdwenen (uitgezonderd
tunnelmonden). De jaargemiddelde PM2.5-concentraties (Figuur 25) liggen binnen de Vlaamse Ruit,
langs snelwegen, rond Kortrijk, Hasselt, Oostende en (Zee)Brugge wel nog steeds rond 12 µg/m3
(de WHO-streefwaarde bedraagt 10 µg/m3). Rond Brussel en in de Haven van Gent lopen de
concentraties op tot 13-15 µg/m3 (zonder street canyons doorgerekend); in de haven van
Antwerpen lopen ze op tot 16-20 µg/m3.
Meer in het bijzonder wordt de jaaradvieswaarde van 20 µg/m³ in de agglomeraties Gent en
Antwerpen en diverse middelgrote steden pas gehaald na 2020, en in de havens van Gent en
Antwerpen na 2030. De dagadvieswaarde van PM10 en de jaaradvieswaarde van PM2.5 worden in de
volledige aglomeraties Gent en Antwerpen, het grondgebied van diverse middelgrote steden, de
brede rand rond Brussel en de havens van Antwerpen en Gent pas gehaald na 2030.
In 2030 worden er nog steeds waardes rond 12 µg/m3 (met lokale verhogingen tot 16-20 µg/m3,
langs snelwegen in de Vlaamse Ruit, de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge) waargenomen
(Figuur 26).
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Figuur 25 : Jaargemiddelde PM2.5-concentratie (2020, BAU-scenario, in µg/m³, zonder street
canyon-modellering). De volle lijnen in de kleurenschaal geven de EU-grenswaarden aan (25 en 20
µg/m³), de stippellijn de WHO-advieswaarde (10 µg/m³).

Figuur 26 : Jaargemiddelde PM2.5-concentratie (2030, BAU-scenario, in µg/m³, zonder street
canyon-modellering). De volle lijnen in de kleurenschaal geven de EU-grenswaarden aan (25 en 20
µg/m³), de stippellijn de WHO-advieswaarde (10 µg/m³).

Op basis van de scenario-berekeningen wordt tevens vastgesteld dat de GBI-norm voor PM2.5
wordt gehaald in 2020, ook na biascorrectie. Deze norm stelt dat de stedelijke
achtergrondconcentraties van PM2.5, uitgemiddeld over een periode van drie jaar, op een selectie
van grote steden, 20 procent moet dalen tegen 2020 ten opzichte van het gemiddelde over de
jaren 2009, 2010 en 2011 (GGBI2011). Dit komt in Vlaanderen overeen met een daling tot 15,7
µg/m³ in 2020 (ook gemiddeld over 3 jaar, GGBI2020) op stedelijk achtergrondniveau.
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Uit analyse van de blootstelling blijkt dat er geen personen worden blootgesteld aan
overschrijdingen van de grenswaarden van PM10 en PM2.5, 80 % (het 10-90% interval) wordt
blootgesteld aan een jaargemiddelde PM10-concentratie in 2020 tussen 15.5-19.5 µg/m³, in 2025
tussen 15-19 µg/m³ en in 2030 tussen 14.5-18 µg/m³. De berekende fijnstofconcentraties in street
canyons liggen slechts net hoger dan deze buiten de street canyons. We weten echter dat het
model de stofconcentraties in street canyons vooral voor PM10 sterk onderschat.
Het aantal personen in die wonen in een gebied dat in overschrijding is van de PM 10-WHOjaaradvieswaarde daalt snel: nog 86608 in 2020, 27565 in 2025 en maar 5524 in 2030. Ook de
daling voor de WHO-dagadvieswaarde van PM10 is indrukwekkend met meer dan 5 miljoen
personen in een gebied in overschrijding in 2020, bijna 3,5 miljoen in 2025 en iets meer dan 1,5
miljoen in 2030. Voor de WHO-jaaradvieswaarde van PM2.5 krijgen we analoge cijfers: bijna 3,5
miljoen in 2020, iets meer dan 2 miljoen in 2025 en ongeveer 1,2 miljoen in 2030.
3.3.2.

EEN MEER AMBITIEUZE TOEKOMST: HET BEL-SCENARIO

Uit de analyse van het BAU-scenario bleek dat overschrijdingen van de jaargrenswaarde voor NO2
op verschillende locaties blijven voorkomen tot ver in het volgende decennium (ten gevolge van
wegverkeer- en scheepvaartemissies) en dat zelfs in 2030 de Europese NO2-grenswaarde niet
gehaald zou worden op enkele heel specifieke plaatsen in de havens van Antwerpen en Zeebrugge
(ten gevolge van scheepvaartemissies) en op een heel beperkt aantal plaatsen in de doorgerekende
streetcanyons. Daarom werd besloten om een meer ambitieus pakket aan maatregelen door te
rekenen. Er wordt hierbij gefocust op 3 sectoren: industrie, scheepvaart en wegverkeer. Binnen de
industrie zijn voor NOx de maatregelen doorgerekend die als kostenefficiënt beschouwd worden,
terwijl voor fijn stof uitgegaan wordt van een reductie met 20% bovenop het BAU-scenario. Voor
scheepvaart wordt een hogere groei verwacht van het binnenscheepvaartverkeer, maar wordt de
invoering van fase V-motoren meegenomen op een realistische termijn rekening houdend met het
laatste voorstel van de Europese Commissie betreffende de nieuwe emissienormen voor niet voor
de weg bestemde mobiele machines3, en werd er een NECA-zone (zeevaart) ingevoerd op de
Noordzee vanaf 2025. Voor wegverkeer wordt er ten slotte uitgegaan van een belangrijke daling in
het aantal gereden kilometers (-16,5% in 2030), tezamen met een versnelde invoering van
bepaalde milieuvriendelijke technologieën (PHEV, EV, CNG,…). Daarenboven wordt in Antwerpen
een Ultra Low Emission Zone (ULEZ) ingevoerd (het toelaten van enkel Euro 6 en Euro VI in voor
dieselvoertuigen in 2020, Euro 6 personenwagens uit de nieuwe testprocedure in 2025 en alleen
alternatieve brandstoffen in 2030)..
 Emissies
Op basis van de maatregelen in het BEL-scenario, dalen de emissies voor alle sectoren sterk ten
opzichte van deze in het beslist beleid (BAU).
Voor NOx worden de sterkste dalingen gevonden voor het wegverkeer, waarvoor ten opzichte van
het BAU-scenario dalingen van 6% tegen 2020, 13% tegen 2025 en 21% tegen 2030 geobserveerd
worden. Scheepvaartemissies dalen met 3% tegen 2025 en met 16% tegen 2030, terwijl de
industriële emissies dalen met 8% tegen 2020 en met 14% tegen 2025 en 2030.
3

REGULATION (EU) OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on requirements relating to
gaseous and particulate pollutant emission limits and type approval for internal combustion engines
for non road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013,
and amending and repealing Directive 97/68/EC
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Ook voor fijn stof worden de grootste emissieverschillen geobserveerd voor het wegverkeer, met
dalingen van 3% in 2020, 12% in 2025 en 18-19% in 2030. Voor scheepvaart zijn de verschillen zeer
klein, met enkel in 2030 een merkbaar verschil van 2%, terwijl de industriële emissies dalen rond
de 10% voor alle jaren.
 Concentraties en blootstelling
NO2
Wat betreft stikstofdioxide (NO2) is er een verbetering van de luchtkwaliteit in het BEL- ten
opzichte van het BAU-scenario. Deze verbetering is echter niet gelijk verdeeld over Vlaanderen. Op
landelijke locaties, waar in BAU reeds lagere concentraties werden berekend, is er weinig verschil
tussen beide scenario’s. Langs de belangrijkste snelwegen blijven de dalingen tussen het BAU- en
het BEL-scenario beperkt tot minder dan 1 µg/m³ in 2020, maar lopen op tot 2 µg/m³ in 2025 en in
2030. Voor de blootstelling is er wel een significant effect te zien op de hoogste
concentratieklassen van NO2. Voor deze klassen daalt de blootstelling aan NO2 duidelijk, terwijl er
voor de lagere concentratieklassen weinig verschil is. Het aantal blootgestelden aan een
concentratie boven de grenswaarde, op basis van de ‘open street’ modellering daalt tot iets boven
de 350 in 2020 (in plaats van iets boven 500 bij BAU), tot iets onder de 300 in 2025 (= ongeveer
zelfde als bij BAU) en tot iets boven de 100 in 2030 (in plaats van bijna 300 bij BAU). De oppervlakte
in overschrijding van de grenswaarde daalt tot 5 km2 in 2020, 3 km2 in 2025 en 1 km2 in 2030; de
lengte van de wegen in overschrijding bedraagt nog 20 km in 2020, terwijl er in 2025 en 2030
nauwelijks nog wegen in overschrijding zijn (zie tabel 3 en tabel 1). De belangrijkste daling van
emissies en concentraties is het gevolg van de RDE-regelgeving (real driving emissions) reeds
zichtbaar in BAU en niet van de bijkomend genomen maatregelen. Het is dus belangrijk dat RDE in
de praktijk het verwachte resultaat haalt. Een vergelijkbaar effect in NOx reductie is niet haalbaar
door een stabilisatie van het aantal gereden kilometer. Het aantal personen dat woont op plaatsen
waar de NO2-advieswaarde wordt overschreden, is gedaald van iets meer dan 1,5 miljoen in 2020
tot iets meer dan 1 miljoen in 2025 en iets minder dan 900000 in 2030 (telkens op basis van ‘open
street’ concentraties), voor een oppervlakte van ongeveer 983 km² in 2020 en 480-605 km² later.
Wanneer we naar de advieswaarde kijken dan zien we ook slechts beperkte effecten van het
beleidsscenario.
Daarnaast zijn er ook verbeteringen tussen het BAU- en het BEL-scenario in de ULEZ in Antwerpen,
met dalingen rond de 2 µg/m³ rond de belangrijkste wegen in 2025 en 2030 buiten de street
canyons. Bijkomende dalingen (ten opzichte van BAU) in de doorgerekende street canyons gaan
voor Gent tot 1.5 µg/m³ in 2020, tot 3 µg/m³ in 2025 en tot bijna 4 µg/m³ in 2030. Alle
overschrijdingen van de grenswaarde zijn in de berekende street canyons in Gent verdwenen tegen
2025, wat minstens 5 jaar vroeger is dan onder het BAU-scenario. Dankzij de ULEZ in Antwerpen is
de positieve evolutie daar veel groter, met dalingen die op sommige plaatsen 7 µg/m³ bereiken in
2020, 10 µg/m³ in 2025 en 12 µg/m³ in 2030 in vergelijking met het BAU-scenario. De concentraties
dalen in Antwerpen dan ook vlugger dan in Gent, ten gevolge van de invoering van de ULEZ. De
ULEZ heeft dus duidelijk een zeer positief effect op de luchtkwaliteit, en is een efficiënte maatregel
om de hoge concentraties in de street canyons te verlagen.
Finaal is er ook een grote verbetering tov het BAU-scenario in een relatief groot gebied in de Haven
van Antwerpen, dankzij dalingen van emissies door één specifieke NOx-maatregel bij een
industrieel bedrijf. In 2030 komen daarbovenop dalingen ten gevolge van verbeteringen met
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betrekking tot de scheepvaart (zeevaart), waardoor de concentraties in het volledige gebied van de
Antwerpse Haven dalen (met ongeveer 2 µg/m³ en plaatselijk meer), en er ook verbeteringen
plaatsvinden rond de belangrijkste scheepvaartverbindingen (het kanaal Gent-Terneuzen, het
Albertkanaal en de haven van Zeebrugge). Figuur 27 toont het jaar waarin de NO2-grenswaarden
gerespecteerd zullen worden. Deze kaart geeft een iets optimistischer beeld dan de
overeenkomstige kaart voor het BAU-scenario (Figuur 22), maar overschrijdingen blijven toch nog
wijd verspreid in 2020 (groen-geel-oranje-rode en zwarte kleuren), voornamelijk in de regio
Antwerpen, Antwerpen-haven en in de haven van Zeebrugge. Tussen 2020 en 2030 verdwijnen
nagenoeg alle overschrijdingen, en in 2030 is er enkel nog een overschrijding nabij één kaai in de
haven van Antwerpen en in de haven van Zeebrugge (zwart). Ten opzichte van BAU zijn de
verschillen beperkt en voornamelijk te zien in het sneller bereiken van de grenswaarden ter hoogte
van de tunnelmonden en de kades. Over het algemeen wordt de HRAPIE-advieswaarde op dezelfde
locaties overschreden als in het BAU-scenario. Ook hier zijn de verschillen tussen BAU en BEL dus
beperkt.
Fijn stof
Voor wat betreft fijn stof (PM10) zijn dalingen tussen het BAU-scenario en het BEL-scenario van
meer dan 0.5 µg/m³ beperkt tot de directe omgeving van één enkel bedrijf in de Antwerpse Haven
in 2020. In 2025 en 2030 zien we ook dalingen in enkele drukke verkeerslocaties. De dalingen in
niet-uitlaatemissies door verminderde kilometers zijn echter niet voldoende om drastische
resultaten te zien op de concentratiekaarten voor fijn stof. Voor PM2.5 zijn alle dalingen tussen het
BAU-scenario en het BEL-scenario kleiner dan 0.5 µg/m³. Voor PM is er concluderend amper
verschil in blootstelling tussen het BAU- en het BEL-scenario. Ook op basis van de advieswaardes is
er amper verschil, zowel qua locatie als qua blootstelling tussen het BEL- en het BAU-scenario.
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Figuur 27 : Jaar waarin verwacht wordt dat de NO2-jaargrenswaarde gehaald zal worden in het
BEL-scenario. Wit/roze = reeds gehaald in 2012. Zwart = niet verwacht gehaald te worden in 2030.
Bovenaan: Kaart voor Vlaanderen. Midden en onderaan: zooms voor Gent (linksboven), Antwerpen
(rechtsboven) en omgeving Brussel (onder). De lijnen stellen de scheepvaartbronnen voor. Let op:
deze kaart negeert de street canyons waarvan het geweten is dat het moment van het halen van de
grenswaarde op deze locaties veel later is dan getoond op deze kaart. De legende is dezelfde op alle
kaarten.
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Figuur 28 : Jaar waarin verwacht wordt dat de PM10-WHO-jaaradvieswaarde gehaald zal worden in
het BAU-scenario. Wit/roze = reeds gehaald in 2012. Zwart = niet verwacht gehaald te worden in
2030. Kaart zonder streetcanyonmodellering.

Figuur 29 : Jaar waarin verwacht wordt dat de PM10-WHO-dagadvieswaarde gehaald zal worden in
het BAU-scenario. Wit/roze = reeds gehaald in 2012. Zwart = niet verwacht gehaald te worden in
2030. Kaart zonder streetcanyonmodellering.
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Figuur 30 : Jaar waarin verwacht wordt dat de PM2.5-WHO-jaaradvieswaarde gehaald zal worden in
het BAU-scenario. Wit/roze = reeds gehaald in 2012. Zwart = niet verwacht gehaald te worden in
2030. Kaart zonder streetcanyonmodellering.
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3.4.

HOE HET IN 2015 HAD KUNNEN ZIJN: HET WET-SCENARIO

In het WET-scenario voor 2015 wordt nagegaan wat de impact is indien de werkelijke NOxemissiefactoren overeen zouden komen met de limietwaarden vooropgesteld in de
typegoedkeuring (Euronormen). In dit scenario wordt duidelijk dat, indien de real driving emissions
teruggebracht zouden zijn tot op het niveau van de testemissies, het NO2-probleem in de omgeving
van de belangrijkste wegen bijna opgelost zou zijn geweest in 2015. Enkel op de zuidoostelijke Ring
van Antwerpen en nabij enkele tunnelmonden komen er nog overschrijdingen voor. Aangezien de
scheepvaartemissies ongewijzigd zijn ten opzichte van het BAU-scenario, komen overschrijdingen
van de jaargrenswaarde nog steeds voor in de havens van Antwerpen en Zeebrugge, telkens in de
buurt van drukke kaaien. Het aantal blootgestelden boven de gresnwaarde daalt tot 298 (in
vergelijking met 20 722), waarvan er 291 wonen in de omgeving van de haven van Zeebrugge. Ook
binnen enkele van de 10 meegenomen street canyons in Gent en Antwerpen zijn er nog lokale
overschrijdingen zichtbaar.
Al deze berekeningen houden echter alleen rekening met aangepaste emissiefactoren op lokale
schaal. De aangepaste emissiefactoren toepassen op heel Europa zou resulteren in een extra daling
van de achtergrond met 2 à 3 µg/m³. Rekening houdend met deze extra daling zouden er nog altijd
overschrijdingen zijn in bepaalde delen van de havens (in de nabijheid van drukke kaaien), bij
bepaalde tunnelmonden en in bepaalde drukke street canyons. We wensen hierbij te benadrukken
dat de huidige analyse niet kan uitsluiten dat street canyons met overschrijdingen zouden
voorkomen in andere Vlaamse gemeentes en dorpskernen.
Indien alle wagens in reële omstandigheden zouden voldoen aan de normwaarden vooropgesteld
in de Euro-classificatie, zouden (bijna) alle Vlamingen wonen op een locatie waar de luchtvervuiling
binnen de afgesproken Europese normen blijft. Op een aantal plaatsen zouden er wel nog een
beperkt aantal overschrijdingen overblijven en een beperkt aantal mensen blootgesteld worden
aan NO2-concentraties hoger dan de EU grenswaarde. De daling van het aantal personen
blootgesteld aan overschrijdingen wordt weergegeven in Tabel 5.
Voor de HRAPIE-advieswaarde voor NO2 is het verschil tussen het BAU-scenario en het WETscenario significant, met een daling van 500.000 personen (op een totaal van bijna 2,5 miljoen) die
leven in een gebied in overschrijding van deze advieswaarde.
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HOOFDSTUK 4. VISIE EN AANBEVELINGEN

4.1.

BELEIDSCONCLUSIE

Op basis van de doorrekeningen voor 2012, 2015, 2020, 2025 en 2030 voor het BAU-scenario kan
geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen positief evolueert. Zowel de
concentraties (NO2 en PM) als de blootstelling dalen en ook het aantal en de omvang van de
gebieden in overschrijding nemen af. Een grote reductie in het aantal blootgestelde personen aan
overschrijdingen (van de NO2 jaargrenswaarde) gebeurt tussen 2015 en 2020 met daling van 20
722 naar 522 blootgestelden, daarna is er een verdere gestage daling naar 278 blootgestelden.
Hoewel de evolutie positief is, worden ook met de bijkomende scenario’s (BEL) in 2030 echter nog
steeds niet overal alle luchtkwaliteitsgrenswaarden gehaald (meer in het bijzonder de NO2jaargrenswaarde niet). Zo moeten de NO2-grenswaarden bijvoorbeeld op iedere locatie, en dus ook
op plaatsen toegankelijk voor het publiek in havengebieden, nabij tunnelmonden en in de street
canyons gehaald worden, wat niet het geval is. In het BEL-scenario wonen nog 120 mensen in een
overschrijdingsgebied. Dit geldt voor modellering met het open-streetmodel.
Daarnaast blijkt uit verschillende publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health
Organization, WHO) dat ook concentraties lager dan de Europese grenswaarden een duidelijke
impact op de gezondheid van de bevolking hebben. De WHO kwam tot de conclusie dat er geen
ondergrens is aan de gevaren van de blootstelling aan fijn stof, terwijl er recent ook, op basis van
nieuwe wetenschappelijke inzichten, voor NO2 een ondergrens van 20 µg/m³ naar voor werd
geschoven4. Het ultieme doel van het beleid zou dan ook niet ‘het halen van de (huidige)
grenswaardes’ moeten zijn, maar wel ‘het maximaal reduceren van gezondheidseffecten ten
gevolge van de luchtvervuiling’.
In Tabel 1 worden zowel de 2008/50/EG-grenswaarden als de WHO-advieswaarden voor NO2, PM10
en PM2.5, samen met de toestand in Vlaanderen (2015) samengevat. De beschrijving van de
toestand op basis van de Vlaamse meetstations is gebaseerd op de evaluatie van de luchtkwaliteit
o.b.v. data voor 2015
die beschikbaar gesteld worden
door de
VMM
(https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/evaluatie-vlaamse-luchtkwaliteit). De beschrijving van
de toestand op basis van modellering is gebaseerd op de onderhavige studie (2015).

4

Momenteel staat in de WHO-guidelines een advieswaarde van 40 µg/m³. Deze guidelines zijn actueel in herziening voor alle
polluenten. Op basis van het feit dat gezondheidseffecten bij lagere NO2-concentraties werden vastgesteld, zal deze advieswaarde in de
toekomstige nieuwe guideline mogelijk worden aangepast.
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Tabel 1 : Overzicht van de 2008/50/EG-grenswaarden en de WHO-advieswaarden voor NO2, PM10
en PM2.5 en de toestand in Vlaanderen (2015).
2008/50/EGgrenswaarden

uur

dag

jaar

toestand in Vlaanderen 2015
obv metingen: uurgrenswaarde overal gehaald,
jaargrenswaarde in 57/58 stations gehaald

max.
18x
> 200 µg/m³

NO2

40 µg/m³

max. 35x
> 50 µg/m³

PM10

PM2.5

40 µg/m³

25µg/m³

obv modellering: jaargrenswaarde niet gehaald op
bepaalde locaties (havengebieden, ring-, snel- en
gewestwegen, street canyons, …), uurgrenswaarde
geen bijkomend probleem (want vinden plaats op
locaties waar ook jaargrenswaarde overschreden
wordt)
obv metingen: daggrenswaarde en jaargrenswaarde
overal (38/38 stations) gehaald
obv modellering: daggrenswaarde nauwelijks nog
overschreden,
jaargrenswaarde
nergens
overschreden, voor street canyons: zie opmerkingen
in rapport
obv metingen: jaargrenswaarde overal (40/40)
gehaald
obv modellering: jaargrenswaarde overal gehaald

WHO
advieswaarden

uur

dag

20
µg/m³
(HRAPIE
ondergrens
voor
gezondheid;
geen officiële
streefwaarde)

200
µg/m³
nooit
overschreden

NO2

PM10

jaar

max. 3x
> 50 µg/m³

toestand in Vlaanderen 2015

obv modellering: op zeer veel locaties niet gehaald

obv metingen: daggrenswaarde en jaargrenswaarde
nagenoeg nergens gehaald:
1/38 stations halen daggemiddelde en 3/38 halen
jaargemiddelde
20 µg/m³
obv modellering: op 98,5% van de Vlaamse
oppervlakte is de daggrenswaarde overschreden, op
5
6,9% de jaargrenswaarde , voor street canyons: zie
opmerkingen in rapport
obv metingen: daggrenswaarde en jaargrenswaarde
nergens gehaald (0/40)

PM2.5

10 µg/m³
obv modellering: op 93% van de oppervlakte is de
jaargrenswaarde overschreden

5

Gebaseerd op de niet-bias-gecorrigeerde data, wat de grote afwijking tussen metingen en modellering verklaart. Tevens hebben de
stations een ongelijke spatiale verdeling met een voorkeur voor hotspots.
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 Stikstofdioxide (NO2)
Volgens de metingen wordt de Europese NO2-uurgrenswaarde overal gehaald en slechts op één
meetstation was er in 2015 een overschrijding van de Europese NO2-jaargrenswaarde. Het
meetstation in overschrijding ligt in de Antwerpse agglomeratie (straatstation). Uit diverse
meetcampagnes blijkt dat ook in andere steden op straatniveau en op andere verkeersintensieve
plaatsen de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide overschreden wordt.
Op basis van de huidige modellering voor 2015 (BAU) weten we dat de jaargemiddelde
achtergrondconcentraties buiten stedelijke omgevingen, havengebieden en snelwegen onder de 20
µg/m³ blijven. In stedelijke omgevingen, langs snelwegen en in havengebeiden lopen de
concentraties echter gemakkelijk op tot 25 µg/m³ met pieken boven de 50 µg/m³ ter hoogte van
bepaalde snel- en gewestwegen (meeste tussen 50 en 63 µg/m³, hoger aan de tunnelmonden) en
pieken tot boven 70 µg/m³ in bepaalde drukke street canyons. De NO2-concentratie werd slechts in
een beperkt aantal canyons doorgerekend, maar op basis van eerdere modellering en
literatuurstudie, kan gesteld worden dat de jaargrenswaarde naar alle waarschijnlijkheid in een
groot deel van Vlaanderen overschreden wordt in bepaalde drukke street canyons. Uit modellering
blijkt verder dat de overschrijdingen van de NO2-uurgrenswaarde (200 µg/m³) geen bijkomend
probleem vormen, aangezien deze alleen voorkomen op locaties waar de jaargrenswaarde reeds
ruim overschreden is.
Om op korte termijn de Europese NO2-jaargrenswaarde te halen op iedere locatie in Vlaanderen is
bijkomend lokaal en Vlaams beleid nodig. Uit de resultaten van het BAU-scenario (zie 3.3.1) volgt
immers dat, de grenswaarden onder het huidige beleid niet overal gehaald worden in 2020.
Bovendien zullen op bepaalde verkeers- en scheepvaartgebonden locaties (tunnelmonden, street
canyons en kaaien) overschrijdingen zelfs nog tot 2030 voorkomen wanneer enkel de maatregelen
uit het beslist beleid geïmplementeerd zouden worden. Er zullen met andere woorden meer
ambitieuze maatregelen nodig zijn om de opgelegde grenswaarden overal te halen in de komende
15 jaar (snellere ontdieselijking, nog sterkere reducties in aantal gereden kilometers, …). Radicale
veranderingen zijn urgent indien men de EU-normen tegen 2020 wenst te behalen op alle locaties
in Vlaanderen. Vooral een snellere en sterkere ontdieselijking biedt potentieel. Dit is niet mee
genomen in het beleidscenario.
De WHO adviseert in haar guidelines (die actueel in herziening zijn) voor NO2 nog dezelfde
concentratie op jaarniveau als de EU, maar is strenger voor uurwaarden. Waar alle meetstations
onder de Europese uurgrenswaarde bleven, halen drie meetstations de WHO-uurwaarde niet in
2015. Bovendien geldt dat de WHO-streefwaarden niet de ondergrens voor gezondheidseffecten
bepalen. Voortschrijdende kennis toont immers aan dat gezondheidseffecten nog optreden tot
minstens concentraties van 20 µg/m3. De advieswaarde uit HRAPIE (recent WHO-onderzoek) van
20 µg/m3 wordt, zelfs met de ambitieuze maatregelen van het BEL-scenario, in een groot deel van
Vlaanderen (vooral stedelijke omgeving, havens en nabij drukke wegen) nog overschreden in 2030.
Het aantal blootgestelden boven deze advieswaarde daalt van bijna 2,5 miljoen (in 2015) naar
ongeveer 1 miljoen (in 2030). Indien we deze advieswaarden dus als ambitie stellen, zijn
bijkomende maatregelen, bovenop deze in het BEL-scenario, nodig om de NO2 concentraties verder
te doen dalen. Ook hiervoor biedt een verdere ontdieselijking duidelijk potentieel.
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 Fijn stof (fracties PM10 en PM2.5)
Sinds geruime tijd halen alle Vlaamse meetstations de PM10-jaargrenswaarde. Voor het tweede jaar
op rij (2014 en 2015) respecteerden alle meetstations in Vlaanderen de Europese daggrenswaarde
voor PM10. Ook de jaargrenswaarde voor PM2.5 werd overal in Vlaanderen gehaald.
Deze conclusies worden bevestigd door de modellering in de huidige analyse. De PM10daggrenswaarde wordt in het BAU-2015 scenario nauwelijks nog overschreden in Vlaanderen. Uit
de analyse blijkt dat de overschrijdingen zich niet noodzakelijk voordoen in verkeers-intensieve
gebieden, zoals rond de ringwegen van Antwerpen en Brussel, maar eerder in belangrijke
havengebieden (zowel Gent als bepaalde locaties in Antwerpen). De jaargrenswaarden voor PM10
en PM2.5 werden noch in 2015, noch in 2012 in Vlaanderen nog overschreden. De advieswaarden
worden wel overschreden en op verkeersintensieve locaties worden hogere concentraties
vastgesteld. Hierbij dienen we een kanttekening te plaatsen rond de PM10-concentraties in street
canyons. Deze concentraties worden immers significant onderschat door de huidige modelketen.
Eerdere meetcampagnes tonen aan dat deze concentraties ruwweg 30 – 40% hoger kunnen liggen
dan de concentraties in een nabije stedelijke achtergrondlocatie. Mogelijkerwijs zorgt dit voor
extra overschrijdingen die momenteel onder de radar blijven.
Op basis van een toetsing aan de advieswaarden van de WHO zouden de fijnstofconcentraties
verder moeten dalen. Op basis van metingen geldt dat de PM2.5-waarden overal te hoog zijn, voor
PM10 is dat bijna overal het geval. Dezelfde conclusie volgt uit modellering. Het aantal
blootgestelden aan de WHO-advieswaarden is meer dan 5,5 miljoen voor zowel PM10
(dagadvieswaarde) als voor PM2.5 (jaaradvieswaarde) in 2015 en 1,5 miljoen respectievelijk 1,1
miljoen in 2030. Bovendien kwam het WHO recentelijk tot de conclusie dat er geen ondergrens is
aan de gevaren van de blootstelling aan fijn stof, wat inhoudt dat de uiteindelijke doelstelling een
zo laag mogelijke blootstelling aan fijn stof moet zijn.
4.2.

ELEMENTEN VOOR EEN MOGELIJK PLAN VAN AANPAK VOOR DE KNELPUNTEN

Om een beleid te kunnen uitstippelen, is het niet enkel van belang te weten wat de (geografische)
oorsprong is van PM- en NO2-concentraties in Vlaanderen, maar ook welke sectoren, op niveau van
emissies, de grootste impact hebben op concentraties. We maken hierbij gebruik van de huidige
inschattingen en focussen daarbij op de sectoren die momenteel de hoogste bijdrages leveren. Het
is echter mogelijk dat door veranderende technologieën, gewoontes, …, of door nieuwe inzichten,
bepaalde sectoren die nu nog weinig belangrijk zijn in de toekomst een groter (absoluut of relatief)
belang zullen krijgen. Om het luchtkwaliteitsprobleem in de hand te houden, is het dan ook cruciaal
om deze evoluties nauwgezet en van nabij op te volgen, zodoende eventueel snel adequate
maatregelen te kunnen treffen.
Luchtvervuiling stopt niet aan administratieve grenzen en is bijgevolg een Europees tot
internationaal probleem. Hoewel gemiddeld tot drie kwart van het fijn stof en de helft van de
stikstofdioxide in Vlaanderen zijn oorsprong vindt buiten Vlaanderen, zijn we verplicht om toch een
krachtig Vlaams beleid uit te stippelen en door te voeren, enerzijds om onze eigen bijdrage aan de
concentraties te doen dalen en anderzijds omdat we nog steeds grotere exporteurs dan importeurs
van vervuiling zijn. Het is dan ook belangrijk dat Vlaanderen nauw samenwerkt met de andere
gewesten en naburige buitenlandse regio’s en dat het een ambitieus, internationaal
luchtkwaliteitsbeleid ondersteunt. Veel van de mogelijke (Vlaamse) beleidsmaatregelen zullen
immers effectiever zijn indien ze doorgevoerd worden op Europees of zelfs op internationaal
niveau.
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In de volgende paragrafen bespreken we afzonderlijk een mogelijk plan van aanpak voor vervuiling
door stikstofdioxide en door fijne stofdeeltjes.
 Stikstofdioxide (NO2)
Om de EU-grenswaarden te halen, zal voornamelijk gefocust moeten worden op de jaargemiddelde
concentraties, die op iedere locatie gehaald moeten worden. Op basis van de huidige studie,
waaruit blijkt dat vooral de havengebieden, gebieden nabij drukke snelwegen en street canyons het
probleem vormen, is duidelijk dat de belangrijke knelpunten voor de jaargemiddelde NO2grenswaarde hoofdzakelijk veroorzaakt worden door wegverkeer en scheepvaart (zeevaart). De
achterliggende reden is dat deze sectoren significante NOx-emissies hebben en deze emissies
bovendien plaatsvinden dicht bij de grond, met een beperkte warmte-inhoud en een verhoogde
NO2/NOx-verhouding. Indien men bijkomend rekening houdt met de blootstelling, primeert
wegverkeer veruit, aangezien deze sector het meeste emitteert in de omgeving van drukbevolkte
plaatsen.
De knelpunten voor de jaargemiddelde NO2-grenswaarde dienen dan ook aangepakt te worden
met behulp van beleidsmaatregelen gerelateerd aan de sectoren wegverkeer en scheepvaart (in
deze volgorde). Voor de sector wegverkeer dient men zich te focussien op de emissies in street
canyons, op drukke ring- en snelwegen en aan tunnelmoden. Voor scheepvaart dient men
voornamelijk te focussen op de ligemissies (zeevaart) aan kades in de havens van Antwerpen en
Zeebrugge. In mindere mate kunnen ook de industriële sector en de landbouw hun bijdrage
leveren.
De maatregelen opgenomen in het beslist beleid rond deze sectoren zijn duidelijk ontoereikend om
de EU-grenswaarden in de nabije toekomst te halen, aangezien overschrijdingen blijven voorkomen
tot in 2030 in (een beperkt aantal) street canyons, nabij tunnelmonden en op locaties in de buurt
van de kaaien. De maatregelen uit het BEL-scenario volstaan wel om tegen 2030 alle
wegverkeersgerelateerde overschrijdingen te verwijderen en de blootgestelde bevolking tot bijna
nul te herleiden, maar zijn niet ambitieus genoeg om ook de overschrijdingen gerelateerd aan hoge
scheepvaartemissies te verwijderen, ter hoogte van de kaaien in de haven van Antwerpen en
Zeebrugge. 2030 is echter 15 jaar na de reeds uitgestelde datum waarop de grenswaarde gehaald
moesten worden en de grenswaarde is het dubbel van de gezondheidsgerelateerde advieswaarde.
Drastische bijkomende maatregelen, bovenop deze in het BEL-scenario, zijn daarom nodig voor
zowel wegverkeer als scheepvaart (zeevaart).
Een extra focus op street canyons lijkt ook onvermijdelijk. Niet enkel zijn dit de locaties met de
hoogste concentraties, een groot deel van de Vlaamse woningen is tevens aanpalend aan een
street canyon, wat zorgt voor een grotere blootstelling. Het is dan ook verontrustend om vast te
stellen dat vrij weinig geweten is rond dit specifieke probleem, aangezien er geen doorrekening is
van alle street canyons in Vlaanderen. Hierdoor is het onmogelijk om correct in te schatten hoeveel
extra overschrijdingen momenteel onder de radar blijven. Een gedetailleerde modellering zou
kunnen aanwijzen in welke straten de grootste vervuiling gevonden wordt en waar lokale
verkeersmaatregelen het meeste efficiënt zouden zijn. Verder is het heel moeilijk – zo niet
onmogelijk – om op basis van het beperkt aantal doorgerekende canyons in deze studie conclusies
af te leiden voor de evolutie van de overschrijdingen in street canyons in heel Vlaanderen in de
komende 15 jaren. Toch kan men ook zonder een gedetailleerde kennis de blootstelling in street
canyons verminderen met behulp van een aantal verkeersgerelateerde maatregelen, zoals
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bijvoorbeeld een daling van de intensiteit, een verhoogde inzet op elektrische voertuigen en de
invoering van een Ultra Low Emission Zone (ULEZ).
Tenslotte gaan alle resultaten in deze studie uit van het slagen van de RDE-wetgeving. Vooral naar
het einde van de onderzochte periode speelt het invoeren van de real driving emissietest een
belangrijke rol (zie figuur …). Om deze positieve effecten te bekomen, wordt het belangrijk om
nauwgezet deze evolutie naar properdere personenwagens en andere lichte voertuigen zoals
bestelwagens verder op te volgen en te controleren.
 Fijn stof (PM)
Daar waar het voor verhoogde NO2-concentraties eenvoudig is om de sterkst bijdragende sectoren
te benoemen, is dit voor fijn stof veel moeilijker. Op basis van de huidige studie kunnen we qua
regionale spreiding van de fijn stof-vervuiling immers enkel besluiten dat de lokale bijdrages van de
expliciet bestudeerde sectoren (puntbronnen industrie, wegverkeer en scheepvaart) de
waargenomen verschillen in de metingen maar beperkt kunnen verklaren.
Uit eerdere studies blijkt dat de focus van het beleid, zowel op Europees als op Vlaams niveau, best
op de sectoren landbouw (en meer bepaald de veeteelt – NH3 en PM) en huishoudens
(houtverbranding) gelegd wordt. Zowel uit metingen als uit modelberekeningen blijkt dat in het
bijzonder de secundaire fractie van het fijn stof belangrijk is in Vlaanderen, en dat de
ammoniakemissies van de veeteelt hierbij een belangrijke bron vormen (zowel in Vlaanderen als
daarbuiten). Een efficiënt fijn stof beleid focust dus in de eerste plaats op een reductie van de NH3emissies in de veeteelt. Acties om de globale fijnstofconcentraties in Vlaanderen te doen dalen,
zullen dus ook gericht moeten zijn op het verlagen van deze secundair gedreven regionale
achtergrondconcentraties, wat ook een grensoverschrijdend probleem is. Hiervoor is een
grensoverschrijdende (Europese) strategie van belang.
Verder leiden ook Vlaamse SOx-emissiereducties in de industriële sector en scheepvaart in mindere
mate tot lagere concentraties van secundair fijn stof. Daarnaast verdienen ook de primaire emissies
ten gevolge van de houtstook in de residentiële sector de nodige aandacht. In mindere mate kan
het beleid ook focussen op de fijn stof emissies in de industrie (zowel diffuse als geleide emissies)
en het wegverkeer. Bij de verkeersemissies dient men wel in rekening te brengen dat in de
toekomst, door een stijging in het aantal gereden kilometers, het belang van de niet-uitlaat
emissies (slijtage van remmen, banden en wegdek) sterk toeneemt. Deze niet-uitlaat emissies
kunnen momenteel enkel gecontroleerd worden door een reductie in het aantal gereden
kilometers. Het is echter heel onduidelijk of en hoe deze niet-uitlaat emissies aangepakt kunnen
worden met nieuwe technologieën.
Om meer doelgerichte actieplannen op te stellen, is het tevens belangrijk om een betere kennis
rond de fijn stof emissies te vergaren. Meer in het bijzonder zijn vooral de houtverbranding in
kachels en de stofemissies op landbouwgronden grote onbekenden, aangezien de emissies van
deze sectoren afhankelijk zijn van vele ongekende parameters, zoals de verdeling van de huizen
met een houtstookinstallatie of de resuspensie door het bewerken van landbouwgronden. Om een
correctere modellering op te stellen is er meer gedetailleerde info nodig omtrent een aantal van
deze parameters. Dit hoeft snelle actie niet tegen te houden aangezien we wel al weet hebben van
een aantal concrete acties die kunnen helpen (bv. vernieuwen kachelpark, vermindering houtstook,
beter stookgedrag, …).
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4.3.

AANBEVELINGEN

Deze sectie bevat een aantal aanbevelingen welke werden opgesteld aan het einde van deze
studie, op basis van de visie op de toekomst in de vorige paragraaf. Deze aanbevelingen worden
onderverdeeld in aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek en beleidsmatige
aanbevelingen.
4.3.1.

AANBEVELINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Er zijn een aantal cruciale onbekende factoren en tekorten in onze kennis omtrent de luchtkwaliteit
in Vlaanderen en hoe deze adequaat aan te pakken. Volgende thema’s worden hierbij geselecteerd
als relevante nieuwe onderzoeksdomeinen:








Street canyons vormen de grote onbekende bij het in kaart brengen van de NO2concentraties in Vlaanderen. In deze en eerdere studies werden slechts enkele street
canyons bekeken, welke bijna allemaal gelegen zijn in de centrumsteden. Aangezien in de
reeds bestudeerde street canyons sterk verhoogde NO2-concentraties gemeten en
gemodelleerd worden, verwachten we eveneens verhoogde concentraties op vele andere,
nog niet gemodelleerde of gemeten locaties. We vermoeden dan ook dat overschrijdingen
van de NO2-grenswaarde in street canyons meer dan waarschijnlijk een wijd verspreid
fenomeen zijn in Vlaanderen en dat de inschatting over het aantal overschrijdingen van de
grenswaarde in deze studie vermoedelijk een gevoelige onderschatting is van het
daadwerkelijke aantal. Het is echter heel onduidelijk hoe groot deze onderschatting
effectief is en wat de invloed hiervan is op de blootstellingsgrafieken, aangezien er geen
cijfers zijn rond het aantal street canyons in Vlaanderen, en er ook geen uitgebreide
detailmodellering is uitgevoerd met correcte, recente, lokale parameters, zoals
bijvoorbeeld gebouwhoogte en verkeersemissies. Verder is het heel moeilijk – zo niet
onmogelijk – om op basis van de inschattingen in deze studie conclusies af te leiden voor
de evolutie van de overschrijdingen in street canyons in heel Vlaanderen in de komende 15
jaren. Vandaar de suggestie om een gedetailleerde modellering van de street canyons op
Vlaamse schaal uit te voeren (zowel voor een huidig jaar als voor een aantal zichtjaren), en
om toekomstige meetcampagnes ook plaats te laten vinden buiten de centrumsteden.
Bijkomend zijn de “coarse” fijn stof (PM10) concentraties in street canyons onderschat.
Meetcampagnes hebben immers aangetoond dat de huidige modellering niet in staat is de
street canyon PM10-concentraties adequaat te reproduceren, aangezien de herhaaldelijke
resuspensie niet correct in beeld gebracht wordt. Verder onderzoek naar deze resuspensie
en naar hoe deze te integreren in de modelketen is essentieel. Enkel zo kan de werkelijke
situatie in street canyons onderzocht worden.
De primaire fijnstofemissies in Vlaanderen worden gedomineerd door twee sectoren
waarvoor de emissies ingeschat zijn op basis van aannames, nl. houtstook bij de
huishoudens en landbouw. Voor beide sectoren (voor landbouw het gedeelte “bewerken
van landbouwgronden”) is het belangrijk om een betere emissie-inventaris op te stellen.
Daarnaast is ook onderzoek naar een verbeterde proxy-kaart (als alternatief voor
landgebruik) voor PM10 voor gebruik in het RIO-model aan te bevelen. Dit zou, indien
succesvol, leiden tot een correctere spreidingskaart van de PM10-concentraties.
In de toekomst worden de PM verkeersemissies gedomineerd door de niet-uitlaat emissies
(slijtage van banden, remmen, asfalt). Momenteel is de enige gekende methode om deze
effectief te verlagen, het verminderen van het aantal gereden kilometers. Ook nieuwe en
alternatieve technologieën (van banden, remmen, asfalt) zouden hier mogelijks voor een
daling van de emissies kunnen zorgen. Dit vormt een essentieel onderzoeksdomein om de
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fijn stof-concentraties in street canyons en nabij verkeersknooppunten verder te
reduceren.
De bevolkingscijfers voor Vlaanderen bevatten nog enkele onnauwkeurigheden, zo komt
de totale Vlaamse bevolking in de huidige dataset niet overeen met het aantal inwoners
van Vlaanderen volgens de officiële cijfers. Dergelijke afwijkingen hebben een significante
invloed op de blootstellingsanalyse in deze studie. Om de blootstelling accurater in te
kunnen schatten, dient men, door verder onderzoek, een nog meer nauwkeurige dataset te
bekomen. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de blootstelling voor de toekomstige
jaren gebaseerd is op de huidige bevolkingscijfers. Verschillende prognoses geven echter
aan dat de bevolking de komende jaren zal toenemen6 en dat deze toename vooral in de
steden zal plaatsvinden. Uiteraard zal dit een impact hebben op de blootstellingscijfers.
Een verfijning van de huidige impactanalyse voor de toekomstjaren op basis van de
evolutie van de bevolkingsdichtheid lijkt daarom aangewezen om de huidige leemte in te
vullen.
De blootstelling maakt momenteel gebruik van de officiële verblijfsadressen van de
Vlamingen. De blootstellingscurves uit deze studie houden geen rekening met de periode
die men buitenshuis doorbrengt, laat staan met het verplaatsingsgedrag van personen
(wonen, werken, winkelen, sporten, …), en kunnen dus scheefgetrokken zijn in vergelijking
met realistische blootstellingen. Er zijn twee mogelijkheden om hiervoor te corrigeren:
ofwel kan men de huidige blootstellingsresultaten proberen te vergelijken met (zeer
uitgebreide) meetcampagnes rond real-life blootstellingen (bijvoorbeeld via een “citizen
science” of burgerwetenschap project), ofwel kan men proberen om het gedrag van de
bevolking modelmatig in rekening te brengen door gebruik te maken van bijvoorbeeld “big
data” (zoals bijvoorbeeld GSM-gegevens). Daarnaast kan de blootstelling ook ernstig
beïnvloed worden doordat concentraties van verschillende polluenten binnenshuis niet
gelijklopen aan de concentraties in de buitenlucht.
Gedurende deze studie werd het duidelijk dat de jaar equivalente dagnorm voor fijn stof
niet langer lijkt te werken. Deze vuistregel bepaalde dat men voldeed aan de
daggrenswaarde voor fijn stof als de jaargemiddelde concentratie onder de 31 µg/m3 ligt.
Deze regel wordt onder meer veelvuldig gebruikt bij de analyse van MERs. In deze studie
stelden we echter vast dat er niet langer met een constante equivalente jaargemiddelde
concentratie kan gewerkt worden. Het is echter niet duidelijk waarom deze vuistregel niet
langer werkt, en of er in de toekomst een andere, eenvoudige regel kan opgesteld worden.
De karakteristieken van scheepvaartemissies (hoogte van de bron, warmte-inhoud) zijn
niet goed gekend en moeten daarom ingeschat worden. Deze karakteristieken hebben
echter een grote invloed op de concentraties in de buitenlucht. Daarenboven is het correct
meenemen van bijvoorbeeld pluimstijging bij een bewegende bron niet eenvoudig.
Onderzoek naar de bronkarakteristieken van scheepvaart en hoe deze op een correcte,
doch simpele manier mee te nemen, is dan ook belangrijk. Hierbij lijkt vooral een
differentiatie tussen scheepsklasses enerzijds, en tussen gedrag (liggen/varen) van schepen
primordiaal (Coenen en Hulskotte, 2011).
De evolutie van de scheepvaartemissies, welke in deze studie ingeschat wordt via het
EMMOSS model, bevat niet alle aspecten van de huidige kennis. Onder meer de verhuis
van een belangrijke rederij van het Delwaidedok naar het Deurganckdok, de opening van
de Kieldrechtsluis en de mogelijke aanleg van Saeftingedok worden niet meegenomen in
de huidige prognose. Onderzoek naar de mogelijke impact van de scheepvaartemissies op
de luchtkwaliteit is aangewezen gezien binnen de huidige studie de luchtkwaliteit in de
directe omgeving van de kaaien mogelijks kan leiden tot een overschrijding van
luchtkwaliteitsnormen.

Het federale planbureau verwacht dat de Vlaamse bevolking met 6% zal toenemen tussen 2015 en 2030.

50

HOOFDSTUK 4 Visie en aanbevelingen



4.3.2.

Bij het wegverkeer zijn de effecten van verkeersstagnatie niet meegenomen, terwijl die
toch een belangrijke invloed kunnen hebben op de concentraties rond de wegen. Hoe deze
stagnatie correct te bepalen (ook naar de toekomst toe) en hoe dit correct door te rekenen
in luchtkwaliteitsmodellen kan best verder onderzocht worden.

BELEIDSMATIGE AANBEVELINGEN

Zoals reeds eerder aangehaald, dient een correct luchtkwaliteitsbeleid te focussen op het maximaal
reduceren van gezondheidseffecten ten gevolge van de luchtverontreiniging, naast het reduceren
van andere negatieve gevolgen van verontreiniging. Om deze doelstelling maximaal en zo efficiënt
mogelijk te behalen, formuleren we volgende aanbevelingen:







Voor NO2 dient het luchtbeleidsplan in de eerste plaats te concentreren op de sectoren
wegverkeer en scheepvaart. Op het vlak van blootstelling verdient wegverkeer de meeste
aandacht. Noch de huidige maatregelen, noch deze in het BEL-scenario zijn hierbij
ambitieus genoeg om op korte termijn (5 jaar) de grenswaarden overal in Vlaanderen te
halen. Uit evaluatie van het BEL-scenario, waarin extra Vlaamse maatregelen op het vlak
van wegverkeer, scheepvaart en industrie werden meegenomen, blijkt dat deze extra
maatregelen leiden tot lagere concentraties, in het bijzonder op locaties waar de huidige
concentraties het hoogst zijn. Ondanks deze gunstige effecten, wordt ook in dit scenario de
jaargemiddelde NO2-grenswaarde op de meest problematische locaties (tunnelmonden en
kaaien) alvast tot 2030 overschreden. Wanneer we de niet enkel naar de huidig geldende
grenswaarden kijken, maar ook rekening houden met de gezondheidsgerelateerden
advieswaarde dan zien we dat verschillende WHO-advieswaardeswaarden op veel locaties
in Vlaanderen doorheen de volledige doorgerekende periode (2012-2030) overschreden
worden en dit zowel in het BAU- als in het BEL-scenario. De knelpunten beperken zich niet
meer tot lokale problemen, maar strekken zich over de volledige agglomeraties Gent en
Antwerpen, de meeste middelgrote steden, langs snelwegen, in de rand rond Brussel en in
de havengebieden en dit tot na 2030. Drastische bijkomende maatregelen, bovenop deze
in het BEL-scenario, zijn nodig voor wegverkeer en scheepvaart. Voor wegverkeer is, naast
een reductie van de verkeersintensiteit, een verdere en snellere “ontdieseling” sterk
aangewezen om de NO2-concentraties sneller te doen dalen. Voor scheepvaart dient de
focus te liggen op de ligemissies aan de kades, welke bijvoorbeeld drastisch kunnen dalen
door het verplichte gebruik van walstroom.
In mindere mate dient een NO2 luchtbeleidsplan ook te focussen op de industriële en
landbouw-emissies.
Voor fijn stof dient de klemtoon op landbouw en residentiële emissies te liggen. De focus
dient met name te liggen op ammoniakemissies en de primaire fijn stof-emissies in de
veeteelt (stalemissies) en houtstook. In mindere mate kan het beleid ook focussen op de
fijn stof en de SOx-emissies in de industrie en de fijn stof-emissies van het wegverkeer.
Lokaal kunnen maatregelen naar lokale bronnen zoals op- en overslag, wegwaai van stof en
houtvuren een rol spelen.
Alle scenario's die besproken werden in dit rapport gaan uit van een geslaagde invoering
van de nieuwe RDE-wetgeving. Meer specifiek nemen we aan dat de opgelegde
grenswaarden in de RDE-wetgeving ook op de weg behaald worden. Daarvoor dienen de
randvoorwaarden voor de RDE-wetgeving voldoende streng te zijn, bijvoorbeeld wat
betreft de temperatuursrange waarin de test uitgevoerd wordt. Tevens moet de controle
voldoende streng zijn om, bijvoorbeeld, het gebruik van zogenaamde “defeat devices”
tegen te gaan. Dit zijn twee aspecten waarbij de Vlaamse beleidsmakers, in overleg met de
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andere gewesten en de federale overheid een belangrijke rol spelen. Het belang van de
RDE-wetgeving is immers zeer groot. Om, bij een falen van deze wetgeving, tot dezelfde
reducties in NO2-concentraties te komen als bij het huidige BAU-scenario, zijn zowel heel
strenge verkeersintensiteitsreducties als een snelle en grote ”ontdieseling” essentieel. De
focus dient daarbij op de lichte voertuigen te liggen, aangezien het merendeel van de NOxwegverkeersemissies in de toekomst door deze voertuigcategorie wordt uitgestoten.
Het is verder ook mogelijk dat door veranderende technologieën, gewoontes… bepaalde
sectoren die nu nog weinig belangrijk zijn, in de toekomst een groter (absoluut of relatief)
belang zullen krijgen. Om het luchtkwaliteitsprobleem in de hand te houden, is het dus
cruciaal om deze evoluties nauwgezet en van nabij op te volgen, zodoende eventueel snel
adequate maatregelen te kunnen treffen.

Zoals eerder aangehaald is het belangrijk, naast het nemen van maatregelen in Vlaanderen, om ook
een ambitieus luchtkwaliteitsbeleid op Europees en intergewestelijk vlak uit te werken.
Samenwerking met de andere gewesten en naburige buitenlandse regio’s, wordt daarom
aanbevolen.

52

HOOFDSTUK 5 Tabellen

HOOFDSTUK 5. TABELLEN

Tabel 2 : Oppervlakte (in km²) van het gebied in overschrijding van de NO2-jaargrenswaarde in het BAU- en BEL-scenario.
2012 2015BAU 2020BAU 2025BAU 2030BAU 2020BEL 2025BEL 2030BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

16.46 9.02

1.78

0.05

0.00

1.33

0.02

0.00

16.39 11.07

3.15

2.73

3.11

2.54

1.93

0.63

2.48
0.00

0.10
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.06
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.93
1.07
7.02

0.88
0.00
3.66

0.93
0.00
4.05

0.93
0.65
5.51

0.85
0.00
2.81

0.72
0.00
1.35

1.41
0.00

3.68 2.43
16.00 9.70
55.02 33.62

Tabel 3 : Weglengte (in km) in het gebied in overschrijding van de NO2-jaargrenswaarde in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030 2020
2025 2030
BAU
BAU
BAU
BAU BEL
BEL
BEL
Agglomeratie Antwerpen
97.336
61.422 17.676 0.301
0.000 13.858 0.213 0.000
Antwerpen Haven
37.131
18.307 0.248 0.000
0.000 0.019 0.000 0.000
Agglomeratie Gent
22.923
16.381 1.452 0.000
0.000 0.952 0.000 0.000
Gent Haven
0.000
0.000
0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Andere steden > 50000
inwoners
Overige

Totaal

18.701
8.809
0.000 0.000
135.347 79.136 10.837 0.000
311.438 184.056 30.213 0.301

0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 4.613 0.000 0.000
0.000 19.442 0.213 0.000
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Tabel 4 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de NO2- jaargrenswaarde in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020 2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen Haven
Agglomeratie Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

58864
354
712
0

19377
6
178
0

203
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

84
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

612
1999
62540

439
771
20722

278
40
522

275
0
275

278
0
278

278
0
362

272
0
272

120
0
120

Tabel 5 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de NO2-jaarlimiet (40 µg/m³) voor het 2015BAU en het 2015WET-scenario.
2015BAU 2015WET
Agglomeratie Antwerpen 19377
7
Antwerpen Haven
6
0
Agglomeratie
178
0
Agglomeratie Gent
Gent Haven
0
0
Andere steden > 50000 439
291
inwoners
Overige
771
0
Totaal
20722
298
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Tabel 6 : Oppervlakte (in km²) van het gebied in overschrijding van de HRAPIE NO2-advieswaarde (20 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015BAU 2020BAU 2025BAU 2030BAU 2020BEL 2025BEL 2030BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

173.80

169.63

147.99

119.08

106.71

143.62

111.03

94.28

228.34

219.27

204.41

196.85

194.39

201.84

190.08

179.95

102.15
70.99

87.73
59.70

56.41
38.22

29.96
30.81

20.67
29.22

52.88
37.30

25.48
28.70

14.81
24.94

193.36
401.52
1041.90

105.19
186.93
668.81

76.56
134.95
562.49

184.53
363.16
983.34

93.50
155.20
603.99

65.53
105.09
484.59

434.91 363.41
1740.10 1119.65
2750.29 2019.39

Tabel 7 : Weglengte (in km) in het gebied in overschrijding van de HRAPIE NO2-advieswaarde (20 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie Antwerpen
263.168 263.167 252.449 233.560 217.341 250.744 225.703 191.965
Antwerpen Haven
107.217 105.991 104.058 99.200
95.441
103.253 95.484
89.060
Agglomeratie Gent
161.630 159.022 141.347 90.684
61.663
137.221 78.871
42.883
Gent Haven
52.899
48.254
36.327
29.817
24.401
35.827
28.177
22.288
Andere steden > 50000
inwoners
Overige

Totaal

551.048 502.177 383.933 226.531 142.577 370.864 196.997 111.870
2270.962 1829.771 975.831 471.528 263.606 911.401 392.786 191.864
3406.924 2908.381 1893.946 1151.319 805.030 1809.309 1018.018 649.931
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Tabel 8 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de HRAPIE NO2-advieswaarde (20 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

609464

605580

582426

543361

511486

576985

521864

473546

58420

56262

52327

48831

47004

51748

42989

36128

235276
29715

221800
20045

184622
11448

121435
10387

90709
9908

177287
11140

107471
10168

70751
9387

631446 563057 355062 213559 161559 341658 192477 142432
1451612 1011295 412321 225014 187515 381169 202116 166784
3015933 2478040 1598206 1162588 1008182 1539987 1077085 899028

Tabel 9 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de HRAPIE NO2-advieswaarde (20 µg/m³) voor het 2015BAU en het 2015WETscenario.
2015BAU 2015WET
Agglomeratie Antwerpen 605580
591452
Antwerpen Haven
56262
53857
Agglomeratie
Agglomeratie Gent
221800
190662
Gent Haven
20045
13706
Andere steden > 50000
inwoners
563057
466305
Overige
1011295
607088
Totaal
2478040
1923070
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Tabel 10 : Oppervlakte (in km²) van het gebied in overschrijding van de NO2-uurlimiet (18 maal 200 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012 2015BAU 2020BAU 2025BAU 2030BAU 2020BEL 2025BEL 2030BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

0.70

0.39

0.12

0.00

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.21
0.91

0.00
0.04
0.43

0.00
0.00
0.12

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.10

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Tabel 11 : Weglengte (in km) in het gebied in overschrijding van de NO2-uurlimiet (18 maal 200 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie Antwerpen
5.659
2.914
0.700
0.000
0.000
0.644
0.000
0.000
Antwerpen Haven
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Agglomeratie Gent
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gent Haven
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Andere steden > 50000
inwoners
Overige

Totaal

0.000
2.435
8.095

0.000
0.031
2.945

0.000
0.000
0.700

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.644

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
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Tabel 12 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de NO2-uurlimiet (18 maal 200 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

7

7

7

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
7

0
0
7

0
0
7

0
0
0

0
0
0

0
0
7

0
0
0

0
0
0

Tabel 13 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de NO2-uurlimiet (18 maal 200 µg/m³) voor het 2015BAU en het 2015WETscenario.
2015BAU 2015WET
Agglomeratie Antwerpen 7
0
Antwerpen Haven
0
0
Agglomeratie
Agglomeratie Gent
0
0
Gent Haven
0
0
Andere steden > 50000
inwoners
0
0
Overige
0
0
Totaal
7
0
De jaargrenswaarde voor PM10 (40 µg/m³) en de jaargrenswaarde voor PM2.5 (25 µg/m³) worden in onze simulaties nergens meer overschreden. In
alle doorgerekende scenario’s is de oppervlakte in overschrijding, de weglengte in overschrijding en het aantal personen in overschrijding gelijk aan 0.
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Tabel 14 : Oppervlakte (in km²) van het gebied in overschrijding van de WHO PM10-jaaradvieswaarde (20 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015BAU 2020BAU 2025BAU 2030BAU 2020BEL 2025BEL 2030BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

160.62

96.41

8.70

1.90

0.23

8.09

1.30

0.09

243.68

157.49

92.74

61.42

45.92

90.93

58.36

41.98

135.90
111.57

76.77
87.69

21.90
42.95

10.21
28.03

1.76
13.11

21.40
42.69

9.25
27.34

1.08
12.27

4.23
11.05
181.57

0.00
4.89
106.46

0.00
2.56
63.58

4.12
10.41
177.65

0.00
3.68
99.92

0.00
1.23
56.64

471.78 162.05
3211.57 355.30
4335.12 935.72

Tabel 15 : Weglengte (in km) in het gebied in overschrijding van de WHO PM10-jaaradvieswaarde (20 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie Antwerpen
253.611 201.808 47.793
9.595
0.560
44.875
4.426
0.339
Antwerpen Haven
106.241 80.745
49.370
34.652
26.563 48.265
32.170
23.437
Agglomeratie Gent
166.302 139.123 51.965
24.395
7.191
49.280
21.671
2.958
Gent Haven
55.814
52.947
31.935
19.117
11.616 31.848
18.669
9.514
Andere steden > 50000
inwoners
Overige

Totaal

497.000 223.807 10.355
2072.412 515.284 70.257
3151.380 1213.714 261.675

0.000
45.971
133.729

0.000
27.929
73.859

10.098
67.332
251.698

0.000
38.111
115.048

0.000
14.058
50.307
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Tabel 16 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de WHO PM10-jaaradvieswaarde (20 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020 2025 2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

60

532299

417621

19188

3663

102

17478 3008

14

55807

24158

2901

201

72

2572

39

226040
44861

194086
35153

44760
12070

15971
7249

2950
2242

43305 14763 2441
12041 6935 2050

527752 217662 433
1714207 238240 7256
3100966 1126919 86608

0
481
27565

0
159
5524

407
0
0
6924 309
52
82727 25113 4596

99
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Tabel 17 : Oppervlakte (in km²) van het gebied in overschrijding van de PM10-daggrenswaarde (35 maal 50 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012 2015BAU 2020BAU 2025BAU 2030BAU 2020BEL 2025BEL 2030BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

0.25

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.07
0.65

0.00
0.00
0.15

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Tabel 18 : Weglengte (in km) in het gebied in overschrijding van de PM10-daggrenswaarde (35 maal 50 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie Antwerpen
2.297
0.041
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Antwerpen Haven
0.022
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Agglomeratie Gent
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gent Haven
1.750
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Andere steden > 50000
inwoners
Overige

Totaal

0.000
0.284
4.353

0.000
0.000
0.041

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
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Tabel 19 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de PM10-daggrenswaarde (35 maal 50 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

HOOFDSTUK 5 Tabellen

Tabel 20 : Oppervlakte (in km²) van het gebied in overschrijding van de WHO PM10-dagadvieswaarde (3 maal 50 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015BAU 2020BAU 2025BAU 2030BAU 2020BEL 2025BEL 2030BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

173.80

173.80

169.86

157.17

34.25

169.85

156.82

26.18

252.17

252.17

249.48

239.66

200.72

249.47

239.24

197.81

136.04
116.65

136.04
116.65

125.94
114.93

82.87
99.93

53.32
86.95

125.61
114.93

81.13
99.92

50.51
86.81

715.69
8338.14
9714.03

459.68
4016.00
5055.30

196.56
1328.73
1900.53

715.39
8325.07
9700.32

456.13
3966.52
4999.76

191.58
1294.98
1847.87

779.84
778.57
12054.67 11926.52
13513.17 13383.75

Tabel 21 : Weglengte (in km) in het gebied in overschrijding van de WHO PM10-dagadvieswaarde (3 maal 50 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie Antwerpen
263.168 263.168 260.869 250.981 102.463 260.869 250.196 79.256
Antwerpen Haven
107.217 107.217 107.217 105.985 88.776
107.217 105.985 82.600
Agglomeratie Gent
166.302 166.302 165.943 142.619 107.184 165.943 136.125 101.752
Gent Haven
55.814
55.814
55.814
53.833
52.273
55.814
53.759
52.273
Andere steden > 50000
inwoners
Overige

Totaal

594.437 593.480 574.557 451.628 264.072 574.218 443.388 249.885
3815.848 3795.761 3294.516 2014.975 860.488 3291.714 1965.997 795.646
5002.786 4981.742 4458.916 3020.021 1475.256 4455.775 2955.451 1361.412
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Tabel 22 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de WHO PM10-dagadvieswaarde (3 maal 50 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

64

540155

540155

539486

530184

172709

539436

529518

155059

57890

57890

57819

55963

25911

57819

5588

25015

226040
45590

226040
45590

226025
45590

203955
44058

185577
35479

226025
45590

203176
43870

180398
34699

690453 687759 673362 509585 280071 673158 505907 276009
4129786 4107816 3559230 2096515 838607 3554781 2074005 820081
5689915 5665250 5101514 3440259 1538353 5096810 3412363 1491262
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Tabel 23 : Oppervlakte (in km²) van het gebied in overschrijding van de WHO PM2.5-jaaradvieswaarde (10 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015BAU 2020BAU 2025BAU 2030BAU 2020BEL 2025BEL 2030BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

173.80

173.80

147.18

99.44

59.27

146.18

94.15

52.12

252.17

252.17

252.12

243.34

236.26

251.79

242.82

235.42

136.04
116.65

136.04
116.65

108.23
104.72

75.32
87.80

51.37
76.46

107.73
104.57

73.59
87.54

47.77
75.56

591.46
3438.51
4642.22

368.48
1381.16
2255.53

171.10
523.45
1117.92

590.30
3417.66
4618.23

360.51
1337.67
2196.29

159.67
490.52
1061.05

780.21
776.63
11979.49 11172.65
13438.36 12627.94

Tabel 24 : Weglengte (in km) in het gebied in overschrijding van de WHO PM2.5-jaaradvieswaarde (10 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie Antwerpen
263.168 263.168 248.288 203.615 132.311 247.964 195.772 113.577
Antwerpen Haven
107.217 107.217 107.217 107.217 102.355 107.217 106.375 102.108
Agglomeratie Gent
166.302 166.302 159.208 135.231 106.332 158.997 130.489 100.099
Gent Haven
55.814
55.814
55.814
52.657
51.089
55.814
52.623
50.185
Andere steden > 50000
inwoners
Overige

Totaal

595.410 594.783 548.809 464.131 283.331 547.969 453.653 256.514
3816.672 3756.079 2124.631 1124.261 621.645 2107.093 1073.829 561.816
5004.584 4943.363 3243.967 2087.112 1297.064 3225.054 2012.741 1184.298
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Tabel 25 : Aantal personen wonende in het gebied in overschrijding van de WHO PM2.5-jaaradvieswaarde (10 µg/m³) in het BAU- en BEL-scenario.
2012
2015
2020
2025
2030
2020
2025
2030
BAU
BAU
BAU
BAU
BEL
BEL
BEL
Agglomeratie
Antwerpen
Antwerpen
Haven
Agglomeratie
Gent
Gent Haven
Andere steden >
50000 inwoners
Overige

Totaal

66

540155

540155

514721

421276

234995

513914

403536

179817

57890

57890

57875

54940

51560

57854

54687

51038

226040
45590

226040
45590

212230
43803

192636
34769

167312
26557

212011
43745

191670
34574

158357
26098

690803 690528 625888 491145 270807 625486 482718 254071
4133248 4041408 1936780 909201 457808 1927524 883557 438286
5693726 5601612 3391297 2103966 1209039 3380536 2050743 1107668
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HOOFDSTUK 6. POLICY SUMMARY

In this study the air quality in Flanders is investigated. NO2 and different components of particulate
matter, PM10 and PM2.5, are considered. Although, the air quality is estimated for the whole region
of Flanders, the focus of this study is mainly on the concentrations found near major roads,
shipping lanes and industry. For road transport, shipping and industry detailed emission data are
used.
Nitrogen dioxide (NO2)
The analysis reveals that in 2015 the highest NO2 concentrations are situated near regional roads
and highways, and in urban street canyons. In the ports of Antwerp and Zeebrugge exceedances
due to maritime traffic were noted. The influence of other sectors is much more limited in
Flanders.
Under the current policy (BAU) scenario an improvement in the air quality is shown, with a sharp
decline in the number of people exposed to concentrations above the EU limit values. Despite this
positive trend, assessment of the BAU scenario shows that it is very difficult to meet the European
NO2 annual limit values by 2020 at each publicly accessible location in Flanders. Also the healthrelated guideline values, published by the World Health Organization (WHO), are still exceeded in
many parts of Flanders.
For the period between 2020 and 2025, the NO2 concentrations at the most traffic sensitive sites,
remain under the limit values. Exceptions are tunnel exits and various quays; at these locations
exceedances remain until 2030. The introduction of the Real Driving Emissions (RDE) cycle
contributes significantly to the decline in concentrations. Note that we assume that the
introduction of the new RDE tests also effectively results in a reduction of the NOx emissions.
Comparison of modelled concentrations with the WHO/HRAPIE (Health Risks of Air Pollution in
Europe) guideline values show that several of these guideline values are exceeded at many
locations within Flanders throughout the entire period (2012-2030) covered in this study. The
bottlenecks are no longer limited to local problems, but extend over the entire agglomerations of
Ghent and Antwerp, most medium-sized cities, along highways, in the outskirts of Brussels and in
port areas, and this until beyond 2030.
Analysis of the BEL scenario, in which additional Flemish measures with respect to road traffic,
shipping and industry were taken, reveals that these additional measures lead to lower
concentrations, particularly at locations where the current concentration levels are the highest.
Despite these positive effects, also in this scenario the annual average NO2 limit value is exceeded
until 2030 at the most problematic locations (tunnel exits and quays). The WHO/HRAPIE guideline
value remains exceeded in many parts of Flanders.

67

HOOFDSTUK 6 Policy Summary

Particulate matter (PM10 en PM2.5)
For particulate matter the EU limit values are currently met. Moreover, the analysis indicates that
the future limit values, such as the regional average exposure index (AEI) 2020, will also be
attained. Furthermore, a significant decline in concentrations is also expected.
Although this is good news, on the negative side the health-related WHO guideline values are still
not being met in many locations. More specifically, in the agglomerations of Ghent and Antwerp
and in several medium-sized cities, the annual exposure limit of 20 µg/m³ for PM10 is only reached
in 2020, in the ports of Ghent and Antwerp this limit is not yet met in 2030. In the agglomerations
of Ghent and Antwerp, in several medium-sized cities, in the outskirts of Brussels, and in the ports
of Ghent and Antwerp, the daily guidance limit of PM10 and the annual guidance limit of PM2.5 will
also not be met until after 2030. Thus further work on emission reductions is still required.
Conclusions and recommendations
Based on the available knowledge and on the results of this study, two sets of recommendations
are formulated: on one hand, recommendations for further research, aimed at a more accurate
mapping of the remaining problems and on the other hand, recommendations with respect to
policy
The main conclusion is that neither the current measures (BAU), nor those in the BEL scenario
suffice to achieve the NO2 limit values at all locations in Flanders in the short term. The measures
included in the BEL scenario suffice to comply with the limit values at almost all locations by 2030
(with the exception of a few spots near busy quays). However, this is only 15 years after the
already delayed date of 2015. In addition, it appears that for both NO2 and PM, further efforts are
required to evolve towards the health-related WHO guideline values. These guideline values for
both NO2 and PM are still exceeded at many locations in Flanders, especially in the agglomerations
of Ghent and Antwerp, in port areas, along highways, in medium-sized cities, in the outskirts of
Brussels and in some street canyons.
In order to solve these problems, the air quality policy should focus on a maximal reduction of
adverse health effects due to air pollution.
For NO2, the air quality policy should primarily focus on the sectors, road transport and shipping. In
port areas, industry remains the major emission source.
In terms of exposure, road transport deserves most attention. Within road transport, the focus
should be on light-duty vehicles, since the majority of the future NOx emissions stemming from
road transport is emitted by this category of vehicles. In addition to reducing traffic volumes, a
further and faster reduction of the number of diesel vehicles is strongly recommended to obtain a
faster and sharper decline in NO2 concentrations. In this regard, the success of the RDE regulations
(real driving emissions) is important. Towards the end of the investigated periodthe real driving
emission procedure which is initiated throughout the years, plays an important role. To achieve
these positive effects, it becomes important to closely follow up and monitor the evolution
towards cleaner passenger cars and other light vehicles such as vans. An additional focus on street
canyons seems inevitable. Here the high concentration problem is exasperated by the fact a large
portion of Flemish houses have been built adjacent to a street canyon, which causes higher
exposure rates. Exposure in street canyons can be reduced by imposing specific traffic related
measures such as a reduction of the traffic intensity, an increased use of electric vehicles and the
introduction of a Low Emission Zone (LEZ) or even better yet, an Ultra Low Emission Zone (ULEZ).
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For shipping, the focus should be on emissions stemming from ships at berth, which for example
can be drastically reduced by the mandatory use of shore-side power. To a lesser extent the NO2 air
policy should also focus on industrial and agricultural emissions.
For particulate matter, the focus should be on agricultural and residential emissions. In particular,
ammonia emissions and primary particulate matter emissions due to livestock (stable emissions)
and wood burning should be prioritized. To a lesser extent, the policy may also focus on particulate
matter and SOx emissions stemming from industry and on particulate matter emissions due to road
transport. Locally, measures for reduction of local emission sources such as storage and handling,
resuspended dust and wood burning play a role. When considering traffic emissions, it has to be
taken into account that in the future, due to an increase in the number of driven kilometers, the
importance of non-exhaust emissions (wear of brakes, tires and road surface) increases sharply.
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