Hoe weten we of de lucht op een bepaalde locatie aan de Europese norm voldoet?
Op een groot aantal locatee n eeerlane woret ee luchtkwal te t geechat met behulp van rekenmoeellen. Het gaat
eaarb j b jvoorbeele om ee concentrate jnetot en ee concentrate etketote oi ee. . e rekenmoeellen, gemaakt eoor
het RIVM (R jke nettuut voor Volkegezonehe e en M l eu), geven aan hoe hoog ee concentratee van ee vervu lenee
etoffen z jn en (eue) ot ee uuropeee normen woreen overechreeen ot n et.
. e rekenmoeellen kennen een bepaalee mate van onzekerhe e: ee werkel jke waaree kan hoger ot lager l ggen. . at
betekent eat op een locate ee normen voor ee luchtkwal te t n ee praktjk overechreeen kunnen woreen, zelte ale
het rekenmoeel aangeef eat ee luchtkwal te t aan ee wet voleoet. . e kane eat eat gebeurt, e n te echaten.
Aneereom kan ook: ee te tel jke concentrate l gt ean lager ean het moeel voorepelt.

Wat staat er op de kaart?
Op eeze kaart etaan ee plekken waar een reële kane e eat ee norm voor ee hoeveelhe e etketote oi ee ( O2) n ee
lucht overechreeen were n 2016. Alle locatee waar e e kane groter e ean 2% (eue n et verwaarlooebaar) etaan op ee
kaart aangegeven. Op elke plek etaat aangegeven hoe hoog ee kane e eat ee norm were overechreeen. B j een
offic ële overechr je ng (eue wanneer het rekenmoeel echat eat ee concentrate boven ee 00,5 l l gt1) etaat ee
berekenee concentrate weergegeven.

Hoe is de kaart gemaakt?
. e bae e van ee kaart e ee SL-Mon tor ngetool2. . eze tool geef voor heel eeerlane nzage n ee luchtkwal te t,
waaroneer ee concentrate etketote oi ee. ur z jn 317.5 l03 wetel jke toetepunten waar ee concentrate
etketote oi ee woret berekene. Het moeel gebru kt gegevene over b jvoorbeele ee verkeereerukte, ee eamenetell ng
van het wagenpark en ee (gebouwee) omgev ng. . e u tkometen woreen naaet meetreeultaten gelege, om het moeel
zo e cht mogel jk b j ee werkel jkhe e te brengen. Het e ee beete echatng e e gegeven kan woreen van ee
luchtkwal te t op een epec eke locate.
Zoale gezege: ook eeze beete echatng kent onzekerheeen (net zoale metngen). In ee mon tor ngerapportagee van
het SL verantwooret het RIVM ee rekenmethoe ek van ee overechr je ngekane op ee toetepunten. . e
overechr je ngekane e ee kane eat ee berekenee concentrate op een plek n werkel jkhe e boven ee norm u tkomt.
Het RIVM heef n verech llenee mon tor ngerapportagee beechreven hoeveel overechr je ngen n werkel jkhe e
waarech jnl jk plaatev neen, ale reken ng gehoueen woret met ee oneerl ggenee onzekerheeen. .  t aantal valt vaak
tore hoger u t ean ee ‘offic ële’ echatng van het aantal overechr je ngen, omeat er veel meer locatee z jn waar ee
concentrate net oneer ee norm l gt (en waar eue een f nke kane e eat e e norm n werkel jkhe e toch overechreeen
woret) ean eat er locatee z jn waar ee concentrate net boven ee norm l gt (waar ee praktjk eue rooekleur ger u t zou
kunnen pakken).
Het RIVM geef enkel ee hoeveelhe e aan van ee waarech jnl jke overechr je ngen, n et op welke locatee ee
onzekerheeen z ch bev neen. . aarom heef M l eueetene e ee operacht gegeven aan oneerzoekebureau
W teveenBBoe om e e te achterhalen. Z j hebben ee werkw jze van het RIVM om ee onzekerheeen en
overechr je ngekaneen van ee concentrate O2 te berekenen, (zo goee ale mogel jk) gereproeuceere. Vervolgene
hebben ze op bae e van ee rekenreeultaten u t 2016 ( SL-Mon tor ngetool, mon tor ngeronee 2017) en ntormate van
het RIVM over ee onzekerheeen van het moeel ee overechr je ngekane berekene per toetepunt (locate)3. . aar n z jn
ee onzekerheeen voor ee achtergrone concentrate bepaale op 15 l% en woreen ee onzekerheeen van ee
verkeereb jerage op twee verech llenee methoeen berekene: gener ek 25 l%, ot epec ek per punt berekene contorm
Weeeel nk et al. 20130 (gem eeele 27%). Per toetepunt volgt eaar een kane u t eat op e e plek ee norm e
overechreeen.
. e tabel met wetel jke toetepunten, concentratee en kaneen op overechr je ng z jn eoor Carto Stue o n ee kaart van
eeerlane gezet n operacht van M l eueetene e.
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. e offic ële grenewaaree (norm) voor etketote oi ee l gt op 00 μg/m 3 voor het jaargem eeelee. In eeerlane woret een waaree van 00,5 l μg/m 3
gebru kt voor ee toete ng aan eeze grenewaaree.
htpe://www.nel-mon tor ng.nl/ ntormate/ee-mon tor ng-nel/
et gecorr geere voor afankel jkheeen van ee omgev ng van toetepunten, hetgeen RIVM toepaet eoor m eeel van ee Monte-Carlo-analyee. Voor
ee overechr je ngekaneen maakt eat n ee praktjk n et veel u t (Van Zanten et al., 2016).
“Gemeten en berekenee ( O2) concentratee n 2010 en 2011” RIVM Rapport 680705 l027/2013 (Weeeel nk et al., 2013)

