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   Bepaling van de stikstofdioxide uitstoot van wegverkeer 

Bij de verbranding van brandstof in een benzine- of dieselmotor komen verschillende stoffen vrij. De bekendste hiervan zijn 
fijn-stof en de zogenaamde stikstofoxiden. Deze stikstofoxiden bestaan uit twee groepen: stikstofmonoxide (één 
stikstofatoom en één zuurstofatoom, chemisch symbool NO) en stikstofdioxide (één stikstofatoom met twee 
zuurstofatomen, chemisch symbool NO2). Voor zowel fijn-stof als voor de stikstofdioxiden bestaan wettelijke 
grenswaarden, concentratieniveaus die niet mogen worden overschreden. De grenswaarde voor fijn stof is in 2005 
ingegaan en die voor stikstofdioxide gaat in 2010 in. Voor stikstofmonoxide bestaat geen wettelijke grenswaarde voor 
menselijke blootstelling. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel van beide stikstofoxiden uit een gemiddelde uitlaat komt. 
Omdat er veel meer stikstofmonoxide dan stikstofdioxide uit een uitlaat komt wordt de hoeveelheid stikstofdioxide meestal 
aangegeven als percentage van de totale hoeveelheid stikstofoxiden. Tot grofweg tien jaar geleden was de verbranding in 
motoren betrekkelijk simpel en niet tot in detail door elektronica geregeld. De hoeveelheid stikstofdioxide in de uitlaat 
bedraagt bij dat soort motoren circa 5%. Met de komst van elektronisch geregelde motoren, meer geavanceerde soorten 
verbranding in de motoren en moderne katalysatoren in de uitlaat is het percentage stikstofdioxide in de uitlaat van een 
moderne auto gestegen. De mate van stijging is afhankelijk van veel aspecten, zoals het soort brandstof, het soort 
motorregeling en de gehele bewerking van de uitlaatgassen. Geavanceerde methoden voor de bepaling van 
voertuigemissies kunnen de hoeveelheid emissies en ook de verhoudingen van stoffen hierin voor een individueel voertuig 
redelijk goed voorspellen. Voor een deel komt dit doordat voor veel situaties testritten worden uitgevoerd. Er blijft echter 
altijd enige onzekerheid. Vanaf het moment dat nieuwe technologie beschikbaar komt duurt het geruime tijd voordat een 
wezenlijk deel van de voertuigen daar ook feitelijk gebruik van maakt en de effecten merkbaar worden. Het is daarom van 
groot belang om de gemiddelde voertuigemissies zoveel mogelijk in de praktijk te toetsen of verifiëren. 

Het RIVM beheert het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, een verzameling van enkele tientallen meetpunten waar de 
luchtkwaliteit in Nederland continu wordt bewaakt. Eén van die meetstations staat langs de A2, vlak bij Breukelen. Bij wind 
uit het westen meet de apparatuur in dit station precies de samenstelling van de lucht zoals die vanaf de snelweg komt. 
Aan de andere kant van de snelweg, iets verder weg bij Zegveld, staat een ander meetstation. Door nu bij westenwind te 
bepalen wat het station bij Zegveld meet en dat af te trekken van wat het station bij Breukelen meet kan nauwkeurig 
worden bepaald wat er van de snelweg komt. Met deze verschiltechniek kunnen zowel de stikstofmonoxide als de 
stikstofdioxide concentraties ten gevolge van de emissies van de voertuigen op de snelweg worden gemeten. Helaas is het 
niet mogelijk om uit deze metingen direct het percentage stikstofdioxide dat door de voertuigen wordt uitgestoten te 
bepalen aangezien de stikstofoxiden in de lucht verschillende reacties aangaan. De gemeten verhouding van de beide 
stoffen is dus niet gelijk aan de verhouding waarin ze zijn uitgestoten. Met een simpel wiskundig model kunnen de gemeten 
verhoudingen echter worden teruggerekend naar die bij de uitstoot. 

 
Op basis van metingen die van het jaar 2000 tot en met 2005 zijn uitgevoerd heeft het RIVM voor elk jaar de fractie 
stikstofdioxide in de wegverkeeremissies op de A2 bepaald. Het resultaat is hieronder geplot. 
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De vierkanten geven de geschatte waarden aan en de strepen naar boven en naar 
beneden geven de geschatte onzekerheid in de resultaten aan. Uit de metingen is 
duidelijk dat de fractie stikstofdioxide de laatste jaren grofweg is verdubbeld, van circa 
6% in 2000 tot circa 13% in 2005. De geschatte fractie stikstofdioxide in 2005 komt goed 
overeen met de waarde die kan worden berekend met behulp van het modernste 
Nederlandse model voor de schatting van voertuigemissies. 

Op de A2 rijdt een redelijke doorsnee van verkeer in Nederland met circa 10% 
vrachtverkeer. Het is daarom waarschijnlijk dat de gemeten percentages op deze 
snelweg ook een goede maat zijn voor de emissies op andere snelwegen. 
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