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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Amersfoort is onderzoek gedaan naar de te verwachten lucht-
kwaliteit ter hoogte van het plangebied van de beoogde tunnellocatie waarbij de Nijkerker-
straat onder de A28 doorgetrokken wordt richting de nieuwbouw wijk Vathorst. In dit on-
derzoek is een berekening gedaan naar de concentraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide 
(NO2) met de meeste recente inzichten op het gebied van emissiefactoren, achtergrondcon-
centraties inclusief een update van het wegenmodel. Tevens is gebruik gemaakt van het 
verspreidingsmodel Pluimsnelweg (versie 1.2, 2007). 
 
Doelstelling van het luchtkwaliteitonderzoek is een vergelijking van drie alternatieven: 
1. alleen de autonome ontwikkeling zonder tunnel en zonder afsluiting van de afslag 

Hoevelaken (afslag 14), in 2009, 2010 en 2020; 
2. een alternatief met een tunnel onder de A28 en zonder afsluiting van de afslag Hoeve-

laken (afslag 14), in 2009, 2010 en 2020; 
3. een alternatief met een tunnel onder de A28 en met afsluiting van de afslag Hoevela-

ken (afslag 14), in 2009, 2010 en 2020. 
 
De concentratieberekeningen zijn uitgevoerd voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn 
stof (PM10) voor de jaren 2009, 2010 en 2020. De concentratieberekeningen zijn uitgevoerd 
in de vorm van een gridberekening waarbij de luchtkwaliteit in het gehele plangebied in 
kaart is gebracht. 
 
 
Verkeersprestatie en emissies 
Uit de onderlinge vergelijking van het totale aantal verreden kilometers (verkeersprestatie) 
en de berekende totale PM10 en NOx emissies blijkt dat in de variant met tunnel en met 
afslag Hoevelaken in alle jaren de verkeersprestatie toeneemt. In de variant met tunnel en 
zonder afslag Hoevelaken neemt de verkeersprestatie in alle jaren af, ten opzichte van de 
autonome variant en de variant met tunnel en met afslag Hoevelaken. 
De emissies van NOx en PM10 nemen eveneens in de variant met tunnel en met afslag Hoe-
velaken in alle jaren toe. In de variant met tunnel en zonder afslag Hoevelaken nemen de 
emissies in alle jaren af, ten opzichte van de autonome variant en de variant met tunnel en 
met afslag Hoevelaken. 
 
Jaargemiddelde NO2-concentraties 
Uit de berekeningen blijkt dat de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-concentraties in 
het plangebied vanaf 5 meter van de wegrand in 2009, 2010 en 2020 in geen van de varian-
ten wordt overschreden. De plandrempelwaarde die in principe van toepassing is op de 
berekende concentraties in 2009 wordt eveneens niet overschreden. 
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Uurgemiddelde NO2-concentraties 
De plandrempel- en grenswaarde voor uurgemiddelde NO2-concentraties (die niet meer dan 
18 maal per jaar mag worden overschreden) wordt in het plangebied vanaf 5 meter van de 
wegrand in 2009, 2010 en 2020 in geen van de varianten overschreden. 
 
Jaargemiddelde PM10-concentraties 
Uit de berekeningen blijkt dat de voor zeezout gecorrigeerde grenswaarde voor jaargemid-
delde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 2009, 2010 
en 2020 in geen van de varianten wordt overschreden. 
 
Etmaalgemiddelde PM10-concentraties 
Uit de berekeningen blijkt dat de voor zeezout gecorrigeerde indicatorwaarde voor etmaal-
gemiddelde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 2009, 
2010 en 2020 in geen van de varianten wordt overschreden. 
 
 
Voor de overige stoffen die in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn opgenomen, is een con-
servatieve screening uitgevoerd. Ten aanzien van deze stoffen (koolmonoxide, zwaveldi-
oxide, lood, benzeen en benzo(a)pyreen) kan worden geconcludeerd dat de grenswaarden 
in 2009, 2010 en 2020 niet worden overschreden. Ten aanzien van lood en zwaveldioxide 
wordt verwezen naar het oude Besluit luchtkwaliteit waarin is gesteld dat "voor de stoffen 
zwaveldioxide en lood nu reeds in Nederland aan de in de dochterrichtlijn gestelde grens-
waarden wordt voldaan". 
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1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Amersfoort is onderzoek gedaan naar de te verwachten lucht-
kwaliteit ter hoogte van het plangebied van de beoogde tunnellocatie waarbij de Nijkerker-
straat onder de A28 doorgetrokken wordt richting de nieuwbouw wijk Vathorst. In dit on-
derzoek is een berekening gedaan naar de concentraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide 
(NO2) met de meeste recente inzichten op het gebied van emissiefactoren en achtergrond-
concentraties volgens het GE-scenario (Global Economy). Tevens is gebruik gemaakt van 
het verspreidingsmodel Pluimsnelweg (versie 1.2, 2007). 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de autonome ontwikkeling zonder tunnel en zonder 
afsluiting van de afslag Hoevelaken (afslag 14), een alternatief met een tunnel onder de 
A28 en zonder afsluiting van de afslag Hoevelaken (afslag 14) en een alternatief met een 
tunnel onder de A28 en met afsluiting van de afslag Hoevelaken (afslag 14). Al deze bere-
keningen zijn uitgevoerd binnen het door gemeente Amersfoort aangegeven plangebied 
voor de jaren 2009, 2010 en 2020. 

Met behulp van het TNO-verspreidingsmodel Pluimsnelweg zijn de jaargemiddelde con-
centraties van NO2 en PM10 berekend. De berekende concentraties zijn gerapporteerd in de 
vorm van concentratiegrids, waarmee de luchtkwaliteit in het gehele plangebied inzichte-
lijk is gemaakt. Voor de andere in het Besluit luchtkwaliteit 2005 genoemde stoffen (be-
halve ozon) is een conservatieve screening uitgevoerd met behulp van het CARII-
programma (Jonkers S.,Teeuwisse S., 2007). De berekende NO2- en PM10-concentraties 
zijn getoetst aan de van toepassing zijnde grenswaarden. 

Als invoer dienen de verkeersintensiteiten en oriëntatie per onderscheiden wegdeel zoals 
opgegeven door de opdrachtgever, de langjarige klimatologie in het plangebied (frequentie 
van windrichting en –snelheid) en de toekomstige achtergrondconcentraties. 

De verkeersemissies zijn gebaseerd op: de wegvaklengten, intensiteiten (personenauto's, 
vrachtwagens), rijsnelheden en emissiefactoren. 
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2. Gehanteerde berekeningsmethode en invoergegevens 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de berekeningen nader toegelicht. 

2.1 Reken- en plangebied 
 
Het onderzoek heeft betrekking op het plangebied om en nabij de beoogde tunnel onder de 
A28. Deze tunnel verbindt de zuidelijke punt van de wijk Vathorst met Hoevelaken door 
het doortrekken van de Nijkerkerstraat onder A28. 

Figuur 2.1 geeft een overzicht van het rapportagegebied waarbinnen de berekeningen zijn 
uitgevoerd, met het te beoordelen plangebied (grijze belijningen) met de beoogde ligging 
van de tunnel onder de A28 (geel) en het geluidsscherm (rood). 
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Figuur 2.1 Overzicht van het rekengebied, het rapportagegebied, het plangebied (grijze belij-
ning) met de binnen het plangebied gelegen wegen (geel) en het geluidsscherm (rood). 

 
De berekeningen zijn afhankelijk van de variant met of zonder tunnel, danwel afslag Hoe-
velaken (afslag 14) doorgerekend. 
 

2.2 Emissie- en concentratieberekeningen 

Concentraties in de buitenlucht als gevolg van het wegverkeer kunnen berekend worden 
indien de emissies van het wegverkeer bekend zijn. In deze paragraaf wordt daarom inge-
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zoomd op de berekening van de emissies ten gevolge van het wegverkeer. Daarna wordt de 
wijze waarop de concentraties zijn berekend besproken. 

2.2.1 Emissieberekening 

De verkeersintensiteiten zijn aangeleverd door de opdrachtgever en zijn gebaseerd op: de 
wegvaklengten, weekdag gemiddelde etmaalintensiteiten (personenauto’s en vrachtwa-
gens), rijsnelheden en emissiefactoren. De emissiefactoren zijn gebaseerd op de verkeers-
samenstelling van het Nederlandse wagenpark. Dit betekent onder andere dat de emissie-
factoren voor het vrachtverkeer zijn gebaseerd op de emissiefactoren van zware en middel-
zware vrachtwagens en het aandeel van beide categorieën in het Nederlandse wagenpark. 

Onderscheid wordt gemaakt naar personenauto’s, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer. Per 
voertuigcategorie, per snelheid en per jaar zijn emissiefactoren bepaald voor de emissie van 
ondermeer NOx en PM10. Door de jaren heen veranderen deze emissiefactoren ten gevolge 
van veranderingen in het Nederlandse wagenpark (oude auto’s worden afgedankt en nieu-
we auto’s met schonere verbrandingstechnologieën worden geïntroduceerd). 

In deze studie is met het “Global Economy scenario (GE)” (stand van zaken april 2007) 
(MNP 2007) gerekend voor de situaties in 2009, 2010 en 2020 samen met de bijbehorende 
emissiefactoren. Tevens is in dit onderzoek gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel 
Pluimsnelweg (versie 1.2, 2007). 

2.2.2 Concentratieberekening 

Voor de berekening van de concentraties van de stoffen in de atmosfeer is het noodzakelijk 
om zowel de bijdrage van de emissies van het gemotoriseerde verkeer als de achtergrond-
concentraties te kennen. 

De bijdragen van het wegverkeer aan de concentraties nabij de wegen zijn berekend met 
het verspreidingsmodel Pluimsnelweg (versie 1.2, 2007). Dit model beschrijft de versprei-
ding van luchtverontreiniging afkomstig van lijnbronnen (zoals verkeerswegen) aan de 
hand van een langetermijn klimatologie (frequentieverdeling van voorkomen van windrich-
ting, windsnelheid en atmosferische stabiliteit) en turbulentieparameters. 

Voor het berekenen van de toename van de NO2-concentraties door reactie van NO met het 
ozon in de atmosfeer is gebruik gemaakt van een empirische relatie. Deze beschrijft het 
verband tussen de NOx-uitstoot door het verkeer en de vorming van NO2 in de atmosfeer 
aan de hand van de achtergrondconcentraties van NO2 en ozon in twaalf windrichtingklas-
sen (Van den Hout en Baars, 1988). Bij de berekeningen is verder aangenomen dat een deel 
van de NOx-emissie direct als NO2 door de voertuigen wordt uitgestoten. 
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Voor de overige stoffen en normen die in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn opgenomen, 
is een conservatieve screening uitgevoerd. Voor zover deze stoffen voor wegverkeer rele-
vant zijn, geldt dat de afstand tussen de grenswaarde en de som van de achtergrondconcen-
tratie en de bijdrage van het wegverkeer zodanig is, dat overschrijding van de grenswaarde 
in 2009, 2010 en 2020 niet waarschijnlijk is. 
 
Klimatologie 
Als meteorologie is de (langjarige) klimatologie van het station Eindhoven gebruikt. Deze 
gegevens zijn representatief voor het plangebied. Het meteorologische bestand bestaat uit 
een tabel met de frequenties van voorkomen van de verschillende combinaties van 
windrichting en windsnelheid (TNO-MT, 1989). 
 
Invloed van bebouwing, ligging en geluidsbeperkende voorzieningen 
Bebouwing, verdiepte of verhoogde ligging en geluidsbeperkende voorzieningen zoals 
geluidsschermen veroorzaken turbulente luchtstromingen en hebben als zodanig invloed op 
de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen. In het algemeen treedt hierdoor een 
grotere verdunning op van de uitlaatgassen en worden de concentraties verlaagd. De effec-
ten zijn het grootst in de directe omgeving; op grotere afstand neemt de invloed af. 
 

Emissiefactoren 
In deze studie is gebruik gemaakt van de emissiefactoren volgens het Global Economy -
Scenario (GE, stand van zaken april 2007). De gebruikte emissiefactoren voor de verschil-
lende snelheden en voertuigcategorieën staan weergegeven in de tabel 2.1 (2009), 2.2 
(2010) en 2.3 (2020). 
De in deze tabellen gepresenteerde emissiefactoren zijn opgesteld aan de hand van de ont-
wikkelingen zoals verwoord in het Global Economy scenario. Hierin is op het gebied van 
luchtkwaliteit rekening gehouden met de verwachte ontwikkelingen in de Nederlandse 
achtergrondconcentraties en de toekomstige veranderingen in het Nederlandse wagenpark 
inclusief de te verwachtten technologische ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat de emissie-
factoren per voertuigtype en rijsnelheid door de jaren heen veranderen. 
 

Tabel 2.1 Emissiefactoren (g/km/voertuig) bij verschillende rijsnelheden (km/uur) in 2009 (GE). 

Voertuigtype Maximale rijsnelheid NO2 Fijn stof 
Personenauto’s 120 0,260 0,045 
 100 0,220 0,039 
 70 0,237 0,036 
Middelzwaar wegverkeer 90 4,764 0,212 
 80 4,764 0,212 
 70 5,700 0,245 
Zwaar wegverkeer 90 5,281 0,207 
 80 5,281 0,207 
 70 6,938 0,232 
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Tabel 2.2 Emissiefactoren (g/km/voertuig) bij verschillende rijsnelheden (km/uur) in 2010 (GE). 

Voertuigtype Maximale rijsnelheid NO2 Fijn stof 
Personenauto’s 120 0,209 0,041 
 100 0,172 0,035 
 70 0,224 0,035 
Middelzwaar wegverkeer 90 4,348 0,198 
 80 4,348 0,198 
 70 5,252 0,228 
Zwaar wegverkeer 90 4,658 0,189 
 80 4,658 0,189 
 70 6,171 0,211 

 

Tabel 2.3 Emissiefactoren (g/km/voertuig) bij verschillende rijsnelheden (km/uur) in 2020 (GE). 

Voertuigtype Maximale rijsnelheid NO2 Fijn stof 
Personenauto’s 120 0,164 0,029 
 100 0,135 0,027 
 70 0,110 0,025 
Middelzwaar wegverkeer 90 2,289 0,136 
 80 2,289 0,136 
 70 2,830 0,149 
Zwaar wegverkeer 90 2,482 0,136 
 80 2,482 0,136 
 70 3,239 0,144 

 
Voor de berekening van de hoogste concentraties van de overige stoffen volgens het Be-
sluit Luchtkwaliteit 2005 is een conservatieve toets uitgevoerd middels het CAR II model 
(Wesseling, 2004b). 
 
 
Achtergrondconcentraties 
In deze studie is voor de beschouwde jaren gebruik gemaakt van de meest recente achter-
grondconcentraties volgens het scenario Global Economy (GE). 
Het RIVM berekent deze achtergrondconcentraties voor diverse stoffen met een fijne reso-
lutie (1x1 km of 5x5 km) voor heel Nederland. Bij de berekening van de geografische ver-
deling van de jaargemiddelde NO2-concentratieverdeling over Nederland heeft het RIVM 
rekening gehouden met de verschillende bronnen van NOx. Ook de invloed van het weg-
verkeer is bij de berekening van de concentratieverdeling over Nederland meegenomen. De 
door het RIVM aangeleverde concentratiebestanden zijn dus in essentie geen achtergrond-
concentraties maar totale concentraties. Het verspreidingsmodel Pluimsnelweg berekent de 
bijdrage van het wegverkeer aan de totale concentratie. Bij het sommeren van de door TNO 
berekende bijdrage en de door het RIVM aangeleverde concentraties wordt de bijdrage van 
het wegverkeer dus twee keer meegenomen. Deze dubbeltelling leidt dus tot iets te hoge 
berekende totale concentraties. 
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De dubbeltelling voor NO2 is gecorrigeerd middels de vuistregel zoals beschreven in Meet– 
en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit, november 2006 (staatscourant 215, 
2006). 
 
 
In tabel 2.1 staan de gebruikte achtergrondconcentraties ter hoogte van het reken-
/plangebied vermeld. 

Tabel 2.1 Gemiddelde achtergrondconcentraties (µg/m3) ter hoogte van de beoogde tunnel on-
der de A28 te Amersfoort (GE). 

Jaar NO2 PM10 
2009 24,7 26,9 
2010 23,6 26 
2020 16,5 23,6 

 

2.3 Gehanteerde invoergegevens 
 
Verkeersintensiteit, rijsnelheid en congestie 
De verkeersintensiteiten voor 2009, 2010 en 2020 zijn door de opdrachtgever aangeleverd.  
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de autonome ontwikkeling zonder tunnel en zonder 
afsluiting van de afslag Hoevelaken (afslag 14), een alternatief met een tunnel onder de 
A28 en zonder afsluiting van de afslag Hoevelaken (afslag 14) en een alternatief met een 
tunnel onder de A28 en met afsluiting van de afslag Hoevelaken (afslag 14). 
Voor een overzicht van de belangrijkste verkeersinvoer gegevens wordt verwezen naar 
bijlage 1. 
 

2.4 Toetsingscriteria 

De berekende jaargemiddelde NO2- en PM10-concentraties van 2009, 2010 en 2020 zijn 
getoetst aan de grenswaarden die opgenomen zijn in het “Besluit luchtkwaliteit 2005” (zie 
ook staatsblad 316, 2005 en staatsblad 398, 2005). De berekende jaargemiddelde NO2-
concentraties van 2009 zijn tevens getoetst aan de plandrempel waarden die opgenomen 
zijn in het voorgaande Besluit luchtkwaliteit uit 2001 (Staatsblad (269, 2001). 
Met betrekking tot de Europese norm voor NO2 wordt onderscheid gemaakt tussen piek-
concentraties (uurwaarden) en de jaargemiddelde concentraties. In tabel 2.2 staan beide 
normen weergegeven. 
 
Strikt genomen moet de NO2-concentratie voor 2009 getoetst worden aan de plandrempel 
(42 µg/m³) voor jaargemiddelde NO2-concentraties. Daarnaast bestaan nog grenswaarden 
voor concentraties, die maar een beperkt aantal keer per jaar overschreden mogen worden. 
De uurgemiddelde NO2-concentratie die niet meer dan 18 maal per jaar wordt overschreden 
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kan uit de jaargemiddelde NO2-concentratie worden berekend op de manier zoals toegepast 
in het CAR II programma (Jonkers S.; Teeuwisse S, 2007). Volgens deze systematiek 
wordt de uurgemiddelde norm in 2009 (niet meer dan 18 maal per jaar een uurgemiddelde 
NO2-concentratie van 210 µg/m³) pas bij een jaargemiddelde NO2-concentratie van circa 
87 µg/m³ overschreden. 
 
Vanaf 2010 moet de NO2-concentratie getoetst worden aan de grenswaarde van 40 µg/m³ 
voor jaargemiddelde NO2-concentraties. Volgens de eerder beschreven CAR-systematiek 
wordt de uurgemiddelde norm in 2010 en 2020 (niet meer dan 18 maal per jaar een uurge-
middelde NO2-concentratie van 200 µg/m³) pas bij een jaargemiddelde NO2-concentratie 
van circa 81,3 µg/m³ overschreden. 
 
Voor PM10 moet vanaf 2005 getoetst worden aan de grenswaarde van 40 µg/m³ voor jaar-
gemiddelde concentraties en een etmaalgemiddelde concentratie van 50 µg/m³, die niet 
meer dan 35 maal per jaar mag worden overschreden. 
 
 
Volgens Meetregeling Luchtkwaliteit 2005 (Meetregeling Luchtkwaliteit 2005) mag het 
aandeel fijn stof van natuurlijke bronnen in de totale PM10-achtergrondconcentratie in min-
dering worden gebracht, de “zeezout correctie”. Volgens deze meetregeling mogen de jaar-
gemiddelde concentraties en het aantal overschrijdingen van de etmaalnorm op verschil-
lende manieren worden gecorrigeerd. Voor de in het voorliggende rapport weergegeven 
PM10-resultaten is voor de grenswaarde voor etmaalgemiddelde PM10-concentraties, con-
form de meetregeling, getoetst aan 6 extra overschrijdingsdagen (in totaal dus 35+6=41 
dagen) met een etmaalgemiddelde PM10-concentratie groter dan 50 µg/m³. Dit aantal dagen 
is equivalent aan een toetsing van de jaargemiddelde PM10-concentratie aan 32,4 µg/m³. 
 
Voor de jaargemiddelde PM10-concentratie mag in het plangebied een correctie van 4 
µg/m³ worden toegepast. Als gevolg hiervan mogen de berekende jaargemiddelde PM10-
concentraties getoetst worden aan een grenswaarde voor jaargemiddelde PM10-
concentraties van (40 µg/m³ + 4 µg/m³) 44 µg/m³. 
 
In tabel 2.2 worden de (EU-) luchtkwaliteitsnormen (grenswaarden) voor NO2 en PM10 in 
2009, 2010 en 2020 weergegeven zoals die in het Staatsblad (staatsblad 316, 2005) zijn 
gepubliceerd. De (EU-) luchtkwaliteitsnormen (plandrempelwaarden) voor NO2 in 2009 
zijn afkomstig uit het Besluit Luchtkwaliteit van 2001. 
 

Tabel 2.2 Luchtkwaliteitsnormen [µg/m3] 2009, 2010 en 2020. 

Type norm  NO2 PM10 
Plandrempelwaarde (jaargemiddelde) 2009 42 n.v.t. 
Plandrempelwaarde (uurgemiddelde) - indicator 2009 87 n.v.t. 
Grenswaarde (jaargemiddelde) 2010 & 2020 40 40 (+4 zeezout) 
Grenswaarde (uurgemiddelde) - indicator 2010 & 2020 81,3 n.v.t. 
Grenswaarde (24-uurgemiddelde) - indicator 2010 & 2020 n.v.t. 32,4 
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Voor de overige stoffen waarvoor normen in het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn opgeno-
men, zijn geen emissie- en concentratieberekeningen uitgevoerd. Voor zo ver deze stoffen 
voor wegverkeer relevant zijn, geldt in het algemeen dat de afstand tussen de grenswaarde 
en de som van achtergrondconcentratie en de bijdrage van het wegverkeer zodanig is, dat 
overschrijding van de grenswaarde niet waarschijnlijk is. 
 
Grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de 
bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu in zijn geheel, binnen een be-
paalde termijn moet worden bereikt. De grenswaarden gelden, met uitzondering van de 
werkplek, voor het gehele grondgebied van de EU-lidstaten. 
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3. Resultaten van de emissieberekeningen 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de berekende emissietotalen (NO2 en PM10) en 
de berekende voertuigkilometers (vervoersprestaties) voor alle in het onderzoek betrokken 
wegdelen per alternatief gepresenteerd. De emissieberekeningen zijn uitgevoerd voor de 
volgende alternatieven: 

• 2009 autonoom (zonder tunnel); 
• 2009 met tunnel en afslag Hoevelaken; 
• 2009 met tunnel zonder afslag Hoevelaken; 
• 2010 autonoom (zonder tunnel); 
• 2010 met tunnel en afslag Hoevelaken; 
• 2010 met tunnel zonder afslag Hoevelaken; 
• 2020 autonoom (zonder tunnel); 
• 2020 met tunnel en afslag Hoevelaken; 
• 2020 met tunnel zonder afslag Hoevelaken. 

 
De berekende verkeersprestaties en emissies hebben betrekking op het wegverkeer van alle 
in het onderzoek betrokken wegvakken en zijn voor alle berekende jaren en varianten ge-
presenteerd in tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Verkeersprestaties (km/etmaal) en emissies (ton/jaar) door het wegverkeer op alle in het onderzoek betrokken wegvakken in 2009, 2010 en 2020. 

Autonoom 
met tunnel en afslag 

Hoevelaken 
met tunnel zonder afslag 

Hoevelaken 
2009 2010 2020 2009 2010 2020 2009 2010 2020 

NOx          
- totaal 422,4         373,5 249,5 424,6 375,6 250,7 415,9 367,9 245,7
- personenauto’s 103,5         83,7 73,9 104,4 84,5 74,3 102 82,5 72,7
- vrachtwagens 318,9         289,9 175,6 320,3 291,1 176,4 313,9 285,3 173
PM10           
- totaal 31,3         29 23,9 31,5 29,2 24,1 30,9 28,6 23,6
- personenauto’s 18         16,6 13,9 18,2 16,7 14,1 17,8 16,3 13,8
- vrachtwagens 13,3         12,5 10 13,4 12,5 10 13,1 12,3 9,8
Verkeersprestatie          
- totaal 1.357.023         1.375.209 1.572.495 1.367.296 1.385.642 1.584.194 1.339.136 1.357.168 1.552.948
- personenauto’s 1.183.473         1.199.354 1.371.352 1.193.127 1.209.124 1.382.362 1.168.374 1.184.138 1.354.923
- vrachtwagens 173.550         175.855 201.143 174.169 176.518 201.832 170.762 173.030 198.025
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- Ontwikkeling varianten in 2009 
In de tabellen 4.2a tot en met 4.2c is een overzicht opgenomen van de relatieve verandering 
in het aantal verreden kilometers (verkeersprestatie), NOx- en PM10-emissies op alle in het 
onderzoek betrokken wegvakken in relatie tot het jaar 2009. 
De waarden geven een toename of een afname weer ten opzichte van een in de eerste ko-
lom gekozen jaar. De positieve waarden (oranje) geven een toename weer en de negatieve 
waarden geven een afname weer ten opzichte van een in de eerste kolom gekozen jaar. 
Met behulp van deze tabel kunnen de resultaten van de berekende varianten met elkaar 
vergeleken worden. 
 

Tabel 4.2a Relatieve verandering van de verkeersprestaties (%) op alle in het onderzoek betrok-
ken wegvakken in 2009. 

Verkeersprestatie (%) 
2009 autonoom 
(zonder tunnel)

2009 met tunnel 
met afslag 

Hoevelaken

2009 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2009 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.8 -1.3
2009 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.1
2009 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0

 

Tabel 4.2b Relatieve verandering van de NOx-emissies (%) op alle in het onderzoek betrokken 
wegvakken in 2009. 

NOx-emissies (%) 
2009 autonoom 
(zonder tunnel)

2009 met tunnel 
met afslag

 Hoevelaken

2009 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2009 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.5 -1.5
2009 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.1
2009 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0

 

Tabel 4.2c Relatieve verandering van de PM10-emissies (%) op alle in het onderzoek betrokken 
wegvakken in 2009. 

PM10-emissies (%) 
2009 autonoom 
(zonder tunnel)

2009 met tunnel 
met afslag

 Hoevelaken

2009 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2009 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.6 -1.6
2009 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.1
2009 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0
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- Ontwikkeling varianten in 2010 
In de tabellen 4.3a tot en met 4.3c is een overzicht opgenomen van de relatieve verandering 
in het aantal verreden kilometers (verkeersprestatie), NOx- en PM10-emissies op alle in het 
onderzoek betrokken wegvakken in relatie tot het jaar 2010. 
De waarden geven een toename of een afname weer ten opzichte van een in de eerste ko-
lom gekozen jaar. De positieve waarden (oranje) geven een toename weer en de negatieve 
waarden geven een afname weer ten opzichte van een in de eerste kolom gekozen jaar. 
Met behulp van deze tabel kunnen de resultaten van de berekende varianten met elkaar 
vergeleken worden. 
 

Tabel 4.3a Relatieve verandering van de verkeersprestaties (%) op alle in het onderzoek betrok-
ken wegvakken in 2010. 

Verkeersprestatie (%) 
2010 autonoom 
(zonder tunnel)

2010 met tunnel 
met afslag 

Hoevelaken

2010 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2010 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.8 -1.3
2010 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.1
2010 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0

 

Tabel 4.3b Relatieve verandering van de NOx-emissies (%) op alle in het onderzoek betrokken 
wegvakken in 2010. 

NOx-emissies (%) 
2010 autonoom 
(zonder tunnel)

2010 met tunnel 
met afslag 

Hoevelaken

2010 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2010 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.5 -1.5
2010 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.1
2010 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0

 

Tabel 4.3c Relatieve verandering van de PM10-emissies (%) op alle in het onderzoek betrokken 
wegvakken in 2010. 

PM10-emissies (%) 
2010 autonoom 
(zonder tunnel)

2010 met tunnel 
met afslag 

Hoevelaken

2010 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2010 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.6 -1.6
2010 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.1
2010 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0
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- Ontwikkeling varianten in 2020 
In de tabellen 4.4a tot en met 4.4c is een overzicht opgenomen van de relatieve verandering 
in het aantal verreden kilometers (verkeersprestatie), NOx- en PM10-emissies op alle in het 
onderzoek betrokken wegvakken in relatie tot het jaar 2020. 
De waarden geven een toename of een afname weer ten opzichte van een in de eerste ko-
lom gekozen jaar. De positieve waarden (oranje) geven een toename weer en de negatieve 
waarden geven een afname weer ten opzichte van een in de eerste kolom gekozen jaar. 
Met behulp van deze tabel kunnen de resultaten van de varianten met elkaar vergeleken 
worden. 
 

Tabel 4.4a Relatieve verandering van de verkeersprestaties (%) op alle in het onderzoek betrok-
ken wegvakken in 2020. 

Verkeersprestatie (%) 
2020 autonoom 
(zonder tunnel)

2020 met tunnel 
met afslag 

Hoevelaken

2020 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2020 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.7 -1.2
2020 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.0
2020 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0

 

Tabel 4.4b Relatieve verandering van de NOx-emissies (%) op alle in het onderzoek betrokken 
wegvakken in 2020. 

NOx-emissies (%) 
2020 autonoom 
(zonder tunnel)

2020 met tunnel 
met afslag

Hoevelaken

2020 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2020 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.5 -1.5
2020 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.0
2020 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0

 

Tabel 4.4c Relatieve verandering van de PM10-emissies (%) op alle in het onderzoek betrokken 
wegvakken in 2020. 

PM10-emissies (%) 
2020 autonoom 
(zonder tunnel)

2020 met tunnel 
met afslag

Hoevelaken

2020 met tunnel 
zonder afslag 

Hoevelaken
2020 autonoom (zonder tunnel) 0.0 0.6 -1.4
2020 met tunnel met afslag Hoevelaken  0.0 -2.0
2020 met tunnel zonder afslag Hoevelaken   0.0

 
 
 
 
 

 



TNO-rapport CONCEPT 
TNO-MEP − R 2004/000 19 van 59 

 

 

 

Uit de relatieve veranderingen in het aantal verreden kilometers (verkeersprestatie) in de 
verschillende jaren volgens de tabellen 4.2a, 4.3a en 4.4a blijkt dat totale verkeersprestatie 
in ieder berekend jaar in de situatie met tunnel en met afslag Hoevelaken circa 0,8% toe-
neemt ten opzichte van de autonome situatie zonder tunnel. In de situatie met tunnel en 
zonder afslag Hoevelaken neemt de verkeersprestatie af met minimaal circa 1,3% in verge-
lijking met de autonome situatie en maximaal met 2,1% in vergelijking met de variant met 
tunnel en met afslag Hoevelaken. 
 
Uit de relatieve veranderingen in het aantal verreden kilometers (verkeersprestatie) in de 
verschillende jaren volgens de tabellen 4.2b, 4.3b en 4.4b blijkt dat totale verkeersprestatie 
in ieder berekend jaar in de situatie met tunnel en met afslag Hoevelaken circa 0,5% toe-
neemt ten opzichte van de autonome situatie zonder tunnel. In de situatie met tunnel en 
zonder afslag Hoevelaken neemt de verkeersprestatie af met minimaal circa 1,5% in verge-
lijking met de autonome situatie en maximaal met 2,1% in vergelijking met de variant met 
tunnel en met afslag Hoevelaken. 
 
Uit de relatieve veranderingen in het aantal verreden kilometers (verkeersprestatie) in de 
verschillende jaren volgens de tabellen 4.2c, 4.3c en 4.4c blijkt dat totale verkeersprestatie 
in ieder berekend jaar in de situatie met tunnel en met afslag Hoevelaken circa 0,6% toe-
neemt ten opzichte van de autonome situatie zonder tunnel. In de situatie met tunnel en 
zonder afslag Hoevelaken neemt de verkeersprestatie af met minimaal circa 1,6% in verge-
lijking met de autonome situatie en maximaal met 2,1% in vergelijking met de variant met 
tunnel en met afslag Hoevelaken. 
 
 

 



TNO-rapport CONCEPT 
TNO-MEP − R 2004/000 20 van 59 

 

 

 

4. Onzekerheden/leemte in kennis 

 
De onzekerheden in de resultaten berekend met het Pluimsnelweg model voor verkeerse-
missies worden veroorzaakt door de onzekerheden in de benodigde invoergegevens en door 
het model zelf. Onzekerheden die het gevolg zijn van de onzekerheden in de prognoses, in 
met name de verkeersintensiteiten, emissiefactoren en achtergrondconcentraties in de toe-
komst, werken via de invoergegevens door in de onzekerheid van de berekende eindresul-
taten. 
 
Het RIVM gaat uit van een onzekerheid in de achtergrondconcentratie van ongeveer 25%. 
De onzekerheid in de met het Pluimsnelweg model berekende waarden is voor NO2 circa 
30%. Als gevolg hiervan is de totale onzekerheid in de berekende NO2-concentraties de 
wortel uit de kwadratische som van 25% van de achtergrond en 30% van de berekende 
bijdrage van de weg. De onzekerheid in de waarden voor de emissiefactoren binnen scena-
rio’s als GE is moeilijk te schatten maar is zeker niet te verwaarlozen. Evenzo moet reke-
ning gehouden worden met onzekerheden in de verkeersintensiteit en andere relevante pa-
rameters als meteorologie. 
 
De meteorologische omstandigheden zijn elk jaar verschillend van andere jaren. Bij een 
luchtkwaliteitsstudie wordt gerekend met een prognose voor de gemiddelde omstandighe-
den in de toekomst. Hoewel de gebruikte meteo en achtergronden uit het recente verleden 
geacht worden een goede beschrijving te geven van de gemiddelde situatie in de toetsjaren 
zijn zij uiteraard niet exact gelijk aan de omstandigheden die in een toekomstige situatie 
zullen optreden. Een jaar kan door allerlei redenen voor de luchtkwaliteit goed zijn (relatief 
koel en windering) of juist slecht (zeer warm en minder wind). Deze natuurlijke variatie 
maakt dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de luchtkwaliteit in elk 
jaar iets beter of juist iets slechter kan zijn dan de gemiddelde waarde. 
 
Wanneer gevonden overschrijdingen aanleiding zijn tot ingrijpende en/of kostbare beslis-
singen, is aan te bevelen voor de desbetreffende locaties meer gedetailleerd onderzoek te 
doen, bijvoorbeeld met behulp van windtunnelsimulaties. Bij windtunnelsimulaties is de 
correcte opwekking van verkeersgeïnduceerde turbulentie van groot belang en kan deze de 
resultaten sterk beïnvloeden. 
 
Een meer algemene beschouwing over bepaling van concentraties door metingen of bere-
keningen is te vinden in bijlage 2. 
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5. Resultaten van concentratieberekeningen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de concentratieberekeningen van NO2 en PM10 
binnen het plangebied per alternatief gepresenteerd en is met behulp van de berekende con-
centratiegrids, de geografische informatie over het plangebied een inventarisatie gemaakt 
van de oppervlakken waar de grenswaarden worden overschreden. 
De concentratieberekeningen zijn uitgevoerd voor de volgende alternatieven: 

• 2009 autonoom (zonder tunnel); 
• 2009 met tunnel en afslag Hoevelaken; 
• 2009 met tunnel zonder afslag Hoevelaken; 
• 2010 autonoom (zonder tunnel); 
• 2010 met tunnel en afslag Hoevelaken; 
• 2010 met tunnel zonder afslag Hoevelaken; 
• 2020 autonoom (zonder tunnel); 
• 2020 met tunnel en afslag Hoevelaken; 
• 2020 met tunnel zonder afslag Hoevelaken. 

 
Voor deze alternatieven zijn de concentraties berekend voor een grid van receptorpunten 
met een resolutie van 10 meter x 10 meter. De berekende concentraties kunnen variëren. 
Deze variatie is het gevolg van onder andere de variërende hoogteligging van de weg, de 
oriëntatie van de weg ten opzichte van de windroos en de waarde van de achtergrondcon-
centratie ter plaatse. 

5.1 Resultaten concentratietellingen, overschrijdingsoppervlakken 
Voor de autonome ontwikkeling, de variant met tunnel en afslag Hoevelaken en de variant 
met tunnel en zonder afslag Hoevelaken zijn het aantal hectaren overschrijding berekend. 
Het betreft hier per jaar en per variant het aantal hectaren overschrijding van de van toepas-
sing zijnde grenswaarde van de berekende NO2- en PM10-concentraties. Tabel 5.1 geeft een 
overzicht van het totaal aantal hectaren grondgebied (inclusief het wegoppervlak) waar een 
overschrijding plaatsvindt van de van toepassing zijnde grenswaarden. Tevens is het aantal 
hectaren overschrijding opgenomen buiten het wegdek inclusief 5 meter van de weggerand 
(voor de concentraties van NO2) en 10 meter van de wegrand (voor de concentraties van 
PM10). 
De telling van het aantal hectaren is uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever aan-
leverde ligging van de in het onderzoek betrokken wegen, de bijbehorende breedte van de 
wegen en het plangebied. 
 
Na de tabel 5.1 worden de resultaten per jaar en per variant besproken. 
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Tabel 5.1  Oppervlakken (hectare) binnen het plangebied waar de grenswaarden voor NO2- en PM10-concentraties buiten het wegdek (inclusief 5 meter van 
de wegrand, voor NO2-concentraties en inclusief 10 meter van de wegrand voor PM10-concenttraties) worden overschreden. 

 
Autonoom 

met tunnel en afslag 
Hoevelaken 

met tunnel zonder afslag 
Hoevelaken 

 2009 2010 2020 2009 2010 2020 2009 2010 2020 
24-uurgemiddelde indica-

torwaarde PM10 
totaal1  0         0 0 0 0 0 0 0 0

 wegdek +10 meter 
van de wegrand2 0         0 0 0 0 0 0 0 0

Jaargemiddelde grens-
waarde PM10 

totaal 0         0 0 0 0 0 0 0 0

 wegdek +10 meter 
van de wegrand 0         0 0 0 0 0 0 0 0

Uurgemiddelde indicator-
waarde NO2 

totaal 0         0 0 0 0 0 0 0 0

 wegdek +5 meter 
van de wegrand3 0         0 0 0 0 0 0 0 0

Jaargemiddelde grens-
waarde NO2 

totaal 0         0 0 0 0 0 0 0 0

 wegdek +5 meter 
van de wegrand 0         0 0 0 0 0 0 0 0

 
 

                                                      
1   hectares totaal: het totale aantal hectares overschrijding in het rekengebied, zie zwart omkaderde gebied in figuur 2.1 (totale oppervlak van het rekenge-

bied: 296 hectare). 
2   hectares wegdek +10meter van de wegrand: het totale aantal hectares overschrijding in het rekengebied buiten het wegdek inclusief 10 meter van de 

wegrand, zie het Meet en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Staatscourant 215, 2006). 
3   hectares wegdek +5 meter van de wegrand: het totale aantal hectares overschrijding in het rekengebied buiten het wegdek inclusief 5 meter van de weg-

rand, zie het Meet en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Staatscourant 215, 2006). 
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5.2 Resultaten concentratieberekeningen 2009 
 
Berekende NO2-concentraties 
De contouren van de berekende jaargemiddelde NO2-concentraties in het plangebied in 
2009 zijn weergegeven in bijlage 3. 
 
Jaargemiddelde NO2-concentratie 
De figuren in bijlage 3 laten zien dat de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-
concentraties in het plangebied vanaf 5 meter van de wegrand in 2009 autonoom, 2009 met 
tunnel en met afslag en 2009 met tunnel zonder afslag niet wordt overschreden. 
 
Uurgemiddelde NO2-concentraties 
De indicatorwaarde voor uurgemiddelde NO2-concentraties (200 µg/m³ uurgemiddelde 
concentratie, die niet meer dan 18 maal per jaar mag worden overschreden) wordt in het 
plangebied vanaf 5 meter van de wegrand in 2009 autonoom, 2009 met tunnel en met af-
slag en 2009 met tunnel zonder afslag niet overschreden. 
 
Berekende PM10-concentraties 
De contouren van de berekende jaargemiddelde PM10-concentraties in het plangebied in 
2009 zijn eveneens weergegeven in bijlage 3. 
 
Jaargemiddelde PM10-concentraties 
De figuren in bijlage 3 laten zien dat de voor zeezout gecorrigeerde grenswaarde voor jaar-
gemiddelde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 2009 
autonoom, 2009 met tunnel en met afslag en 2009 met tunnel zonder afslag niet wordt 
overschreden. 
 
Etmaalgemiddelde PM10-concentraties 
De figuren in bijlage 3 laten zien dat de voor zeezout gecorrigeerde indicatorwaarde voor 
etmaalgemiddelde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 
2009 autonoom, 2009 met tunnel en met afslag en 2009 met tunnel zonder afslag niet wordt 
overschreden. 
 
 

5.3 Resultaten concentratieberekeningen 2010 
 
Berekende NO2-concentraties 
De contouren van de berekende jaargemiddelde NO2-concentraties in het plangebied in 
2010 zijn weergegeven in bijlage 4. 
 
Jaargemiddelde NO2-concentratie 
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De figuren in bijlage 4 laten zien dat de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-
concentraties in het plangebied vanaf 5 meter van de wegrand in 2010 autonoom, 2010 met 
tunnel en met afslag en 2010 met tunnel zonder afslag niet wordt overschreden. 
 
Uurgemiddelde NO2-concentraties 
De indicatorwaarde voor uurgemiddelde NO2-concentraties (200 µg/m³ uurgemiddelde 
concentratie, die niet meer dan 18 maal per jaar mag worden overschreden) wordt in het 
plangebied vanaf 5 meter van de wegrand in 2010 autonoom, 2010 met tunnel en met af-
slag en 2010 met tunnel zonder afslag niet overschreden. 
 
 
Berekende PM10-concentraties 
De contouren van de berekende jaargemiddelde PM10-concentraties in het plangebied in 
2010 zijn eveneens weergegeven in bijlage 4. 
 
Jaargemiddelde PM10-concentraties 
De figuren in bijlage 4 laten zien dat de voor zeezout gecorrigeerde grenswaarde voor jaar-
gemiddelde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 2010 
autonoom, 2010 met tunnel en met afslag en 2010 met tunnel zonder afslag niet wordt 
overschreden. 
 
Etmaalgemiddelde PM10-concentraties 
De figuren in bijlage 4 laten zien dat de voor zeezout gecorrigeerde indicatorwaarde voor 
etmaalgemiddelde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 
2010 autonoom, 2010 met tunnel en met afslag en 2010 met tunnel zonder afslag niet wordt 
overschreden. 
 
 

5.4 Resultaten concentratieberekeningen 2020 
 
Berekende NO2-concentraties 
De contouren van de berekende jaargemiddelde NO2-concentraties in het plangebied in 
2020 zijn weergegeven in bijlage 5. 
 
Jaargemiddelde NO2-concentratie 
De figuren in bijlage 5 laten zien dat de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-
concentraties in het plangebied vanaf 5 meter van de wegrand in 2020 autonoom, 2020 met 
tunnel en met afslag en 2020 met tunnel zonder afslag niet wordt overschreden. 
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Uurgemiddelde NO2-concentraties 
De indicatorwaarde voor uurgemiddelde NO2-concentraties (200 µg/m³ uurgemiddelde 
concentratie, die niet meer dan 18 maal per jaar mag worden overschreden) wordt in het 
plangebied vanaf 5 meter van de wegrand in 2020 autonoom, 2020 met tunnel en met af-
slag en 2020 met tunnel zonder afslag niet overschreden. 
 
 
Berekende PM10-concentraties 
De contouren van de berekende jaargemiddelde PM10-concentraties in het plangebied in 
2020 zijn eveneens weergegeven in bijlage 4. 
 
Jaargemiddelde PM10-concentraties 
De figuren in bijlage 5 laten zien dat de voor zeezout gecorrigeerde grenswaarde voor jaar-
gemiddelde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 2020 
autonoom, 2020 met tunnel en met afslag en 2020 met tunnel zonder afslag niet wordt 
overschreden. 
 
Etmaalgemiddelde PM10-concentraties 
De figuren in bijlage 5 laten zien dat de voor zeezout gecorrigeerde indicatorwaarde voor 
etmaalgemiddelde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 
2020 autonoom, 2020 met tunnel en met afslag en 2020 met tunnel zonder afslag niet wordt 
overschreden. 
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6. Conclusies 

In opdracht van de gemeente Amersfoort is onderzoek gedaan naar de te verwachten lucht-
kwaliteit ter hoogte van het plangebied van de beoogde tunnellocatie waarbij de Nijkerker-
straat onder A28 doorgetrokken wordt richting de nieuwbouw wijk Vathorst. De concentra-
tieberekeningen zijn uitgevoerd voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) 
voor de jaren 2009, 2010 en 2020. In het kader van dit onderzoek zijn de volgende alterna-
tieven met elkaar vergeleken: 
1. alleen de autonome ontwikkeling zonder tunnel en zonder afsluiting van de afslag 

Hoevelaken (afslag 14), in 2009, 2010 en 2020; 
2. een alternatief met een tunnel onder de A28 en zonder afsluiting van de afslag Hoeve-

laken (afslag 14), in 2009, 2010 en 2020; 
3. een alternatief met een tunnel onder de A28 en met afsluiting van de afslag Hoevela-

ken (afslag 14), in 2009, 2010 en 2020. 
 
In tabel A is een overzicht opgenomen van de relatieve verandering in het aantal verreden 
kilometers (verkeersprestatie) op alle in het onderzoek betrokken wegvakken in relatie tot 
de berekende autonome jaren. De waarden geven een toename of een afname weer ten op-
zichte van een in de eerste kolom gekozen jaar/variant. De positieve waarden (oranje) ge-
ven een toename weer en de negatieve waarden (groen) geven een afname weer ten opzich-
te van een in de eerste kolom gekozen jaar/variant. Met behulp van deze tabel kunnen de 
berekende emissies onderling vergeleken worden. 
 
Tabel B en C geven een overzicht van de relatieve verandering in de berekende emissies 
van NOx en PM10 op alle in het onderzoek betrokken wegvakken in relatie tot de berekende 
autonome jaren. 
 
Uit de tabellen kan geconcludeerd worden dat in de variant met afsluiting van afslag Hoe-
velaken de verkeersprestatie afneemt in alle overige varianten neemt de verkeersprestatie 
toe ten opzichte van de overige varianten in hetzelfde jaar. 
De emissies van NOx en PM10 nemen alleen maar toe in de varianten met tunnel en met 
afslag Hoevelaken, ten opzichte van de emissies zoals berekent in de overige varianten van 
hetzelfde jaar. In de overige varianten neemt de uitstoot van emissies af ten opzichte van de 
varianten in hetzelfde jaar. 
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Tabel A Relatieve verandering van de berekende verkeersprestaties (%) op alle in het onderzoek betrokken wegvakken volgens de verschillende varianten 
in 2009, 2010 en 2020. 

  2009 2010 2020 
 

 
autonoom 

(zonder tunnel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mtmh)

met tunnel 
zonder 

Hoevelaken 
(mtzh)

autonoom 
(zonder 
tunnel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mt-
mh)

met tunnel 
zonder 

Hoevelaken 
(mtzh)

autonoom 
(zonder tun-

nel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mtmh)

met tunnel 
zonder  

Hoevelaken 
(mtzh)

auto-
noom 0 0.8 -1.3 1.3 2.1 0 15.9 16.7 14.4
mtmh  0 -2.1 0.6 1.3 -0.7 15.0 15.9 13.620

09
 

mtzh   0 2.7 3.5 1.3 17.4 18.3 16.0
auto-
noom    0 0.8 -1.3 14.3 15.2 12.9
mtmh    0 -2.1 13.5 14.3 12.120

10
 

mtzh      0 15.9 16.7 14.4
auto-
noom       0 0.7 -1.2
mtmh        0 -2.020

20
 

mtzh         0
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Tabel B Relatieve verandering van de berekende NOx-emissies (%) op alle in het onderzoek betrokken wegvakken volgens de verschillende varianten in 
2004, 2010, 2012, 2015 en 2020. 

  2009 2010 2020 
 

 
autonoom 

(zonder tunnel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mtmh)

met tunnel 
zonder 

Hoevelaken 
(mtzh)

autonoom 
(zonder 
tunnel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mt-
mh)

met tunnel 
zonder 

Hoevelaken 
(mtzh)

autonoom 
(zonder tun-

nel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mtmh)

met tunnel 
zonder  

Hoevelaken 
(mtzh)

auto-
noom 0 0.5 -1.5 -11.6 -11.1 -12.9 -40.9 -40.7 -41.8
mtmh  0 -2.1 -12.0 -11.6 -13.4 -41.2 -41.0 -42.120

09
 

mtzh   0 -10.2 -9.7 -11.6 -40.0 -39.7 -40.9
auto-
noom    0 0.5 -1.5 -33.2 -32.9 -34.2
mtmh    0 -2.1 -33.6 -33.3 -34.620

10
 

mtzh      0 -32.2 -31.9 -33.2
auto-
noom       0 0.5 -1.5
mtmh        0 -2.020

20
 

mtzh         0
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Tabel C Relatieve verandering van de berekende PM10-emissies (%) op alle in het onderzoek betrokken wegvakken volgens de verschillende varianten in 
2004, 2010, 2012, 2015 en 2020. 

  2009 2010 2020 
 

 
autonoom 

(zonder tunnel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mtmh)

met tunnel 
zonder 

Hoevelaken 
(mtzh)

autonoom 
(zonder 
tunnel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mt-
mh)

met tunnel 
zonder 

Hoevelaken 
(mtzh)

autonoom 
(zonder tun-

nel) 

met tunnel 
met Hoeve-

laken (mtmh)

met tunnel 
zonder  

Hoevelaken 
(mtzh)

auto-
noom 0 0.6 -1.6 -7.4 -6.8 -8.8 -23.6 -23.2 -24.7
mtmh  0 -2.1 -7.9 -7.4 -9.3 -24.0 -23.6 -25.120

09
 

mtzh   0 -5.9 -5.3 -7.4 -22.4 -21.9 -23.5
auto-
noom    0 0.6 -1.5 -17.5 -17.0 -18.7
mtmh    0 -2.1 -18.0 -17.5 -19.220

10
 

mtzh      0 -16.2 -15.7 -17.4
auto-
noom       0 0.6 -1.4
mtmh        0 -2.020

20
 

mtzh         0
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Jaargemiddelde NO2-concentraties 
Uit de berekeningen blijkt dat de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-concentraties in 
het plangebied vanaf 5 meter van de wegrand in 2009, 2010 en 2020 in geen van de varian-
ten wordt overschreden. De plandrempelwaarde die in principe van toepassing is op de 
berekende concentraties in 2009 wordt eveneens niet overschreden. 
 
Uurgemiddelde NO2-concentraties 
De plandrempel- en grenswaarde voor uurgemiddelde NO2-concentraties (die niet meer dan 
18 maal per jaar mag worden overschreden) wordt in het plangebied vanaf 5 meter van de 
wegrand in 2009, 2010 en 2020 in geen van de varianten overschreden. 
 
Jaargemiddelde PM10-concentraties 
Uit de berekeningen blijkt dat de voor zeezout gecorrigeerde grenswaarde voor jaargemid-
delde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 2009, 2010 
en 2020 in geen van de varianten wordt overschreden. 
 
Etmaalgemiddelde PM10-concentraties 
Uit de berekeningen blijkt dat de voor zeezout gecorrigeerde indicatorwaarde voor etmaal-
gemiddelde PM10-concentraties in het plangebied vanaf 10 meter van de wegrand in 2009, 
2010 en 2020 in geen van de varianten wordt overschreden. 
 
 
Voor de overige stoffen die in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn opgenomen, is een con-
servatieve screening uitgevoerd. Ten aanzien van deze stoffen (koolmonoxide, zwaveldi-
oxide, lood, benzeen en benzo(a)pyreen) kan worden geconcludeerd dat de grenswaarden 
in 2009, 2010 en 2020 niet worden overschreden. Ten aanzien van lood en zwaveldioxide 
wordt verwezen naar het oude Besluit luchtkwaliteit waarin is gesteld dat "voor de stoffen 
zwaveldioxide en lood nu reeds in Nederland aan de in de dochterrichtlijn gestelde grens-
waarden wordt voldaan". 
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Bijlage 1 Verkeer invoergegevens 

Tabel B.1 Etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten (mvt/etmaal) en rijsnelheden (km/uur) in 2009. 

 voertuig intensiteit rijsnelheid 

wegvak 

personen 

auto’s 

vracht 

middelzwaar 

vracht 

zwaar licht vracht 

Autonome ontwikkeling zonder tunnel en zonder afsluiting afslag Hoevelaken 
A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 85.679 6.401 6.401 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 98.815 7.383 7.383 120 90 
A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 87.750 6.556 6.556 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 66.506 4.969 4.969 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 
knooppunt Hoevelaken 89.180 6.663 6.663 100 80 
tunnel Nijkerkerstraat 0 0 0 nvt nvt 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 12.950 548 206 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 
van de tunnel 11.158 472 177 70 70 

variant met tunnel en zonder afsluiting afslag Hoevelaken 
A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 85.782 6.409 6.409 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 98.877 7.387 7.387 120 90 
A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 88.033 6.577 6.577 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 66.516 4.970 4.970 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 
knooppunt Hoevelaken 89.066 6.654 6.654 100 80 
tunnel Nijkerkerstraat 15.650 662 248 70 70 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 15.402 652 244 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 
van de tunnel 8.889 376 141 70 70 

variant met tunnel en met afsluiting afslag Hoevelaken 
A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 83.511 6.239 6.239 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 86.918 6.494 6.494 120 90 
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A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 86.918 6.494 6.494 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 67.541 5.046 5.046 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 
knooppunt Hoevelaken 87.020 6.502 6.502 100 80 
tunnel Nijkerkerstraat 14.555 616 231 70 70 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 12.857 544 204 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 
van de tunnel 8.824 373 140 70 70 

 
 

Tabel B.2 Etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten (mvt/etmaal) en rijsnelheden (km/uur) in 2010. 

 voertuig intensiteit rijsnelheid 

wegvak 

personen 

auto’s 

vracht 

middelzwaar 

vracht 

zwaar licht vracht 

Autonome ontwikkeling zonder tunnel en zonder afsluiting afslag Hoevelaken 
A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 86.513 6.464 6.464 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 99.776 7.455 7.455 120 90 
A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 88.604 6.620 6.620 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 67.641 5.054 5.054 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 
knooppunt Hoevelaken 90.702 6.777 6.777 100 80 
tunnel Nijkerkerstraat 0 0 0 nvt nvt 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 13.111 555 208 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 
van de tunnel 11.297 478 179 70 70 

variant met tunnel en zonder afsluiting afslag Hoevelaken 
A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 86.616 6.471 6.471 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 99.838 7.459 7.459 120 90 
A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 88.889 6.641 6.641 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 67.651 5.054 5.054 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 90.586 6.768 6.768 100 80 
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knooppunt Hoevelaken 
tunnel Nijkerkerstraat 15.844 671 251 70 70 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 15.593 660 248 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 
van de tunnel 8.999 381 143 70 70 

variant met tunnel en met afsluiting afslag Hoevelaken 
A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 84.323 6.300 6.300 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 87.763 6.557 6.557 120 90 
A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 87.763 6.557 6.557 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 68.694 5.132 5.132 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 
knooppunt Hoevelaken 88.506 6.613 6.613 100 80 
tunnel Nijkerkerstraat 14.735 624 234 70 70 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 13.016 551 207 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 
van de tunnel 8.933 378 142 70 70 

 
 

Tabel B.2 Etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten (mvt/etmaal) en rijsnelheden (km/uur) in 2020. 

 voertuig intensiteit rijsnelheid 

wegvak 

personen 

auto’s 

vracht 

middelzwaar 

vracht 

zwaar licht vracht 

Autonome ontwikkeling zonder tunnel en zonder afsluiting afslag Hoevelaken 
A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 95.304 7.120 7.120 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 109.915 8.212 8.212 120 90 
A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 97.608 7.293 7.293 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 80.116 5.986 5.986 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 
knooppunt Hoevelaken 107.429 8.026 8.026 100 80 
tunnel Nijkerkerstraat 0 0 0 nvt nvt 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 14.831 628 235 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 12.779 541 203 70 70 
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van de tunnel 
variant met tunnel en zonder afsluiting afslag Hoevelaken 

A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 95.419 7.129 7.129 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 109.984 8.217 8.217 120 90 
A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 97.922 7.316 7.316 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 80.127 5.987 5.987 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 
knooppunt Hoevelaken 107.292 8.016 8.016 100 80 
tunnel Nijkerkerstraat 17.923 759 284 70 70 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 17.639 747 280 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 
van de tunnel 10.180 431 162 70 70 

variant met tunnel en met afsluiting afslag Hoevelaken 
A1 Amersfoort Noord - 
knooppunt Hoevelaken 92.892 6.940 6.940 120 90 
A1 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Hoevelaken 96.682 7.223 7.223 120 90 
A1 afslag Hoevelaken - 
afslag Barneveld 96.682 7.223 7.223 120 90 
A28 knooppunt Hoevelaken - 
afslag Corlaer 81.362 6.079 6.079 100 80 
A28 afslag Hogeweg - 
knooppunt Hoevelaken 104.828 7.832 7.832 100 80 
tunnel Nijkerkerstraat 16.669 706 265 70 70 
Nijkerkerstraat ten zuiden van 
de tunnel 14.724 623 234 70 70 
Nijkerkerstraat ten noorden 
van de tunnel 10.105 428 160 70 70 
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Bijlage 2 Onzekerheden bij concentratieberekeningen 

Er bestaan geen zeer precieze methoden om de concentraties van luchtverontreiniging vast 
te stellen. Bij de interpretatie van de modelresultaten is het dikwijls van belang een goed 
beeld van de onzekerheden te hebben. Deze bijlage beoogt de lezer meer inzicht in de on-
zekerheden te geven. 

Metingen 
Metingen zijn vaak nauwkeuriger dan modelberekeningen. Maar ook bij bijvoorbeeld de 
nauwkeurigheid van 15% die door de nieuwe EU richtlijn voor NO2 is voorgeschreven – 
beter is in de praktijk moeilijk haalbaar – is het onzeker of bij een meting van 35 µg/m3 de 
grenswaarde van 40 µg/m3 al dan niet wordt overschreden. Over de interpretatie van deze 
onzekerheidsmarge zijn geen procedures afgesproken, maar in de praktijk wordt de waarde 
van de meting als maatgevend beschouwd: een meting van 40 µg/m3 wordt als geen over-
schrijding beschouwd, 41 µg/m3 als wel een overschrijding. 

Modellen 
Meetstations geven puntmetingen in de ruimte; in hoeverre de gemeten concentratie repre-
sentatief voor andere locaties is kan meestal niet objectief worden vastgesteld. Metingen 
kunnen bovendien niet in de toekomst worden uitgevoerd. Daarom zijn rekenmethoden bij 
de beoordeling van de toekomstige luchtkwaliteit noodzakelijk. Berekeningen zijn door-
gaans onnauwkeuriger dan metingen. De rekenmethoden kunnen variëren van eenvoudige 
extrapolaties van gemeten trends tot zeer gecompliceerde en fundamentele methoden. Een-
voudige methoden hebben het bezwaar dat ze nogal onnauwkeurig zijn. Fundamentele 
methoden zijn echter ongeschikt om in de praktijk toe te passen: een jaar doorrekenen is bij 
fundamentele modellen in de praktijk ondoenlijk. Bovendien bestaan er geen fundamentele 
modellen voor bijvoorbeeld de emissie door auto’s of de voorspelling van de toekomst. Bij 
bijvoorbeeld MERs gebruikt men pragmatisch gekozen tussenvormen, waarbij men de 
aspecten die belangrijk worden geacht in rekening brengt op een manier die de rekenkracht 
van de huidige computers niet te boven gaat. De verspreiding wordt gewoonlijk met een 
Gaussisch pluimmodel (Pluimsnelweg model) of met een eenvoudiger semi-empirische 
methode (CAR) berekend, de emissie door verkeer met uit metingen afgeleide gemiddelden 
voor een aantal voertuigtypen met een uit metingen geschatte snelheidsafhankelijkheid. 

Modelvalidatie door vergelijking met metingen 
Een beeld van de nauwkeurigheid kan worden verkregen bij validatie van het model. Daar-
bij worden de berekeningen vergeleken met metingen. Dit kan alleen op plaatsen waar 
daadwerkelijk metingen zijn die zo zijn compleet zijn uitgevoerd dat alle voor validatie 
benodigde gegevens beschikbaar zijn. Dergelijke studies zijn kostbaar, hebben een beperk-
te representativiteit en verliezen hun houdbaarheid in de loop der jaren (bijvoorbeeld door 
veranderde emissiefactoren of door verschuiving van emissie van gestroomlijnde passa-
giersauto’s naar vrachtauto’s). Daarom is het niet mogelijk zonder subjectieve veronder-
stellingen de resultaten van de altijd beperkte validatiestudies te vertalen naar kwantitatieve 
schattingen van de onzekerheden in andere dan de validatiesituatie. 
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Modelvalidatie door beoordeling door experts 
Een minstens even belangrijke manier om een beeld van de nauwkeurigheid te krijgen is 
beoordeling van de modelconcepten en de invoergegevens die worden gebruikt. Hierbij 
geeft een expert een oordeel over de berekeningsmethode in relatie tot de omstandigheden 
waaronder het wordt toegepast. Het voordeel van deze methode is dat een expert een to-
taalbeeld van de onnauwkeurigheid kan vormen, maar een bezwaar is de subjectiviteit van 
de analyse. Interessant is dat de subjectiviteit vaak minder bezwaarlijk wordt gevonden 
wanneer aan de expertschatting rekenkundige elementen worden toegevoegd; bijvoorbeeld 
een subjectieve onzekerheidsschatting van de emissie gevolgd door een rekenkundige ge-
voeligheidsanalyse wordt veel gemakkelijker aanvaard dan een rechtstreekse expertschat-
ting van de onzekerheid van het modelresultaat, ook als de onzekerheid in de emissie do-
minant is. 

Afbakening van het toepassingsgebied van een model 
Uit de bovenstaande beschouwing is duidelijk dat er geen scherpe afbakening is van het 
toepassingsgebied van een model en dat de rol van de gebruiker van het model belangrijk 
kan zijn. Voor berekeningen van luchtverontreiniging door wegverkeer kan uit een spec-
trum aan mogelijkheden worden gekozen: subjectieve schattingen of/waar er probleemsitu-
aties zouden kunnen zijn, ruwe berekeningen met het CAR-model, nauwkeuriger bereke-
ningen met het Pluimsnelweg model, nog nauwkeuriger berekeningen met fundamentele 
“Computational Fluid Dynamics” (CFD) modellen of op basis van windtunnelexperimen-
ten. De te kiezen methode wordt vaak niet zozeer bepaald door het toepassingsgebied van 
het model, maar veeleer door de mate van nauwkeurigheid en/of detaillering die voor de 
uiteindelijke beoordeling noodzakelijk is. Naarmate de te onderzoeken situaties bijzonder-
der en gecompliceerder zijn, zijn de standaardmodellen minder geschikt, en is er meer 
maatwerk nodig. De expert heeft vaak dan twee keuzen: het model aan te passen volgens 
eigen inzicht of het model ongewijzigd gebruiken en de resultaten achteraf bij te stellen of 
te relativeren. Enigszins paradoxaal is dat het resultaat door de inbreng van de expert 
nauwkeuriger wordt, maar dat de subjectiviteit van het expertoordeel het tegelijkertijd 
moeilijker maakt de onnauwkeurigheid te kwantificeren. 

Kwantificeerbaarheid van onzekerheid 
De onzekerheid van modellen kan worden gezien als opgebouwd uit kwantificeerbare en 
niet-kwantificeerbare elementen. De kwantificeerbare onzekerheden kunnen vaak niet 
nauwkeurig worden berekend, zodat het meestal weinig zin heeft de onzekerheidsmarge 
statistisch precies te definiëren. Het resultaat van een kwantitatieve schatting kan als de 
laagst mogelijke waarde van de totale onzekerheid worden beschouwd. Als bijvoorbeeld 
verschillende modellen voor de toekomstige regionale achtergrondconcentratie 10% uiteen-
liggen, kan deze 10% als ondergrens van de onzekerheid worden bestempeld. Wanneer, 
zoals vaak het geval is, de diverse modellen van dezelfde toekomstscenario’s uitgaan, is de 
onzekerheid in de scenario’s niet in de genoemde 10% verwerkt. Als gevolg van de tendens 
om basisgegevens, zoals emissiefactoren, in Europa te harmoniseren, lijkt het aandeel van 
de niet-kwantificeerbare onzekerheid eerder toe dan af te nemen. Een groot dilemma bij de 
analyse van onzekerheden is dat experts meestal wel een idee van de totale onzekerheid 
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hebben, maar alleen een subjectieve, dus “zachte” schatting kunnen geven van de niet-
kwantificeerbare onzekerheid. 
 
Het probleem van de niet-kwantificeerbare onzekerheid is principieel niet op te lossen, en 
daarom zijn experts zeer terughoudend om hier toch cijfers voor te geven. Bij prognosti-
sche berekeningen wordt dit in de praktijk als een probleem ervaren. Het feit dat experts 
het zinvol vinden de kwantitatieve onzekerheid te schatten, maar ook problemen met de 
niet-kwantitatieve schatting hebben, geeft toch enig houvast: kennelijk zijn beide onzeker-
heden van dezelfde orde van grootte. Immers, als de kwantificeerbare onzekerheid domi-
nant ten opzichte van de niet-kwantificeerbare zou zijn, zou de expert geen probleem erva-
ren. Als daarentegen de kwantificeerbare onzekerheid verwaarloosbaar zou zijn ten opzich-
te van de niet-kwantificeerbare, zou de expert zich de moeite van een kwantitatieve schat-
ting besparen. Deze situatie doet zich vaak in MER-studies voor verkeerssituatie voor: de 
kwantitatieve schatting geeft dan een ruwe indicatie van de orde van grootte van de totale 
onzekerheid, maar de niet-kwantificeerbare onzekerheid kan van wezenlijk belang zijn. 

Vergelijking met een grenswaarde 
Een extra complicatie treedt op wanneer de berekende concentratie met een absolute norm 
wordt vergeleken. Wettelijk dient te worden vastgesteld of een grenswaarde wel of niet 
wordt overschreden; een interpretatie in termen van waarschijnlijkheid wordt niet aan-
vaard. Bij elke rekenmethode kan het verschil tussen voorspelde concentratie en grens-
waarde binnen de onzekerheidsmarge blijken te liggen, zodat een externe beslissing nodig 
wordt om de ja/nee-keuze te doen. Bij nauwkeurige modellen is de kans op een juiste con-
clusie gewoonlijk groter dan bij onnauwkeurige methoden (maar wanneer de verwachte 
concentratie gelijk is aan de grenswaarde geeft zelfs het meest nauwkeurige model geen 
houvast).  
 
Beslissen in onzekerheid 
Er zijn verschillende procedures mogelijk om met deze onzekerheid om te gaan. Men kan 
zijn beslissing baseren op de meest waarschijnlijke waarde1, die gewoonlijk midden in het 
onzekerheidsgebied ligt. Daarmee aanvaardt men een 50% kans dat de werkelijke waarde 
boven de grenswaarde ligt. Men kan het voorzorgsprincipe toepassen en aan de veilige kant 
gaan zitten, dat wil zeggen dat men de redelijkerwijs hoogst mogelijke concentratie als 
uitgangspunt neemt. Het probleem daarbij is, zoals boven aangegeven, dat de hoogst moge-
lijke concentratie meestal niet objectief kan worden vastgesteld. Uiteraard wordt de beslis-
procedure in sterke mate door de consequenties bepaald: wanneer een veilige keuze grote 
kosten met zich meebrengt zal er neiging zijn de meest waarschijnlijke waarde te kiezen, 
maar als een toekomstige grenswaarde-overschrijding zwaarwegende consequenties heeft 
kan een veilige keuze beter zijn. Deze keuze in onzekerheid is principieel een politieke 
keuze; wetenschappelijk onderzoek kan alleen de onzekerheid verkleinen.  
 
Vaak is het doelmatig deze beslissing met een getrapte analyse te ondersteunen, gaande van 
een ruwe naar een nauwkeurige analyse:  

                                                      
1 Daarbij wel rekening houdend met de bekende variabiliteit, met name de variabiliteit van de 

meteorologie van jaar tot jaar. 
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1. een expertschatting van mogelijke probleemsituaties; 
2. standaardberekeningen als er mogelijke probleemsituaties zijn; 
3. nauwkeurige berekeningen als er bij zwaarwegende beslissingen grote onzekerhe-

den zijn. 
De effectiviteit van een meer nauwkeurige analyse is meestal niet te voorspellen. Als de 
meer nauwkeurige analyse de onzekerheid kleiner maakt, maar de voorspelde concentratie 
tevens dichter bij de grenswaarde blijkt te liggen, is de beslisser niet echt geholpen. Daar-
entegen wordt de beslissing gemakkelijker wanneer de voorspelde concentratie op veilige 
afstand van de grenswaarde (b)lijkt te liggen. 
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Bijlage 3 Figuren berekende jaargemiddelde NO2- en PM10-
concentraties in 2009 

Bijlage 3.1a Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2009 autonoom 
(zonder tunnel). 
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Bijlage 3.2a Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2009 met tunnel en 
met afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 3.3a Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2009 met tunnel 
zonder afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 3.4a Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2009 autonoom 
(zonder tunnel). 

 
 
 
 



 

TNO-rapport 

 

TNO-B&OI − R 2005 5 van 18 /XXX   

 

 

Bijlage 3.5a Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2009 met tunnel en 
met afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 3.6a Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2009 met tunnel 
zonder afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 4 Figuren berekende jaargemiddelde NO2- en PM10-
concentraties in 2010 

 

Bijlage 4.1 Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2010 autonoom 
(zonder tunnel). 
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Bijlage 4.2 Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2010 met tunnel en 
met afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 4.3 Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2010 met tunnel en 
zonder afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 4.4 Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2010 autonoom 
(zonder tunnel). 
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Bijlage 4.5 Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2010 met tunnel en 
met afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 4.6 Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2010 met tunnel en 
zonder afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 5 Figuren berekende jaargemiddelde NO2- en PM10-
concentraties in 2020 

 

Bijlage 5.1 Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2020 autonoom 
(zonder tunnel). 
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Bijlage 5.2 Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2020 met tunnel en 
met afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 5.3 Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties [µg/m3] in 2020 met tunnel en 
zonder afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 5.4 Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2020 autonoom 
(zonder tunnel). 
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Bijlage 5.5 Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2020 met tunnel en 
met afslag Hoevelaken. 
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Bijlage 5.6 Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties [µg/m3] in 2020 met tunnel en 
zonder afslag Hoevelaken. 
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