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Een woord vooraf

In 1988 verliet Henk Elskamp na 40 dienstjaren het RIVM. Ik was een aantal

jaren daarvoor in dienst van het RIVM gekomen en had af en toe met Henk

contact gehad. Zodoende wist hij van mijn interesse in de geschiedenis van

de luchtverontreiniging. Bij zijn vertrek liet Henk mij daarom een aantal

zaken na die met die geschiedenis te maken hadden. Daaronder bevond zich

een exemplaar van de ‘historie’ die hij in 1987 had geschreven naar aan-

leiding van de officiële opening van het tweede luchtmeetnet, het Landelijk

Meetnet Luchtkwaliteit. De ‘historie’ geeft wetenswaardigheden van de

opeenvolgende luchtlaboratoria tot 1987 en illustreert daarmee een bijzon-

der stukje RIVM geschiedenis. Meer dan tien jaar heeft de ‘historie’ bij mij in

de kast gelegen om ‘er nog eens iets mee te doen’. Najaar 2000 ben ik dan

eindelijk begonnen met de bedoeling om een korte geschiedenis te schrijven

van het luchtonderzoek bij het RIVM. Er bleken zo veel interessante kanten

aan die geschiedenis te zitten dat het boekje iets langer dan kort is geworden.

En ook gaat het uiteindelijk meer over het luchtmeetnet dan over het lucht-

onderzoek. Het zij zo. De geschiedenis is er niet minder belangwekkend om. 

Het schrijven van deze geschiedenis is mogelijk geweest dankzij de hulp en

de informatie van velen. Een aantal (ex-) RIVM collega’s was behulpzaam bij

het verstrekken van informatie, het vergaren van documentatie en/of het

becommentariëren van concepten. In het bijzonder wil ik noemen: Roel van

Aalst, Dick van Lith, Hub Diederen, (opnieuw) Henk Elskamp, Bernard van

Elzakker, Frank de Leeuw, Dirk Onderdelinden, Charlos Potma, Hans Reijn-

ders, Dick van Straalen, Paul Swaan, Piet de Vos, Kees van der Waa en Henk

van de Wiel. Van buiten het RIVM hebben Saïd Zwerver, voormalig mede-

werker van de Directie Lucht van het Ministerie VROM, Dorien van Elzakker

en Marjan Hermens hun medewerking verleend. Klaas van Egmond reageer-

de met zijn kenmerkende enthousiasme en faciliteerde de uitgave onder

RIVM vlag. Medewerkers van de bibliotheek van het RIVM worden bedankt

voor hun behulpzaamheid bij het vergaren van oude literatuur. Ron Rakké

maakte mij wegwijs in het semi-statisch archief van het RIVM. Zonder zijn

hulp zou veel informatie niet boven tafel zijn gekomen. Anne-Claire Alta van

de Studio van het RIVM heeft met enthousiasme en professionaliteit een

manuscript tot een volwaardig, prachtig boekje gemaakt. Ernst Rozendal

verzorgde de technische kant van de (vele) illustraties. Wout Niezen regelde

het drukken. Henny van Konkelenberg-Bertus ondersteunde mij in de laatste

fase met niet aflatend enthousiasme.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn ex-collega uit de tijd van de afdeling

Operationele Metingen, Henk Boelhouwer, die voorzag in veel mondelinge

informatie, fotomateriaal en die opeenvolgende versies becommentarieerde.

Zijn interesse heeft mij gestimuleerd om het werk tot afronding te brengen.
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Voorwoord

In 1955 kreeg het onderzoeksveld ‘lucht’ met de oprichting van het Labora-

torium voor Bodem, Water, Lucht voor het eerst een herkenbare organisato-

rische plaats in het toenmalige Rijks Instituut voor de Volksgezondheid

(RIV). De herkenning van luchtverontreiniging als ongewenst maar tegelij-

kertijd niet goed begrepen verschijnsel zorgde ervoor dat het werkveld van

de luchtmensen in de loop der jaren zich steeds meer uitbreidde. Uiteinde-

lijk zou in 1976 onder verantwoordelijkheid van het RIV het Nationaal Meet-

net voor Luchtverontreiniging ontstaan. Het luchtmeetnet dat sinds 1986

Landelijk Meetnet Luchtlkwaliteit heet, bestaat nog steeds.

‘Er zij een meetnet…’ beschrijft de geschiedenis van het luchtmeetnet en de

opeeenvolgende luchtlaboratoria. Deze geschiedenis is in meerdere opzich-

ten belangwekkend. Zij laat in de eerste plaats de ontwikkeling van de ken-

nis op een gedeelte van het vakgebied lucht bij het RIV en de latere RIVM’s

zien. Het is echter ook het verhaal van de organisatie en de mensen die vaak

abstracte ideeën in de praktijk vorm moesten zien te geven.

Metingen en meetnetten vormen de rode draad, omdat deze gedurende een

lange periode tot de kern van het werk van de opeenvolgende luchtlabora-

toria hebben behoord. Dit verhaal gaat dus vooral over de ontwikkeling van

het luchtmeetnet. Wat zijn de ontwikkelingen bij het RIV en het latere RIVM

geweest die daarbij een rol hebben gespeeld? Het is dus niet de bedoeling

van deze publicatie om de geschiedenis van de luchtlaboratoria in zijn volle-

dige omvang te beschrijven. Dat zou veel meer tijd en papier vergen en valt

buiten het bestek van dit werk. 

In de loop der jaren hebben enkele honderden mensen bij ‘lucht’ gewerkt.

Van dit grote aantal wordt slechts een beperkt gedeelte bij naam genoemd.

Dit doet niets af aan de bijdragen die al die anderen hebben geleverd. Een

organisatie wordt immers niet gemaakt door haar structuur, maar door haar

medewerkers. Dit verhaal is dus ook het verhaal van al degenen die niet

worden genoemd. Allen hebben zij bijgedragen aan wat ‘lucht’ heeft gedaan

en wat het is geworden.

‘De waarheid verandert van kleur afhankelijk van licht.’

Disclaimer De auteur heeft dit boek op persoonlijke titel geschreven. De

standpunten en opinies die in deze publicatie worden vermeld, zijn voor de

verantwoordelijkheid van de auteur en weerspiegelen op generlei wijze de

zienswijze van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
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Er is een probleem

In dit eerste hoofdstuk wordt de periode 1950-1965 

beschreven. Deze periode wordt gekenmerkt door het ont-

staan en geleidelijk tot ontwikkeling komen van het vak-

gebied ‘luchtverontreiniging’. Het zijn de pioniersjaren.

‘Lucht’ als onderzoeksveld binnen het RIV ontwikkelt zich

voorspoedig. Veel brongericht onderzoek wordt gedaan, 

analysemethoden worden ontwikkeld. Geleidelijk groeit

het besef, ook bij de overheid, dat luchtverontreiniging 

een ernstig gezondheidsprobleem vormt op een schaal 

die niet zo zeer lokaal als wel veeleer nationaal is. 

De gedachte aan een landelijk meetnet voor luchtveront-

reiniging komt op. Het Rijksinstituut voor de Volks-

gezondheid wordt hierin een centrale rol toegedacht. 

De kiem voor het latere Nationaal Meetnet voor Lucht-

verontreiniging is gelegd.

1
1950

1955

1960

1965

1970

Oprichting BWL

Smog in 
Rijnmond

Opdracht van de 
staatssecretaris 
voor een 
meetnet
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Een noodzakelijk kwaad

‘Verontreiniging van de lucht wordt vaak beschouwd als een noodzakelijk

kwaad. Maar zij kan ook worden ondervonden als ernstige hinder en zij kan dan

ook onaanvaardbare schade toebrengen’. Dit schrijft de Inspecteur van de

Volksgezondheid, Schuursma, in 1952 (Schuursma, 1952). De kennis over

luchtverontreiniging is in de eerste helft van de jaren vijftig van de 20ste

eeuw gering. Van systematisch onderzoek naar voorkomen en verspreiding

van luchtverontreiniging is in het geheel nog geen sprake. Onderzoek is

incidenteel, meestal brongericht en wordt ingegeven door hinderaspecten. 

Stof, roet, vliegas 1, de meer zichtbare vormen van luchtverontreiniging

staan in de aandacht. Een commissie oordeelt nog in 1951 dat emissiebeper-

kingen voor industriële installaties alleen voor vliegas hoeven te gelden. 

Uitdrukkelijk stelt de commissie dat beperkingen voor koolmonoxide of

zwaveldioxide niet nodig zijn (Anonymus, 1951). Dit standpunt wordt niet

algemeen gedeeld, zo blijkt uit het werk van de Commissie Bodem, Water en

Lucht in Rotterdam. Deze signaleert problemen door fluoridebelasting, toe-

geschreven aan kunstmestfabrieken, en door zwaveldioxide-uitstoot door

elektriciteitscentrales en olieraffinaderijen. Om de problemen in kaart te

brengen, wordt al in 1951/52 brongericht luchtonderzoek nabij industrieën

in de regio Rotterdam uitgevoerd. Eind 1952 wordt zelfs een meetnet voor

zwaveldioxide in dit gebied ingericht. Het meetnet, dat een jaar zal functio-

neren, bestaat uit 18 meetstations met als centrum de Vondelingenplaat. De

metingen worden uitgevoerd met de Leclercmethode, een passieve monster-

nemingsmethode (zie ook tekstkader ‘De eerste apparatuur’). De methode

geeft geen directe maat voor de luchtconcentraties, maar verschaft wel

informatie over de ruimtelijke verdeling van de zwaveldioxideconcentraties

in Rotterdam. Toch waagt de Commissie zich wel aan uitspraken over con-

centraties door de oorspronkelijke meetresultaten om te rekenen. Dit levert

een zeer ruwe schatting op; jaargemiddelde zwaveldioxide concentraties

zouden in de zwaarst belaste gebieden in de orde van enkele honderden

µg/m3 gelegen kunnen hebben. 

Het Instituut voor Gezondheidstechniek van TNO is in Nederland de organi-

satie die de eerste schreden zet op het pad van het meer systematische

onderzoek van luchtverontreiniging (Brasser, 1952). In 1953 wordt een

grootschalig en langdurig onderzoek gestart bij de Hoogovens. Aanleiding

voor dit onderzoek zijn klachten van kwekers in de omgeving van de Hoog-

ovens over beschadiging van bolgewassen. In eerste instantie worden 

1 Niet elke lezer zal even vertrouwd zijn met luchtkwaliteit en wat daarbij van belang is.
Daarom wordt in Bijlage 2 een beknopte schets gegeven van de ontwikkeling van de
luchtkwaliteit in Nederland in de periode 1950-2000 en van de stoffen die daarin een
belangrijk aandeel hebben gehad.
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neerslagvangers ingezet (TNO, 1954). Men onderzoekt de neerslag onder

andere op chloride, fluoride en sulfaat. In 1955 volgt de inzet van Luikse bol-

len ingezet om een indruk te krijgen van de stofbelasting. Dit onderzoek

loopt tot in 1960 door en is daarmee een voorbeeld van één van de eerste

systematische onderzoeken van luchtverontreiniging in Nederland. Het

onderzoek draagt er aan bij dat een beter inzicht ontstaat in hoe het met de

luchtverontreiniging in dit gebied is gesteld, maar ook wat de gevolgen van

emissiebeperkende maatregelen zijn (Brasser, 1959).

De eerste apparatuur
De apparatuur die in de beginjaren van het luchtonderzoek

wordt gebruikt, is monsternemingsapparatuur en geen meet-

apparatuur. De apparaten verzamelen een lucht- of regen-

watermonster. Dit monster gaat vervolgens naar het laborato-

rium voor chemisch onderzoek. Na de analyse is pas een

meetresultaat beschikbaar. Hieronder worden een aantal

apparaten uit die begintijd kort besproken. 

De Luikse bol

De Luikse bol is een instrument voor het meten van stofvormige

luchtverontreiniging. Het apparaat is in de jaren dertig van de

vorige eeuw bedacht door de Belg Gillet (Gillet en Leclerc,

1936) en het dankt zijn naam aan het feit dat het voor het eerst 

gebruikt is voor stofmetingen in en om Luik. De Belgische pro-

fessor Leclerc heeft het apparaat eind jaren veertig in Neder-

land geïntroduceerd (Van Ebbenhorst Tengbergen, 1952). De

werking van het apparaat is eenvoudig: een aluminium bol met

een diameter van 12 cm wordt bestreken met vaseline. De bol

is geplaatst op een staak van 1,80 m. De bol wordt in de buiten-

lucht opgesteld; in de lucht zwevend stof blijft aan de vaseline

kleven. Na enige tijd (1-4 weken) wordt de bol naar het labora-

torium gebracht. De vaseline met afgevangen bestanddelen

wordt met een oplosmiddel verwijderd. Vervolgens kan een

analyse worden uitgevoerd op bijvoorbeeld asrest, opgeloste

stof, fluoride, sulfaat ed. Deze methode geeft overigens geen

informatie over de concentratie van de verontreiniging. Wel

kan op deze wijze met een aantal tegelijkertijd bedreven appa-

raten inzicht worden gekregen in de verspreiding.

De neerslagvanger

De neerslagvangers die in de jaren vijftig in Nederland voor

luchtonderzoek worden gebruikt, zijn afgeleid van de Engelse

'deposit gauge'. De vanger bestaat uit een glazen trechter 

Engelse regenvanger (Brimblecombe, 1987)De Luikse Bol (foto collectie K. Hollander)
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Afbeelding 1 Sfeerbeelden uit de jaren vijftig van de 20ste eeuw. Het plaatje ‘De fabriek

gaat uit’ uit een serie over Nederland (links). De Staatsmijnen in de jaren vijftig (rechts); 

in de beschrijving wordt gezegd ‘wat een rokende schoorstenen!’. Opbouw en industriële

vooruitgang: luchtverontreiniging hoorde er gewoon bij.

(Ø 15" ≈ 30 cm) waaronder een fles is geplaatst. Vaak is rond de

trechter nog een gazen scherm aangebracht; dit is bedoeld als

vogelafweer. Het apparaat is bedacht in het begin van de 20ste

eeuw. Gewoonlijk wordt een bemonsteringsduur van een

maand aangehouden. In het verzamelde regenwater worden

vervolgens opgeloste stoffen als sulfaat, chloride, ammonium,

etc, bepaald. Belangrijkste problemen die zich met het appa-

raat kunnen voordoen, zijn stukvriezen van de fles en algen-

groei. Toch is het door zijn eenvoud en gebruiksgemak een

apparaat dat veelvuldig werd ingezet. Net zoals de Luikse bol

geeft deze methode ook geen informatie over de concentratie

van de verontreiniging in de lucht.

Het Leclerc apparaat

De Belgische professor Leclerc introduceert in het begin van

de jaren vijftig in Nederland een passieve monsternemings-

methode voor zwaveldioxide (Lecler, 1953). Al snel wordt aan

deze methode zijn naam verbonden: de Leclercmethode. Het

‘apparaat’ bestaat uit een fles waaromheen een doek of

zwachtel gewikkeld is. Deze zwachtel is geïmpregneerd met

een vloeistof, die het zwaveldioxide uit de lucht moet absorbe-

ren, bijvoorbeeld water met glycerine en kaliumcarbonaat. Het

zwaveldioxide uit de lucht dat, langs de zwachtel stroomt, zal

worden opgenomen. Na enige tijd in het veld, bijvoorbeeld een

maand, wordt de zwachtel naar het laboratorium gebracht  en

geanalyseerd. De methode is passief, omdat het apparaat niet

actief zwaveldioxide uit de lucht bemonstert. Het is overigens

vrijwel zeker dat niet Leclerc de methode heeft bedacht, maar

dat de methode oorspronkelijk uit Duitsland komt. De methode

is in de jaren zeventig nog een keer gebruikt in een onderzoek

nabij de stad Utrecht naar de relatie tussen het voorkomen van

korstmossen en zwaveldioxideconcentraties (Sliepen et al.,

1972).

Het zogenaamde Leclercapparaat (Liesegang, 1931)
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Het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (RIV) is in het begin van de

jaren vijftig niet bijzonder actief op het gebied van lucht. Zo er al sprake is

van luchtonderzoek is dit zeer incidenteel en betreft het altijd kortlopend

onderzoek. Eigenlijk is dit een situatie die al sinds de oprichting van het

instituut in 1909 bestaat. Het RIV voert zijn allereerste onderzoek op lucht-

gebied uit in 1917. Het betreft een onderzoek naar het gehalte aan zwavel-

dioxide, zwaveltrioxide en arseen in de rookgassen van de glasfabriek van

Philips in Eindhoven. De jaarverslagen van het RIV maken in de daarop vol-

gende jaren tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog incidenteel mel-

ding van onderzoek op luchtgebied. In de periode 1923 tot 1940 gaat het

om slechts een tiental gevallen. Het betreft bijna altijd industriële installa-

ties en meestal ligt de aanleiding in ernstige hinder of schade in de directe

omgeving (zie tekstkader ‘Onderzoek van het RIV op luchtgebied’). Na de

Tweede Wereldoorlog tot het midden van de jaren vijftig melden de jaarver-

slagen weinig dat met luchtonderzoek te maken heeft. Als er al iets gebeurt,

is dat altijd op verzoek van de zeer actieve inspecteur Schuursma. Schuurs-

Onderzoek van het RIV op luchtgebied

1917 Onderzoek van de rookgassen van de glasfabriek van de

Firma Philips in Eindhoven. Onderzoek naar zwaveldioxide,

zwaveltrioxide, arseen en fluor.

1920 Onderzoek van de ‘gassen en dampen’ van de zoutzuur-

fabriek in Cuyk. Onderzoek naar de schade door rookgassen

van de zinkwitfabriek in Eijsden.

1923 Opnieuw onderzoek naar de ‘samenstelling van gassen’

bij een zoutzuurfabriek in Cuyk en naar de uitstoot van gassen

bij een kunstzijdefabriek in Ede.

1925 Een onderzoek naar ‘de mate van luchtbederf’ in het kan-

toor van de Ontvanger der Rijksbelastingen in Haarlem, een

onderzoek naar verspreiding van chloor rondom een chloor-

kalkfabriek in Waddinxveen en een onderzoek van rookgassen

van een vuilverbranding.

1926 Een onderzoek naar ‘de mate van luchtbederf’ in een

bureau in Utrecht, een onderzoek naar arsenicum in en bij de

glasfabriek van de Firma Philips in Eindhoven en een onderzoek

naar de samenstelling van stoffen die zich hadden afgezet op

bladeren in de omgeving van de zinkwitfabriek in Eijsden.

1927 Onderzoeken naar de samenstelling van rookgassen van

de Vereenigde Chemische Fabrieken in Capelle aan de IJssel,

van de Hollandse Kunstzijdefabriek in Breda en van de Spiritus-

melassefabriek in Bergen op Zoom. Opnieuw een onderzoek bij

de zinkwitfabriek in Eijsden.

1928 Voortzetting van het onderzoek bij Spiritus-melasse-

fabriek in Bergen op Zoom.

1929 Diverse onderzoekingen van de binnenlucht, onder ande-

re naar licht- en rioolgas. Opnieuw onderzoek naar de samen-

stelling van rookgassen van de Hollandse Kunstzijdefabriek in

Breda.

1932 Onderzoek naar de samenstelling van ‘afgewerkte gas-

sen’ van de salpeterzuur- en zwavelzuurfabrieken van de stik-

stofbedrijven in Sluiskil. Onderzoek naar zwavelwaterstof,

zwavelkoolstof en mercaptanen rond de kunstzijdefabriek in

Breda.

1933 Voortzetting van de onderzoekingen bij de stikstofbedrij-

ven in Sluiskil.

1939 Onderzoek bij een fabriek die ‘de omgeving verontreinigt

met schadelijke stoffen’. 

Al deze informatie is afkomstig uit de Verslagen van de Verrich-

tingen van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid

(1917 t/m 1932) respectievelijk het Verslag over de Verrichtin-

gen van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (1939).
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ma, ook lid van de hiervoor genoemde Commissie Bodem, Water en Lucht, is

een pleitbezorger van meten, van het kwantitatief vaststellen van wat er aan

de hand is. Hij is daarmee één van de drijvende krachten in de herkenning

en erkenning van de ernst van de luchtverontreiniging in Nederland.

Een laboratorium met lucht

Luchtonderzoek valt op het RIV tot het midden van de jaren vijftig onder

milieuhygiëne en wordt uitgevoerd bij het Pharmaceutisch en Analytisch-

Chemisch Laboratorium. Opdracht voor onderzoek wordt meestal gegeven

door de Pharmaceutische Inspectie van de Volksgezondheid, die in die tijd

belast was met het toezicht op de verontreiniging van de buitenlucht.

Op 1 oktober 1955 krijgt het luchtonderzoek een eigen, herkenbare plaats

binnen het RIV. Op die datum wordt de afdeling Water van het Pharmaceu-

tisch en Analystisch-Chemisch Laboratorium omgezet in een laboratorium

en begint officieel het Laboratorium voor Bodem, Water, Lucht (BWL). Hoofd

van het nieuwe laboratorium is P(iet) Spaander, apotheker. Het laboratorium

start met een bezetting van 14 personen (Afbeelding 2).

In 1956 wordt als onderdeel van het Laboratorium Bodem, Water, Lucht de

afdeling Lucht en Afvalwater opgericht. Het RIV is dan nog gevestigd aan het

Sterrenbos in Utrecht (Afbeelding 3). Voor de afdeling Lucht en Afvalwater van

het nieuwe laboratorium is daar echter geen plaats; deze krijgt een onderko-

men in een oud bijgebouw 2 van het Militair Hospitaal aan de Springweg in

Afbeelding 2 Medewerkers van het Laboratorium voor

Bodem, Water, Lucht, in de Waterzaal in het gebouw aan

het Sterrenbos, Utrecht, medio jaren vijftig. Vooraan in de

witte jas – geflankeerd door twee vrouwen – Piet Spaan-

der, hoofd van het laboratorium. Geheel achteraan voor

de witte kast Buurma, rechts daarvan eveneens geheel

achteraan Elskamp. De personele bezetting van het Labo-

ratorium Bodem, Water, Lucht is bij het ontstaan in 1955:

Dr. P Spaander (hoofd), Ir IJ Buurma (wetenschappelijk

ambtenaar), B van Geelen en J Spier (controleur), Mej

MWE Evers en R Prins (analist A), Mej E Egmond, Mej CG

Hidskes, Mej ACE Roest, PSWM Roggekamp en T van

Zanten (analist), HJ Elskamp (laborant), WG van Arnhem

(amanuensis) en Mej JWH de Wit (typist). Foto collectie

mevrouw A Buurma.

2 In het Jaarverslag 1958 van het RIV wordt na de verhuizing gesproken over een vrijwel
onhoudbare toestand in het voormalige onderkomen; eufemistisch wordt het omschreven
als een ‘hulplaboratorium’.
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Utrecht. De leiding van de afdeling berust bij de nieuw aangetrokken

IJ(zebrand, in de wandeling Bram) Buurma. Hij is de eerste ingenieur op het

dan nog sterk medisch gerichte RIV. Buurma moet zich eerst bij TNO, afde-

ling Industriële Luchtverontreiniging, vertrouwd maken met de in die tijd

gebruikelijke meetmethoden. Luchtonderzoek houdt in die tijd vooral in het

uitvoeren van metingen van luchtverontreiniging bij puntbronnen die hun

omgeving zwaar belasten. Nu is het uitvoeren van luchtmetingen in die

dagen zeker geen routinezaak; het werk heeft vaak een sterk onderzoeks-

matig karakter 3.

Groot onderzoek

Operationeel inzetbare methoden zijn in het begin van de jaren vijftig maar

in beperkte mate beschikbaar. Het zijn vooral Luikse bollen en neerslag-

vangers, waarmee in die periode in Nederland metingen van luchtverontrei-

niging worden uitgevoerd. Concentratiemetingen worden incidenteel uit-

gevoerd met wasflesjes aangevuld met filters, pompen en gasmeters. Het is

dan ook niet verwonderlijk dat, geheel in de tijdgeest, het RIV haar eerste

luchtonderzoekingen ook met Luikse bollen en neerslagvangers uitvoert. Zo

begint in 1956 een onderzoek bij de Staatsmijnen in de omgeving van

Geleen. Eveneens in 1956 start op verzoek van de Pharmaceutisch Inspec-

Afbeelding 3 Het RIV gebouw aan het Sterrenbos 1 in Utrecht (links). Het gebouw is in

1996 afgebroken. Het enige dat nog resteert van het gebouw is de toegang (rechts). Deze

is verplaatst naar het RIVM terrein in Bilthoven en bevindt zich nu aan de zijkant van

gebouw U. Foto’s archief RIVM.

3 Een overzicht van de in die tijd gebruikte apparatuur wordt gegeven door Van Ebbenhorst
Tengbergen (1952)
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teur ook een onderzoek in Amsterdam-Noord, dat wil zeggen in het gedeel-

te van Amsterdam ten noorden van het IJ. Er bevinden zich daar twee elek-

triciteitscentrales, zwavelzuurfabrieken 4, een vuilverbrandingsinstallatie en

nog wat andere chemische fabrieken. Het onderzoek dient om vast te stellen

wat de luchtkwaliteit in het gebied is in het licht van voorgenomen stede-

lijke uitbreiding; er zijn echter in de onmiddellijke omgeving dan al een

aantal vooroorlogse woonwijken. Het onderzoek richt zich vooral op stof en

op zwaveldioxide en wordt uitgevoerd op 13 meetstations met Luikse bollen

en neerslagvangers. De medewerker H(enk) Elskamp draagt in het onder-

zoek zorg voor verwisseling van de Luikse bollen en van de flessen van de

monsternemingsapparatuur. 

Het onderzoek loopt door tot begin 1959. Bij de zwavelzuurfabrieken wor-

den tevens schoorsteenmetingen uitgevoerd. Het eindrapport van het

onderzoek beslaat, inclusief de bijlagen, ruim 200 pagina’s (Buurma, 1959,

1962a). De kort daarvoor in dienst getreden medewerker H(enk) Boelhouwer

krijgt als taak om de vele staafdiagrammen in het rapport te tekenen. Uiter-

aard worden de meetresultaten uitvoerig besproken. Interessant is dat het

rapport zich ook waagt aan uitspraken over luchtconcentraties op basis van

de gegevens van de schoorsteenmetingen en van het brandstofverbruik. 

Zo worden onder normale verspreidingsomstandigheden op zo’n 1200

meter afstand van de zwavelzuurfabrieken maximale concentraties van 1,5

mg zwaveldioxide per m3 en ongeveer 1 mg zwavelzuur per m3 berekend. In

situaties met een inversie worden de maximale concentraties bereikt op zo’n

600 meter en bedragen dan het tienvoudige. Dit zijn momentane concentra-

ties zoals die zich in de lijn van de pluim kunnen voordoen. We hebben hier

dus geen indicatie over de gemiddelde belasting. Niettemin geven de uit-

komsten van deze berekeningen aan dat, naar huidige begrippen, de belas-

ting door de bronnen in de onmiddellijke omgeving aanzienlijk geweest

moet zijn. Vooral op relatief korte afstand van de bronnen (< 1 km) stelt het

rapport dat sprake is van sterk verontreinigde lucht. Het gebied heeft het

karakter van een ‘industriewijk’. Als een apart probleem wordt de afvoer van

zwavelzuur bij de zwavelzuurfabriek gezien.

Schoorstenen

Schoorsteenmetingen behoren in de tweede helft van de jaren vijftig tot het

standaard werkterrein. Men komt tot de gedachte dat met een mobiel labo-

ratorium dit type metingen aanzienlijk gemakkelijker uit te voeren zou zijn.

Daarom valt het besluit om een meetwagen aan te schaffen. Deze meet-

wagen, een eigen ontwerp van Buurma en Boelhouwer, komt in 1960 in

4 Het vroegere Ketjen, tegenwoordig Akzo/Nobel.
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gebruik 5. De meetwagen, eigenlijk een meetaanhangwagen (Afbeelding 4),

is een rijdend laboratorium. In de meetwagen zijn voorzieningen aanwezig

als impingers, wasflessen, regelkranen, gasmeters, kortom alles wat nodig is

om op de plaats van onderzoek metingen of monsternemingen te kunnen

verrichten. Buitenlucht kan worden aangezogen via een uitschuifbare tele-

scoopbuis. De wagen heeft ook een eigen stroomvoorziening. Inzet van de

meetwagen volgt al snel; uiteraard voor schoorsteenmetingen, maar ook

voor monsternemingen ten behoeve van onderzoeken bij grote industriële

installaties. Ook wordt de meetwagen later bij de opzet en het onderhoud

van meetnetjes gebruikt als werkplaats en laboratorium te velde.

Een snelle berekening

Verspreidingsberekeningen gebeurden in de jaren vijftig ‘met

de hand’. Diagrammen, nomogrammen en vooral rekenlinialen

zijn daarbij onmisbare hulpmiddelen. Het werk is tijdrovend en

een hoge mate van accuratesse is vereist. Men gebruikte bij de

berekeningen de formule van Sutton, de voorloper van het

Gaussische verspreidingsmodel:

C(x)= 2Q/πσyσzUx(2-n).exp{-H2/σzUx(2-n)}

waarin:

C(x) Concentratie op afstand x van de bron; x in m

Q Emissie; in g/s

σy Diffusiecoëfficient

σz Diffusiecoëfficient

U Windsnelheid, in m/s

x afstand tot de bron; in m

H Schoorsteenhoogte; in m

n Parameter voor atmosferische stabiliteit

De maximale concentratie kan berekend worden met:

Cmax = 2000.Q.σz/e. p.h2.u.σy

De afstand tot de bron waar het maximum optreedt, kan bere-

kend worden met: Xmax = (h2/σz
2) 1/(2-n)

Meestal werd gerekend met een windsnelheid van 5 m/s en

een waarde voor n van 0,25.

De beschikbaarheid van de emissiegegevens bij de zwavel-

zuurfabrieken en over het brandstofverbruik en het zwavel-

gehalte in de brandstof bij de elektriciteitscentrales stelt ons in

staat om de gemiddelde belasting ten gevolge van de individu-

ele bronnen te schatten en de gemiddelde belasting in het

gebied door alle bronnen. Voor deze berekeningen is het OPS

model gebruikt. Tot op zo’n 500 m van de bronnen is de bijdrage

tot de jaargemiddelde zwaveldioxide concentraties ca. 

70 µg/m3, tot 1 km 50 µg/m3 en tot op 3 km nog steeds een 

30 µg/m3. Dit gevoegd bij de aanwezigheid van verder gelegen

bronnen, de aanwezigheid van een groot stedelijk gebied waar

vooral nog kolen voor huisverwarming werden gebruikt, leidt

ertoe dat de jaargemiddelde concentratie van zwaveldioxide in

het gebied ten noorden van het IJ zeker zo’n 100 µg/m3 bedra-

gen kan hebben. Ter vergelijking: de huidige jaargemiddelde

concentraties liggen onder de 5 µg/m3. De norm van de Euro-

pese Unie ter bescherming van de vegetatie bedraagt tegen-

woordig 20 µg zwaveldioxide/m3 als jaargemiddelde. Voor de

bescherming van de menselijke gezondheid bestaat geen norm

meer voor het jaargemiddelde.

In 1962 worden bij de zwavelzuurfabrieken opnieuw schoor-

steenmetingen uitgevoerd. De uitstoot van zwaveldioxide is, in

vergelijking met 1958, verder toegenomen; de uitstoot van

zwaveltrioxide blijkt sterk verminderd (Buurma, 1962b).

5 De afdeling ‘Lucht’ van het Laboratorium voor Bodem, Water, Lucht bestaat begin 1960
inmiddels uit vijf personen: IJ Buurma, hoofd, HC Boelhouwer, technisch ambtenaar, 
HJ Elskamp, analist, J van Lent, laborant en T van Zanten, analist.
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De aandacht voor het uitvoeren van schoorsteenmetingen is opvallend. Er

zit echter een duidelijke gedachte achter, die in zekere zin zelfs van deze tijd

zou kunnen zijn. Het is in de jaren vijftig al lang duidelijk dat luchtconcen-

traties zeer variabel zijn, zowel in ruimte als in tijd. Men beseft, dat voor het

betrouwbaar vaststellen van de verspreiding van luchtverontreiniging, ook

al gaat het maar om een enkele bron, veel meetstations gedurende langere

tijd nodig zijn. In situaties met meer bronnen wordt het nog complexer. Dit

gevoegd bij het niet beschikbaar zijn van handzame, automatische meet-

methoden, leidt tot de gedachte van het uitvoeren van schoorsteenmetin-

gen. In de eerste plaats vormen schoorsteenmetingen een goede controle op

de naleving van vergunningen. Maar wat nog belangrijker is, is dat schoor-

steenmetingen emissiegegevens opleveren. Vervolgens kan met eenvoudige

berekeningen informatie verkregen worden over concentraties in relatie tot

de afstand tot een bron. De tevens ingezette passieve monsternemingsappa-

raten, zoals Luikse bollen en regenvangers, geven dan een relatief inzicht in

de verspreiding van de luchtverontreiniging rondom de bron(nen) (zie ook

Buurma, 1962b).

Automatiseren

Toch ontstaat er meer en meer behoefte aan methoden voor het meten van

werkelijke concentraties van luchtverontreiniging in de buitenlucht. Vooral

ook is informatie op een kortere tijdsbasis dan bij de metingen met regen-

vangers en Luikse bollen gewenst. Om aan deze vragen tegemoet te komen,

wordt bij BWL een automatisch monsternemingsapparaat gebouwd. Hier-

voor wordt het in die tijd commercieel verkrijgbare automatische monster-

nemingsapparaat van RAC uit de Verenigde Staten aangepast voor de mon-

sterneming van zwaveldioxide. Dit alles gebeurt onder leiding van C(ornelis)

Huygen, hoofd van de afdeling Drinkwater van BWL en tevens chemisch

adviseur van de afdeling Lucht- en Afvalwater. Deze heeft al een monster-

Afbeelding 4 Transport-

wagen van het RIV met

daarachter de meetaan-

hangwagen. Boven op de

meetwagen de technisch

ambtenaar Boelhouwer.

Op de meetwagen is ook

duidelijk de telescoopbuis

te zien. Omgeving

Utrecht, begin jaren

zestig. Foto collectie HC

Boelhouwer.
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nemingsmethode voor zwaveldioxide, gebaseerd op met loog geïmpregneerd

filtreerpapier, ontwikkeld (Huygen, 1962a, 1962b, 1963). In plaats van een fil-

treerpapiertje wordt in de ‘automaat’ filterband gebruikt (Afbeelding 5). Deze

automatische apparatuur kan zonder toezicht een week lang luchtmonsters

nemen. De apparaten zijn in speciale behuizingen ondergebracht om ze

tegen weersinvloeden te beschermen. Wekelijks worden de filterbanden

opgehaald en vervolgens natchemisch in het laboratorium geanalyseerd.

Luchtverontreiniging door puntbronnen blijft ook in de jaren zestig een

belangrijk onderzoeksveld van het laboratorium. De ontwikkeling van de

automatische methoden maakt het mogelijk om wat dan nog heet ‘langdurig

buitenluchtonderzoek’ te doen. In juli 1962 wordt een onderzoek gestart bij de

Koninklijke Maastrichtse Zinkwit Fabriek in Eijsden, Limburg. Aanleiding

voor het onderzoek zijn klachten over stof- en stankoverlast. De fabriek pro-

duceert zinkwit (= zinkoxide [ZnO]) en lithopoon (een mengsel van barium-

sulfaat [BaSO4] en zinkoxide). De fabriek emitteert onder andere zwavel-

waterstof (H2S), zwaveldioxide, rook, stof en een aantal metalen. Het

onderzoek kent een ambitieuze opzet. Op vijf meetstations worden op half-

uursbasis zwaveldioxide en zwavelwaterstof gemeten; voor het eerst wordt

hiervoor op grote schaal de filterbandmethode van Huygen ingezet. Daar-

naast wordt nog op vier meetstations op dagbasis rook, barium en zink

gemeten. De verdere meetstrategie is simpel maar efficiënt. Drie meet-

stations op toenemende afstand ‘benedenwinds’, dat is in de sector NO, van

de fabriek en twee meetstations ‘bovenwinds’. Zodoende hoopt men bij de

meest voorkomende windrichtingen een indruk te krijgen van de ‘voorbelas-

ting’, de bijdrage van de fabriek en de afname van de bijdrage van de fabriek

in relatie tot de afstand. Rond de jaarwisseling van 1965 eindigt het onder-

zoek. Ter completering worden ook schoorsteenmetingen uitgevoerd om de

emissie van de verontreinigende stoffen te bepalen (Buurma, 1967a, 1967b).

De bijdrage van de fabriek blijkt duidelijk de enige veroorzaker van de hoge

Afbeelding 5 De automa-

tische monsternemer voor

zwaveldioxide met filter-

band. De kromme pijp in

het midden is de aanvoer-

leiding voor de lucht naar

de filterband. Foto collec-

tie HC Boelhouwer.
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zwavelwaterstofconcentraties. Wat betreft zwaveldioxide is de bijdrage van

de zinkwitfabriek vooral ‘s zomers goed waarneembaar. In de wintermaan-

den is er echter ook regelmatig een grote bijdrage van verder gelegen bron-

nen. Dit treedt onder andere op bij wind uit zuidelijke richtingen – hetgeen

zou kunnen wijzen op bijdragen van industrie in de omgeving van Luik – en

bij wind uit noordelijke richtingen. Ten tijde van het opstellen van het eind-

rapport van het onderzoek is al bekend dat het bedrijf bezig is met het bou-

wen van een nieuwe schoorsteen van 100 m hoogte ter vervanging van de

oude schoorsteen van 45 meter. Ook blijkt het bedrijf in de jaren na het

onderzoek over te schakelen van stookolie op aardgas als brandstof. Beide

maatregelen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de verbetering van de

luchtkwaliteit rondom de zinkwitfabriek.

De zinkwitfabriek in Eijsden

In het Jaarverslag 1920 duikt de zinkwitfabriek voor het eerst

op in RIV verslagen. In dat jaar wordt ter plaatse een onder-

zoek gedaan naar de schade aan gewassen en planten door de

rookgassen van de fabriek. In het laboratorium worden aan-

getaste bladeren onderzocht; deze blijken een verhoogd sul-

faatgehalte te hebben. Deze zelfde zinkwitfabriek wordt

opnieuw vermeld in het Jaarverslag 1927. Er wordt nu onder-

zoek verricht naar de samenstelling van de stoffen die zich

hadden afgezet op planten en gewassen in de omgeving van de

fabriek. In het jaarverslag 1928 wordt melding gemaakt van een

monster vliegstof van de fabriek, dat wordt onderzocht op

schadelijke metalen of metaalverbindingen.

In het archief van het RIVM bevinden zich hartverscheurende

brieven van omwonenden uit de jaren vijftig die hun slechte

gezondheid toeschrijven aan emissies van de zinkwitfabriek.

Het zijn deze brieven die mede aanleiding zijn geweest tot het

uitvoeren van een groot onderzoek in de jaren zestig.

De fabriek bestaat overigens nog steeds, nu onder de naam

UMOX.

De zinkwitfabriek in
Eijsden in de jaren
vijftig (Smeets et al.
1961).
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In 1964 – het onderzoek in Eijsden loopt dan nog – start ook nog een onder-

zoek naar luchtverontreiniging in Sluiskil en Sas van Gent (Afbeelding 6) met

13 meetstations voor de meting van zwaveldioxide, standaardrook en fluori-

den (Afbeelding 7). Daarnaast zijn voor het eerst ook ‘nitreuze dampen’ 6

voorwerp van onderzoek. Al eerder zijn hier bij een nieuwe zwavelzuur-

fabriek in Sas van Gent schoorsteenmetingen verricht (Buurma, 1958). De

resultaten van de metingen van zwaveldioxide en zwavelzuur wijzen uit dat

de emissie volgens de toen geldende inzichten tot onaanvaardbare concen-

traties leidt. Opvallend is de aantekening dat de schoorsteen van de fabriek

eigenlijk zeker 2x zo hoog zou moeten zijn.

Niet alleen industrie

In 1965 start voor het eerst een systematisch onderzoek naar de stedelijke

luchtkwaliteit. In Utrecht wordt op acht meetstations op 24-uursbasis

standaardrook gemeten (Afbeelding 8). Opdrachtgever voor het onderzoek is

de gemeente Utrecht. In april 1966 wordt het onderzoek uitgebreid met

metingen van zwaveldioxide op dezelfde acht meetstations. De meting van

zwaveldioxide gebeurt voor het eerst met de natchemische methode volgens

West en Gaeke (1956) en niet met de tot dan toe gebruikelijke Huygen-

methode. De waargenomen concentraties zijn ‘niet verontrustend’ en ‘ver-

gelijkbaar met concentraties in andere grote steden’ (Buurma, 1967c, 1968)

(zie ook tekstkader ‘Het onderzoek in Utrecht’). 

Het onderzoek zal later, in 1967 en 1968, voortgezet worden en dan ver-

gelijkbare resultaten opleveren.
6 Wat tegenwoordig stik-

stofoxiden heet.

Afbeelding 6 Gezicht op de fabrieken van de Nederlandse Stikstofbindings Maatschappij

in Sluiskil, begin jaren zestig. Foto collectie LLO/RIVM.
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Afbeelding 7 Meetopstelling voor het onderzoek bij Sluiskil. De twee linker kastjes bevat-

ten monsternemers voor zwaveldioxide en zwarte rook. Foto collectie HC Boelhouwer.

Afbeelding 8 Links: meetstation 1 in Utrecht, Emmakliniek, Koningsweg. De opstellingen

bevinden zich op het dak van een pand in het Wilhelminapark. Naast de linker opstelling

is (vaag) een Luikse bol te zien. Foto collectie HC Boelhouwer.

Rechts: Meetstation 7 in Utrecht, Lange Jansstraat. De opstellingen bevinden zich in een

onbewoonbaar verklaarde woning op de hoek van de Slachtstraat. In dit onderzoek wordt

voor het eerst de West and Gaeke methode voor de meting van zwaveldioxide gebruikt

(zie tekst). De bij deze methode gebruikte wasflessen staan in de houten boxen. Rechts

Huygen. Foto collectie mevrouw A Buurma.
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Het onderzoek in Utrecht

De resultaten van de metingen in Utrecht zijn in een aantal rap-

porten gepubliceerd (Buurma, 1976a, 1968). In onderstaande

figuren is het verloop over het jaar van standaardrook en

zwaveldioxide concentraties weergegeven op twee meet-

stations in Utrecht. Meetstation 1 is een stedelijk achtergrond-

meetstation; meetstation 7 bevindt zich in een nauwe straat

met veel verkeer. De gemeten jaargemiddelde concentraties

bedragen voor zwaveldioxide 55 µg/m3 op meetstation 1 en 

85 µg/m3 op meetstation 7. Voor zwarte rook zijn de jaargemid-

delde concentraties 45 resp. 160 µg/m3.

Ook tegenwoordig worden nog metingen van dezelfde stoffen

in Utrecht verricht. De jaargemiddelde stedelijke achtergrond-

concentraties van zwarte rook en zwaveldioxide bedragen in

Utrecht nu naar schatting 15 resp. minder dan 10 µg/m3; in sterk

verkeersbelaste situaties ca. 25-45 resp. ≈15 µg/m3. Het onder-

zoek leert verder dat de concentraties in de winter,  vooral door

het gebruik van kolen voor huisverwarming, drie maal zo hoog

zijn als de concentraties in de zomer.

In de lokale pers wordt overigens over het onderzoek, afgaan-

de op de krantenkoppen, gemeld dat het allemaal wel meevalt.
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Ruimer, drukker, groter

Ook op organisatorisch vlak verandert er het

nodige in de periode eind jaren vijftig tot midden

jaren zestig. In mei 1958 vindt de zo lang ver-

wachte verhuizing van het Laboratorium Bodem,

Water, Lucht naar het nieuwe, sinds 1953 in aan-

bouw zijnde, RIV complex in Bilthoven plaats.

Gebouw Z wordt het onderkomen (Afbeelding 9).

Alle afdelingen van BWL zijn nu weer verenigd in

één gebouw. Ook de lang verwachte personeels-

uitbreiding kan nu worden doorgevoerd. De al

eerder genoemde academicus Huygen treedt in

1958 in dienst als hoofd van de afdeling Drinkwa-

ter. Het is deze Huygen die de monsternemings-

methode en de analyse voor zwaveldioxide voor

de afdeling Lucht ontwikkelt.

In 1961 wordt het RIV gereorganiseerd. Tot die

tijd vielen alle laboratoria en andere eenheden

direct onder de directie van het instituut. Nu wor-

den er echter Sectoren ingericht, waarin laborato-

ria op een zelfde werkveld bijeen zijn gebracht. Zo komt er een Sector

Milieuhygiëne met daarin het Laboratorium voor Bodem, Water, Lucht (in

de wandeling BWL) en het geheel nieuwe Laboratorium voor Stralings-

onderzoek. Bij deze nieuwe constructie hoort ook een Sectordirecteur, 

P Spaander, tevens dus hoofd van BWL. Als sectordirecteur komt hij tussen

de laboratoria en de Hoofddirectie in te staan.

Op 1 januari 1962 treedt nóg een belangrijke organisatorische verandering

in werking. Het werk van de Pharmaceutische Inspectie van de Volksgezond-

heid wordt verdeeld over drie nieuwe inspecties, opgericht door de minister

voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, GMJ Veldkamp. Het werk van BWL

zal vanaf dan vooral gericht zijn op de nieuwe Inspectie voor de hygiëne van

het milieu. Het hoofd van BWL merkt in het Jaarverslag 1962 over de relatie

met de Inspectie het volgende op: ‘Het hoofd van het laboratorium houdt zich

door persoonlijk contact voortdurend op de hoogte van de bij de hoofdinspectie

levende wensen. Daarbij wordt aandacht geschonken aan een efficiënte vervul-

ling van eventuele nieuwe taken, waarbij enerzijds gelet dient te worden op een

doelmatige personeelsbezetting en anderzijds op een passende uitrusting van het

laboratorium met instrumenten en toestellen.’ Een praktische instelling 

ingegeven door noodzaak, immers de Inspectie is opdrachtgever van bijna al

het werk van BWL.

Afbeelding 9 Buurma in zijn kamer in het nieuwe gebouw

Z, eind jaren vijftig. Foto collectie Mevrouw A Buurma.
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De verkorting van de tijdsbasis van de metingen door het gebruik van geau-

tomatiseerde monsternemingen leidt tot een aanzienlijke toename van het

aantal monsters. Zo lang voor het onderzoek vrijwel alleen Luikse bollen en

regenvangers worden gebruikt, bedraagt het aantal te analyseren monsters

500 à 1000 per jaar. Daarna neemt dit aantal snel toe; al in 1962 wordt mel-

ding gemaakt van een aantal monsters van 700 per dag dat ‘met de hand’

verwerkt moet worden7. Niet verwonderlijk is het dus dat er een grote

behoefte ontstaat aan apparatuur voor de automatische verwerking en ana-

lyse van de monsters. Zo kan na jaren onderzoek en ontwikkeling in 1964

eindelijk een automatisch uitspoelapparaat voor filters in gebruik worden

genomen, in de wandeling PAULA (Afbeelding 10) genaamd. Het apparaat

komt zelfs in het nieuws. In het Utrechts Nieuwsblad van 12 december 1964

verschijnt een uitgebreid artikel over PAULA. Het apparaat wordt hierin qua

uiterlijk vergeleken met een ‘baggermolen’.

Ook wordt zelf een gaschromatograaf gebouwd, omdat men organische ver-

ontreinigingen in lucht wil onderzoeken. Het apparaat komt overigens goed

van pas, als er onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van een ‘onaan-

7 Eerst in het begin van de jaren zeventig, als volledig automatische meetsystemen ingezet
worden, zullen de aantallen analyses weer sterk afnemen.

Afbeelding 10 PAULA, Ponsapparaat annex Automati-

sche Uitspoelapparatuur voor Luchtverontreinigings-

Analyse (links) met haar ontwerpers de RIV’ers Leeuw en

Boelhouwer (rechts). Volgens een andere bron staat

PAULA voor Pneumatisch Automatisch Uitspoelapparaat

Lucht Analyse. Foto collectie LLO/RIVM.
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gename geur’ in een school. Het blijkt om een gaslek te gaan. Vanaf het

begin van de jaren zestig is er ook een regelmatige samenwerking met het

Laboratorium voor Analytische Chemie van het RIV. BWL meent eerst nog

dat het metaalanalyses wel zelf kan doen – er wordt hiervoor een ringoven

aangeschaft –, maar vanaf het onderzoek in Eijsden doen toch meestal de

echte analytisch-chemici het analysewerk.

De aanwezigheid van luchtdeskundigen komt het RIV ook op een directe

wijze ten goede. Regelmatig blijkt BWL ook milieuhygiënisch onderzoek op

het RIV zelf uit te voeren. Zo volgen onderzoeken naar onder andere het

voorkomen van nitreuze dampen in de glasinstrumentmakerij, naar de wer-

king van de afzuigventilatoren voor zuurkasten naar aanleiding van prik-

kende ogen en naar de vervuiling van zuurkastventilatoren. BWL medewer-

kers maken ook de berekeningen voor de nieuw te bouwen schoorsteen op

het RIV. De schoorsteen is bedoeld voor de afvalgassen van de stookinrich-

tingen, die voornamelijk voor de verwarming zijn bedoeld. Een op schaal

gemaakte maquette van de schoorsteen en omringende gebouwen wordt

onderzocht in de windtunnel van de afdeling Lucht. Bij verschillende wind-

richtingen en windsnelheden gaat men visueel na, na het blazen van rook

door de schoorsteen, waar de rook de grond en de gebouwen raakt. Het

advies is om een schoorsteen van maar liefst 60 m hoog te bouwen (Buurma,

1961). Eigenlijk was 70 meter als de noodzakelijke hoogte voor de schoor-

steen berekend. De vliegbasis Soesterberg maakte, vanwege de aldaar gesta-

tioneerde straaljagers, bezwaar. Daarop werd de hoogte verlaagd naar 

60 meter. Bovendien waren op de top rode lichten aangebracht. De combi-

natie rookgassen en lampen bleek niet zo geschikt; na enige tijd begaven de

lampen het en ze keerden niet terug 8.

In 1965 volgt een intensivering van de samenwerking met het Laboratorium

voor Analytische Chemie. Er wordt een onderzoek in gang gezet naar de

ontwikkeling van een meetmethode die op grote schaal voor veldonderzoek

ingezet kan worden, bijvoorbeeld in een meetnet. Het startpunt van het

onderzoek is de door West en Gaeke ontwikkelde natchemische monster-

nemingsmethode voor zwaveldioxide, de TCM methode (West en Gaeke,

1956). Deze methode is op dat moment al jaren in het National Air Sampling

Network in de Verenigde Staten in gebruik en lijkt daarom goed inzetbaar.

Bewogen in eerste instantie de luchtmensen zich op analytisch-chemisch

gebied, gaandeweg blijkt nu dat de analytisch-chemici zich met lucht gaan

bemoeien. In toenemende mate zijn medewerkers van de afdeling Elektro-

8 Zo’n hoge schoorsteen blijkt echter achterdocht bij de lokale bevolking op te wekken. Nog
vele jaren na het voltooien van de schoorsteen blijft het hardnekkig misverstand bestaan
dat de schoorsteen zo hoog is, omdat het RIV(M) dode proefdieren verbrandt.
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analyse van het Laboratorium voor Analytische Chemie betrokken bij de

analytisch-chemische problemen in het luchtonderzoek. Een logisch vervolg

op deze ontwikkeling is dat aan het laboratorium voor Bodem, Water, Lucht

begin 1968 de afdeling Elektro-analyse wordt toegevoegd.

De gestage uitbreiding van de werkzaamheden leidt ook tot een steeds ver-

dere uitbreiding van het personeelsbestand van het laboratorium. Ooit

begonnen met 14 medewerkers, telt het laboratorium begin jaren zestig al

rond de 30 medewerkers (zie Afbeelding 11 en Afbeelding 12 voor een sfeer-

beeld). Dit aantal zal in de jaren daarna nog verder toenemen. De toename

Afbeelding 12 Een aantal BWL’ers poseren voor de foto,

ergens in gebouw Z. Van links naar rechts de BWL’ers Van

den Hooff, Van de Steen, Werner en Van Karsbergen. Wat

aan deze (en de vorige) foto opvalt, is dat zo ongeveer

iedereen een witte (laboratorium) jas draagt. Dat is in deze

periode op het RIV nog de gewoonste zaak van de wereld.

Wel is er een streng onderscheid tussen de medewerkers

met witte doktersjassen en die met witte laboratorium-

jassen. Foto collectie RIVM.

Afbeelding 11 Koffie-

pauze in de ‘Waterzaal’ op

het Laboratorium voor

Bodem, Water, Lucht in de

zestiger jaren. Foto collec-

tie HC Boelhouwer.
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zit geheel in het chemisch en technisch personeel. Het aantal academici bij

het laboratorium blijft door de jaren heen constant, namelijk drie. Eerst in

het begin van de jaren zeventig zal het aantal academici in korte tijd sterk

toenemen: de voorbode van een andere tijd.

Afbeelding 13 Luchtfoto

van het RIV, begin jaren

zestig. Foto collectie

RIVM.
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Er zij een meetnet

In de periode 1965-1973 wordt geschiedenis geschreven. 

Het RIV krijgt opdracht tot het ontwikkelen van een 

nationaal meetnet voor het meten van luchtverontreini-

ging, lees zwaveldioxide. Een landelijk meetnet: zoiets is 

nog nooit eerder vertoond. Eigenlijk alles moet worden

bedacht en ontwikkeld. Een proefmeetnet leidt tot het 

begin van de opbouw van een nationaal meetnet. 

Automatische meetsystemen worden ontwikkeld; 

gaandeweg ontstaat het besef dat er in het nationale 

meetnet luchtverontreiniging meer moet worden 

gemeten dan alleen zwaveldioxide. Het meetnet voor 

zwaveldioxide mondt uit in een multicomponenten 

meetnet dat op dat moment uniek is in de wereld. 

2
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Maatschappelijke bewustwording

Periodes met zeer hoge niveaus van luchtverontreiniging treden op in Lon-

den in 1952 en, in mindere mate, in 1956. Onderzoek toont aan dat deze

episodes leiden tot een aanzienlijke oversterfte. Anders gezegd: tijdens deze

episodes overlijden meer mensen dan normaal gesproken verwacht had

mogen worden. De verklaring wordt gezocht in de hoge niveaus van zwavel-

dioxide en roet. In de eerste helft van de jaren zestig ontstaat ook in Neder-

land een breed besef dat luchtverontreiniging een probleem vormt. Echter

‘wanneer wij wat dieper proberen in te gaan op de hier liggende problemen, dan

blijkt onze kennis al spoedig op vele punten te kort te schieten’, zo schrijft het

hoofd van BWL, Spaander nog in 1963 (Spaander, 1963). De overheid weet

het ook niet goed en komt met een wet: geen wet op de luchtveronreiniging

maar de wet op de Raad inzake de luchtverontreiniging. De minister wil

eerst een advies hebben over het te voeren beleid 9.

Na incidentele metingen van TNO eind jaren vijftig in en nabij het Rijn-

mondgebied wordt in 1962 in dit gebied een aanvang gemaakt met het sys-

tematisch meten van de niveaus van zwaveldioxide en zwarte rook: het eer-

ste lokale meetnet is een feit. Men gebruikt hier in eerste instantie nog de

wasflesmethode voor de meting van zwaveldioxide (zie ook het tekstkader

‘Het meten van zwaveldioxide - I’). De gegevens uit dit meetnet leveren een

eerste inzicht in welke niveaus zich kunnen voordoen. Alhoewel niet zo ver-

vuild als Londen of het Ruhrgebied, is er in het Rijnmondgebied toch regel-

matig sprake van hoge niveaus van luchtverontreiniging (zie tekstkader ‘Een

Europese luchtverontreiniging’). In de jaren vijftig en zestig wordt luchtver-

ontreiniging als identiek gezien met zwaveldioxide en rook. Schade voor de

menselijke gezondheid en aan planten is bij de voorkomende niveaus zeker

mogelijk, zo stellen onderzoekers. Normstelling voor luchtverontreiniging is

daarom wenselijk, maar hoe moet dit aangepakt worden? 

Op basis van gegevens uit buitenlands onderzoek en meetgegevens wordt

gepoogd te komen tot een gedachtekader waarin normstelling gedefinieerd

kan worden (zie het baanbrekende rapport van Brasser et al., 1966 10). Een

absoluut niveau, dat niet overschreden mag worden, ziet men als een niet

realistische aanpak. Veel meer denken de deskundigen aan een concentra-

tieniveau dat maar een beperkt gedeelte van de tijd mag worden overschre-

9 Een Wet op de Luchtverontreiniging zal er wel komen, maar dat is pas in 1970. Het is de
Wet van 26 november 1970 houdende regelen in het belang van het voorkomen of
beperken van luchtverontreiniging (Wet inzake de luchtverontreiniging) [Staatsblad 580,
1553-1564].

10 In dit rapport wordt in feite de basis gelegd voor de normstelling voor zwaveldioxide
zoals die pas in het begin van de jaren tachtig van de 20ste eeuw vorm zal krijgen. Er
worden grenswaarden voorgesteld voor het 50-, 98- en 99,7-percentiel van daggemiddel-
de zwaveldioxideconcentraties van respectievelijk 150, 300 en 500 µg/m3. 
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den. Hiermee loopt men vooruit op het begrip percentielwaarde in de norm-

stelling, zoals dat begin jaren tachtig als wettelijk kader zal fungeren. 

Opvallend is ook de nadruk die wordt gelegd op controle en handhaving.

Normstelling is belangrijk, maar het meten van luchtverontreiniging is ook

noodzakelijk. Over één ding is men het in ieder geval eens: de niveaus zijn

hoog, te hoog en normstelling is wenselijk. Kortom: zo gaat het niet langer.

Europese luchtverontreiniging 
Londen wordt in 1952 getroffen door een smogepsiode. Deze

wordt gerekend tot één van de ernstige periodes van lucht-

verontreiniging die ooit is opgetreden. Onder sterk stagneren-

de weersomstandigheden lopen de daggemiddelde zwavel-

dioxideconcentraties op tot zo’n 2 mg SO2/m3 . De stofniveaus,

hier uitgedrukt als smoke, bereikten waarden van zo’n 

1,5 mg/m3. Het is heel wel mogelijk dat de stofniveaus in werke-

lijkheid nog hoger waren, omdat de filters waarmee het stof

werd verzameld, geheel dichtgekoekt waren (Brimblecombe,

1987). Dit hoge niveau van luchtverontreiniging heeft naar

schatting tot een extra dodental van 4000 mensen geleid.

Jaren later, in 1962, treedt een luchtverontreinginsepsiode op

van Europese omvang. Dit kan worden vastgesteld, omdat dan

al op veel meer plaatsen in Europa metingen van luchtveront-

reiniging plaatsvinden.

Bron afbeelding: Brimblecombe, 1987.

Maximale concentraties van zwaveldioxide en standaardrook op een aantal plaatsen in Europa. 

Concentraties in µg/m3; december 1962

Datum Component Rotterdam en omstreken Parijs Ruhrgebied Londen

3 december Rook 100-375 190-290 - 500-950

Zwaveldioxide 370-580 270-420 600-1600 250-570

4 december Rook 135-500 330-540 - 850-2080

Zwaveldioxide 420-1120 570-825 1200-2600 1000-2040

5 december Rook 160-530 330-615 - 1700-4550

Zwaveldioxide 1040-1610 580-950 1600-3100 1400-4650

6 december Rook 190-460 410-775 - 900-1380

Zwaveldioxide 640-1100 680-1020 2300-4000 1200-3550

7 december Rook 80-370 600-800 - 900-1600

Zwaveldioxide 160-1130 840-1260 1300-2100 1600-2870
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Hoe nu verder?

In 1965 is de zorg over de luchtverontreiniging opnieuw doorgedrongen tot

op hoog politiek niveau. De Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, dr AJH Bartels, wil dat er een ontwikkelingsplan voor de bestrij-

ding van de luchtverontreiniging wordt opgesteld en vraagt het Staats-

toezicht op de Volksgezondheid om advies. De zaken worden voortvarend

aangepakt onder leiding van dr NJA Groen, de Hoofdinspecteur voor de

Volksgezondheid. Een kleine commissie bestaande uit vertegenwoordigers

van de Inspectie Milieuhygiëne, KNMI, TNO en RIV moet een advies opstel-

len. Als de commissie nog niet eens klaar is met haar advies, komt op 3

augustus een nieuw verzoek van de Staatssecretaris: een ‘meetprogramma

luchtverontreiniging’. Meer in detail: een landelijk plan voor een minimum

meetprogramma dat geleidelijk uitgebouwd kan worden. Twee maanden

later, oktober 1965, komt de commissie met een 24 pagina’s tellend stuk

‘Basis voor een meetprogramma m.b.t. de luchtverontreiniging in Nederland’.

Het meten van zwaveldioxide -I

De waterstofperoxidemethode

De waterstofperoxidemethode is een oude methode om con-

centraties van zwaveldioxide in de lucht te meten. In een een-

voudige vorm is deze methode al in de eerste helft van de 20ste

eeuw ingezet (Brimblecombe, 1987). In een later veel gebruikte

variant wordt lucht geleid in een wasfles met oplossing van

waterstofperoxide die is aangezuurd tot een pH van 4,5. Tijdens

de monsterneming wordt in de lucht aanwezig zwaveldioxide

omgezet tot zwavelzuur:

2 SO2 + 2 H2O2 →2 SO4
2- + 4H+

Na beëindiging van de monsterneming wordt met loog terugge-

titreerd tot een pH van 4,5. De verbruikte hoeveelheid loog is

een maat voor de hoeveelheid omgezet zwaveldioxide. Fouten

kunnen optreden door stoffen die zuur of basisch reageren.

Men acht de hierdoor optredende fouten verwaarloosbaar. De

opstelling bevat meestal ook een filter voor het meten van

rook-of stofconcentraties. Een latere verbetering is dat het ont-

stane sulfaat wordt bepaald in plaats van het zuur.

Apparaat voor het meten van zwaveldioxide volgens de water-

stofperoxidemethode en van rook, zoals in gebruik in Engeland

in de jaren vijftig. Bron afbeelding Thring (1957).
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De commissie onderscheidt in het stuk diverse typen van onderzoek: 

1. Metingen t.b.v. een algemeen overzicht van de luchtverontreiniging: in

‘onbezoedeld’ terrein, maar ook langs de kust en de grens en in een aan-

tal steden. 

2. Onderzoek naar de luchtverontreiniging veroorzaakt door de industrie:

metingen in 14 ‘typische’ industriegebieden waaronder de Nieuwe

Waterweg, IJmond, Amsterdam Noord, Twente, Terneuzen/Sas van Gent,

Eindhoven en Maastricht. 

3. Metingen nodig voor het vaststellen van de luchtverontreiniging door

het gemotoriseerde verkeer: zowel emissie- als imissiemetingen worden

voorgesteld 11.

4. Metingen van de luchtverontreiniging in verband met wetenschappelijke

vraagstukken: onderzoek naar effecten en naar dispersie van rook-

pluimen.

Het betreft alles bij elkaar nogal uiteenlopende aspecten van luchtveront-

reiniging. Dit houdt in dat ook een veelvoud aan stoffen gemeten moet wor-

den: in de eerste plaats zwaveldioxide, maar ook onder andere roet, stof,

fluorverbindingen, koolwaterstoffen, nitreuze dampen, aldehyden, metaal-

verbindingen. Een interessant detail is dat men voor de roetbepaling ver-

wijst naar de OECD publicatie uit 1964 (OECD, 1964). Men realiseert zich

over de bepalingsmethode: ‘deze uitkomst geeft dus geen waarde voor de wer-

kelijke hoeveelheid zwevende materie, doch alleen een maat voor de hoeveelheid

zwart materiaal, uitgedrukt in mg van een vrij willekeurig gekozen standaard-

roetmonster. Terwille van de internationale vergelijkbaarheid zouden wij voor-

eerst deze methode voor Nederland algemeen doorgevoerd willen zien12’. Men

stelt zich verder voor zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande

expertise en activiteiten.

De Staatssecretaris geeft vervolgens op 7 januari 1966 het RIV opdracht tot

het ontwerpen van een landelijk meetnet voor het meten van luchtveront-

reiniging: er zij een meetnet (zie ook Bijlage 3). Het RIV zal in dit landelijk

meetnet de plaats van centrale meld- en regelkamer innemen. Verder moet

het een automatisch meetnet zijn. 

Op diezelfde gedenkwaardige datum, 7 januari 1966, vindt op het RIV de

eerste ‘bespreking inzake luchtonderzoek’ plaats. Aanwezig zijn Buurma en

Spaander van BWL, Van Lier en Meijerman van Analytische Chemie, RIV

11  Ook stelt men (in 1965 dus!) voor een ‘periodieke technische keuring van de wagens’ in
te voeren waarbij aandacht voor de ‘kwaliteit van de afgassen’ nodig is.

12  Vooreerst? Deze methode is, zij het in geautomatiseerde vorm, anno 2002 in het Lande-
lijk Meetnet Luchtkwaliteit nog steeds in gebruik.
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directeur Cohen én Groen en Eilers van de Inspectie Volksgezondheid. Nog

die zelfde maand, op 31 januari, krijgt de Staatssecretaris een eerste (geza-

menlijke) reactie van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, Groen,

en de Algemeen Directeur van het RIV, J Spaander. De brief van zeven pagi-

na’s is in een aantal opzichten wat merkwaardig. De brief gaat eerst zeer uit-

gebreid in op organisatorische zaken (competentiekwesties, personeels-

uitbreiding bij de Inspectie, stagnerende nieuwbouw bij het RIV). 

De luchtverontreinigingszaken komen pas aan het eind. De metingen voor

roet, stof en zwaveldioxide kunnen verricht worden, zo meldt de brief, met

reeds gedane investeringen. Wel wil men aanvullend apparatuur aanschaf-

fen voor de analyse van koolwaterstoffen en voor de meting van fluoriden

en nitreuze dampen. Dit wordt totaal begroot op ƒ 450.000! Een proefmeet-

net kan dan worden ingericht. De vraag van de automatisering wordt geacht

pas later opgelost te kunnen worden. Voor het volgend jaar, 1967, voert men

‘zonder in details af te dalen’ een post op van 2 à 2,5 miljoen. Ook is, 

‘afgezien van enig hulppersoneel’, personeelsuitbreiding voorzien met een

academicus, twee programmeurs en hoger technisch personeel.

Eigenlijk is het in het geheel niet vanzelfsprekend dat het RIV de opdracht

tot het realiseren van een luchtmeetnet krijgt. Er zijn namelijk meer serieuze

spelers op het terrein van het luchtonderzoek. Zo meent het KNMI dat lucht-

verontreiniging tot haar werkveld behoort. Immers, lucht is het transport-

medium voor luchtverontreiniging en lucht is van het KNMI. TNO heeft een

reputatie opgebouwd op het gebied van het ontwikkelen van monsterne-

mings- en analysemethoden, maar ook op het terrein van het uitvoeren van

metingen van luchtverontreiniging. TNO zou dus

de eerst aangewezene kunnen zijn voor de ont-

wikkeling of levering van apparatuur en mis-

schien zelfs wel voor het opzetten en bedrijven

van een meetnet. Het mag niet zo zijn.

Afbeelding 14 Een foto uit de krant. Buurma (links) en P

Spaander bestuderen, volgens het bijschrift in de krant, de

Volksgezondheidsnota 1966. De logica hierachter is dat in

deze nota gerept wordt over het voornemen om te komen

tot een nationaal meetnet voor luchtverontreiniging. 

Foto collectie mevrouw A Buurma.
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Plannen, plannen, plannen

Meijerman, een medewerker van het Laboratorium voor Analytische Chemie

van het RIV, schrijft begin 1966 een rapport waarin uitvoerig het doel en het

nut van zwaveldioxide metingen besproken wordt. Ook besteedt hij aan-

dacht aan meetstrategische aspecten. Het geheel mondt uit in een voorstel

voor het opzetten van een proefmeetnet in een industriegebied, bijvoor-

beeld in Twente13. Zo’n 90 meetstations in een gebied van 60 km2 zal leiden

tot de vaststelling van zwaveldioxide-concentraties die minder dan 20% van

de werkelijk voorkomende waarden zullen afwijken (Meijerman, 1966). Dit

alles is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek in Nash-

ville in de Verenigde Staten (Welch en Terry, 1960) en in Sheffield, Engeland

(Clifton et al., 1959). Een begin van een meetnet komt in zicht, lijkt het. Lijkt

het, want vrij snel daarna komt de nieuw aangestelde Inspecteur voor de

Volksgezondheid in algemene dienst, F Hartogensis 14, met een uitgebreide

nota ‘De opzet van een meetnet ter bepaling van de luchtverontreiniging in

Nederland’. 

Meijerman richt zich in zijn rapport op een praktische uitwerking van hoe te

gaan meten. Hartogensis zoekt daarentegen meer de grote lijnen. Niettemin

beschouwt ook Hartogensis de organisatie en het tijdschema van de werk-

zaamheden en aarzelt bovendien niet om, in navolging van de nota ‘Meet-

programma luchtverontreiniging’, gedetailleerde voorstellen voor de inrich-

ting van het landelijk meetnet te doen. Hieruit blijkt dat de diverse spelers

in het terrein van de luchtverontreiniging in deze fase nog niet goed op

elkaar afgestemd zijn. De Inspectie denkt zichzelf duidelijk een sturende,

definiërende rol toe in het proces. Het RIV daarentegen ziet de rol van de

Inspectie als meer afstandelijk, adviserend.

Ondanks deze perikelen wordt zowel recht gedaan aan de nota van

Meijerman als aan de grotendeels terechte gedachten in de nota’s van de

Inspectie. Het voorstel van Meijerman zal echter steeds de leidende gedach-

te zijn op weg naar het eerste meetnet.

Een proefmeetnet

In de jaren zestig heeft niemand in Nederland ervaring met het opzetten

van grote, landsdekkende meetnetten. Automatische meetapparatuur

bestaat al helemaal nog niet. Wel is het bijvoorbeeld het Instituut voor

Gezondheidstechniek van TNO dat al ervaring heeft met het bedrijven van

regionale, stedelijke en op industriële bronnen gerichte meetnetten: meet-

13  In eerste instantie schijnt het IJmondgebied een optie geweest te zijn. Vooral Schmidt
van het KNMI heeft hiertegen geopponeerd. Belangrijkste argumenten waren: geen voor
Nederland representatieve meteorologische omstandigheden en te veel industrie.

14 Oorspronkelijk afkomstig van TNO.
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netten in onder andere het Rijnmondgebied, het Westland en op de Zuid-

Hollandse eilanden. Maar deze meetnetten zijn niet automatisch en werken

vaak nog met passieve monsternemingsmethoden (zie ook het eerdere tekst-

kader ‘De eerste apparatuur’) 15. Landsdekkend en automatisch dus:

voorwaar geen sinecure. Er wordt daarom eerst besloten tot het oprichten

van een proefmeetnet. Het doel hiervan is ‘vast te stellen hoeveel meetstations

per oppervlakte-eenheid onder de gegeven klimatologische, topografische en geo-

grafische omstandigheden in het toekomstige landelijke meetnet nodig zullen

zijn, om binnen redelijke juistheidsgrenzen gegevens te krijgen omtrent de

gemiddelde concentratie – over 24 uur – aan zwaveldioxide en aan standaard-

rook (roet)’. Het rapport van Meijerman laat zich niet uit over de plaats van

het meetnet. De eerste suggestie is om dit meetnet in het IJmondgebied te

installeren. Het KNMI merkt echter bij monde van prof Schmidt op dat de

meteorologische omstandigheden in dit gebied niet representatief voor

Nederland zijn. Ook is het na Rotterdam en omgeving, het gebied in Neder-

land met de hoogste verontreiniging en daarom in deze zin ook al niet

representatief voor Nederland. Als alternatief wordt het industriegebied

rond Enschede voorgesteld. Hier zal dan ook het proefmeetnet neergezet

worden. Dit meetnet, in de wandeling het proefmeetnet Twente, gaat medio

1967 van start met 39 meetstations in Enschede. Er wordt zwaveldioxide

gemeten op 24-uursbasis met de methode volgens West en Gaeke (zie tekst-

kader Het meten van zwaveldioxide - II). In 1968 volgt een uitbreiding van het

meetnet met nog eens 24 meetstations in Enschede en 18 in Hengelo. 

In Enschede zijn uiteindelijk 60 meetstations (Afbeelding 15) in bedrijf op een

oppervlak van 50 km2; in Hengelo 18 op een oppervlak van 15 km2. De

meetstations zijn gerangschikt in gelijkzijdige driehoeken met zijden ter

lengte van 1 km (Afbeelding 16). Het verzamelen van de monsters uit het

proefmeetnet gebeurt dagelijks door medewerkers van het Gemeentelijk

Sociaal Bedrijf in Enschede. Deze medewerkers vallen onder een project voor

‘werkloze hoofdarbeiders’, voornamelijk afkomstig uit de voormalige Twent-

se textielindustrie. Zij staan onder de bezielende leiding van de heer Dors.

Elke dag, om 18.15 uur, worden de monsters met de Nederlandse Spoor-

wegen verzonden naar Bilthoven. Slechts één dag, 17 februari 1969, is deze

ijzeren discipline doorbroken, als door de zware sneeuwval de monsters niet

verstuurd kunnen worden. Op het RIV biedt het in 1968 in bedrijf nemen

van een autoanalyser op analytisch-chemisch gebied uitkomst. De grote aan-

tallen monsters kunnen nu efficiënter verwerkt worden. Grote aantallen

monsters betekenen ook grote aantallen data. Na jarenlang getouwtrek kan

15  Deze meetnetten van TNO hebben overigens een schat aan informatie opgeleverd. Zeer
langjarige meetreeksen, weliswaar met passieve methoden, die soms een goed inzicht
gaven in de (relatieve) ontwikkeling van de luchtverontreiniging. 
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een computer worden aangeschaft: de PR8000 (Afbeelding 17). De verwer-

king van de meetresultaten gebeurt met ponsband.

De resultaten van het proefmeetnet zijn leerzaam. Wintergemiddelde

zwaveldioxide concentraties van 100-150 µg/m3 (Afbeelding 18) en zomer-

gemiddelde concentraties van 15-30 µg/m3 worden vastgesteld. Het inzicht

in verspreiding en relatie met ligging en sterkte van bronnen neemt sterk

toe. Ook wordt duidelijk dat van buiten de bemeten gebieden een aanzienlij-

ke aanvoer van luchtverontreiniging kan optreden. Maar misschien wel de

belangrijkste bevinding is dat metingen met een tijdsresolutie van 24 uur te

weinig informatie opleveren. Metingen op een (veel) kortere tijdbasis wor-

den steeds meer als absoluut noodzakelijk gezien.

Het meten van zwaveldioxide - II

De methode van West en Gaeke

In 1956 publiceren West en Gaeke een artikel over een nieuwe

zeer selectieve methode voor de bepaling van zwaveldioxide

(West en Gaeke, 1956). Het is een natchemische methode

waarvan de werking berust op de reactie van zwaveldioxide

met een oplossing van natriumtetrachloromercuraat volgens:

HgCl4
2- + 2 SO2 + 2 H2O →Hg(SO3)2

2- + 4 Cl- + 4H+

Er ontstaat een zeer stabiel sulfietcomplex. Dit complex geeft

met para-rosaniline een gekleurde verbinding. De uiteindelijke

meting kan eenvoudig colorimetrisch worden uitgevoerd. De

methode heeft vrijwel geen last van storende verbindingen. De

bepaling van zwaveldioxide op deze manier wordt in oude rap-

porten meestal aangeduid als de 'TCM methode'. 

Soms wordt ook gesproken over de para-rosanilinemethode.

Deze, en de al besproken waterstofperoxidemethode (zie tekst-

box ‘Het meten van zwaveldioxide – 1’) is in de tweede helft

van de jaren zestig gebruikt door het RIV onder andere bij de

metingen in de stad Utrecht. Beide methoden worden tot op de

dag van vandaag gebruikt in het Europese EMEP netwerk. Het

meest gebruikt wordt echter een opvolger van de Huygen

methode! (NILU, 1996, Lewin & Zachau-Christiansen, 1977).

De meting van zwaveldioxide volgens de West en Gaeke

methode in de praktijk. In het geopende kastje zijn de buisjes

met absorptievloeistof te zien. Links de gasmeters voor het

meten van de hoeveelheid doorgezogen lucht van de

standaardrookmonstername. Foto collectie LLO/RIVM.
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Afbeelding 15 De eerste

generatie meetbehuizing in

het proefmeetnet Twente.

Foto collectie 

HC Boelhouwer.

Afbeelding 16 Opzet van het meetnet in Enschede als onderdeel van het proefmeetnet

Twente (Buurma, 1971). De afstand tussen de meetstations bedraagt 1 km. De op de

afbeelding vermelde schaal klopt niet meer door de verkleining van de figuur.

Afbeelding 17 De PR8000 van Philips is in zijn tijd een

machtig apparaat. Het apparaat kost ƒ 560.000 en heeft als

afmetingen 128x143x51 cm. Het geheugen in de standaard

uitvoering bedraagt 4k. De PR8000 is uitgerust met een

ponsbandlezer en voorzien van zowel een Algol als een

Fortran compiler. Het apparaat kan, tegen meerkosten,

worden uitgebreid met onder andere een kaartlezer, een

magneetbandlezer en een additioneel 12k geheugen. Al

snel blijkt deze computer toch minder geschikt voor een

meetnet. De PR8000 wordt daarom vervangen door de

krachtiger PC9200.
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Afbeelding 18 Wintergemiddelde concentraties van zwa-

veldioxide (in µg/m3) in Enschede, 1968/69 (Buurma, 1971).

Het proefmeetnet Twente levert ook veel techni-

sche ervaring op. Maar kunnen de meetresultaten

ook worden gebruikt bij de definitie van een lan-

delijk meetnet? De meningen zijn hierover ver-

deeld. Zo schrijft de RIV’er Sekhuis in 1971 nog

dat ‘het valt niet in te zien hoe dit complex van

deterministische en causale factoren zou kunnen

worden gesimplificeerd tot een hanteerbaar wiskun-

dig-statistisch model’ (Sekhuis, 1971). Sekhuis

bedoelt hier te zeggen dat de verspreiding van

luchtverontreiniging en wat daarop van invloed is

niet afgeleid zal kunnen worden uit de resultaten

van de metingen in het proefmeetnet. Het gevolg is, zo meent hij, dat uit-

spraken over zaken als meetnetdichtheid of meetfrequentie onmogelijk

gedaan kunnen worden. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste, twistpunt

in de discussies is de representativiteit van een meetstation.

Dit proefmeetnet Twente leidt ook tot veel inzicht over verspreiding, niveaus

en variabiliteit van luchtverontreiniging. Uiteindelijk is het daar ook om

begonnen. Met de ervaring uit het proefmeetnet gewapend – en ondanks de

bedenkingen van Sekhuis – maakt het RIV een ontwerp voor een nieuw, lan-

delijk dekkend meetnet. Dit nationale meetnet zal, zo is de bedoeling, aan-

sluiten op geplande meetnetten in Duitsland en in België.

Commissies, werkgroepen en nog meer

De aanloop tot het meetnet gaat gepaard met commissies, werkgroepen,

stuurgroepen en adviesorganen. Het begint op 2 februari 1968 met de

ondertekening van het samenwerkingscontract voor de duur van twee jaar

tussen het RIV en Philips; gevolgd door de instelling van onder andere de

Programmacommissie en een aantal technische werkgroepen, zogenaamde

contract werkgroepen (Afbeelding 19). Doel: het ontwikkelen van automati-

sche meetapparatuur voor zwaveldioxide, de programma ontwikkeling voor

een computer ten behoeve van de besturing van het meetnet en het opstel-

len van een ontwerp voor het meetnet. In 1970 wordt het contract verlengd.

Er staat wel een nieuw doel in het contract: het ontwikkelen van multimo-
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Afbeelding 19 Overlegstructuur voor de realisatie van het luchtmeetnet onder de samen-

werkingsovereenkomst van het RIV en Philips. De Werkgroep Software is van latere

datum.

dulaire apparatuur voor het meten van luchtverontreiniging; naast zwavel-

dioxide ook stikstofoxiden, ozon en koolmonoxide.

Het geheel staat onder aanvoering van de ‘Coördinatoren’. Deze groep

bestaat uit Dr J Spaander, Directeur-Generaal van het RIV, en Ir P van Tilburg,

Directeur van Philips Nederland. NV, en krijgt bijstand van Dr P Spaander als

secretaris.

Verder is er een zeer uitgebreid ‘College van adviseurs’. Dit bestaat over-

wegend uit vertegenwoordigers van belanghebbende instituten en organisa-

ties als TNO, KNMI. Iedereen in Nederland die om de één of andere reden

met lucht te maken heeft (of denkt dat hij daar iets over te zeggen heeft), zit

in dit college (zie tekstkader ‘Het college van adviseurs’).

Dan is er nog de ‘Programmacommissie’. Deze heeft als voorzitter Cohen,

directeur van het RIV, en als lid Verbeeten van Philips. Deze commissie

Coördinatoren

College van adviseurs Programma Commissie Financiele Commissie

Werkgroep
Analytisch
Chemische

meetmethoden

Werkgroep
Verwerking
Presentatie

Meetgegevens

Werkgroep
Geografie

Werkgroep
Software

Het college van adviseurs

Het College van Adviseurs bestond bij zijn oprichting uit:

JF Duintjer, Nederlandse Werkgeversorganisatie, 

Bureau Milieuhygiëne

Dr LA Clarenburg, Rijnmond

Dr L Ginjaar, Directeur van het studie- en informatiecentrum

voor het onderzoek ten dienste van het Milieubeheer

Dr NJA Groen, Hoofdinspecteur voor de Milieuhygiëne

Prof Ir JG Hoogland, Technische Hogeschool Eindhoven

Dr JG ten Houten, Directeur van het Instituut voor

Plantenziektenkundig Onderzoek

FG Kordes, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Prof Ir HJ van Lommel, Directeur van de PTT

Dr AJ Schilstra, Interregio Noordzeekanaal

Dr MWF Schregardus, Hoofddirecteur van het KNMI

AA van Tienhoven, Ministerie van Financiën

Ir D van Zuilen, Directeur van het Gezondheidsinstituut van

TNO

In de loop der jaren vinden de nodige wijzigingen plaats. Zo

doen later onder andere Dr ir DW Scholte Ubing, Dr AC Posthu-

mus en S Zwerver hun intrede in het College van Adviseurs.
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bewaakt en rapporteert over de voortgang. Ook kan zij werkzaamheden

opdragen aan de technische werkgroepen.

De Werkgroep ‘Analytisch-Chemische Meetmethoden’ heeft als belangrijkste

taak het ontwikkelen van een zwaveldioxide monitor. In de werkgroep zit-

ten medewerkers van Philips, RIV en TNO. Voorzitter van deze Werkgroep is

de RIV’er Meijerman.

De Werkgroep ‘Verwerking en Presentatie van Meetgegevens’, kortweg vaak

aangeduid als VPM, buigt zich over de doelstellingen van het meetnet. Buur-

ma is voorzitter van de werkgroep. Later buigt men zich ook over zaken als

de functie van het Nationaal Meetcentrum, de presentatie van meet-

gegevens en de vormgeving van de bewakingsfunctie van het meetnet. 

De Werkgroep ‘Geografie’ houdt zich bezig met de uitwerking van de voor-

stellen van de groep Verwerking. Taak van de werkgroep is ‘het opzetten van

een plan voor een meetnet’. Het meetnet moet zo opgezet zijn dat men ‘iso-

kanslijnen’ kan trekken; later worden dit ‘isolijnen van overschrijdingspercen-

tages’ genoemd. Het is in feite in deze werkgroep, onder voorzitterschap van

Hartogensis en met P Spaander als secretaris, waar bepaald wordt hoe het

meetnet er uit komt te zien. Gezien de voorgeschiedenis is het niet verwon-

derlijk dat reeds eerder gebleken verschillen van inzicht ook in deze werk-

groep nog blijken te bestaan. Uiteindelijk wordt in bilateraal overleg van

Hartogensis en Spaander in december 1970 de opzet van het meetnet, op

basis van een voorstel van Elskamp, vastgelegd en ter goedkeuring aan de

Werkgroep voorgelegd.

Een aantal jaren later, in 1972, ontstaat nog de Werkgroep ‘Software’. Deze

groep, die is samengesteld uit RIV’ers en vertegenwoordigers van Philips, is

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de programmatuur voor de

diverse systeemonderdelen als de Regionale Data Reductor en de Centrale

Communicatie Unit. De leiding van de werkgroep berust bij de kort daar-

voor bij het RIV in dienst getreden T(on) Schneider. De werkgroep maakt

gebruik van de voorstellen die uit de Werkgroep ‘Verwerking en Presentatie

van Meetgegevens’ komen. Een belangrijk product van deze groep is in 1971

de ‘Systeembeschrijving Nationaal Meetnet’. Ook buigt men zich over hoe

meetinformatie geschikt gemaakt zou kunnen worden voor beleidsonder-

steuning. De naam van de werkgroep verandert in 1974 in Werkgroep ‘Sys-

teem Ontwerp en Analyse’. Later levert deze groep een bijdrage aan de defini-

tie van technische parameters van de data acquisitie.

Iemand heeft ooit eens over deze organisatorische constructie opgemerkt

dat ‘voor de zoveelste keer blijkt dat het aantal deskundigen in een werkgroep
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omgekeerd evenredig is met de resultaten’. Feit is in ieder geval dat mening-

en besluitvorming op een aantal onderdelen jaren vergt. De niet altijd paral-

lel lopende belangen van de diverse leden van de werkgroepen en de soms

openlijke competentieconflicten bespoedigen zeker ook niet de voortgang.

Een belangrijke vraag, die steeds weer in de discussies in de verschillende

gremia naar boven komt, is: wat wil men nu eigenlijk met het meetnet?

Weliswaar is er een opdracht van de staatssecretaris, maar deze is wel erg

algemeen. De discussie over wat het meetnet moet ‘kunnen’, draait om ele-

menten als: een verantwoorde schatting kunnen maken van de samenstel-

ling en de herkomst van de verontreiniging, het kunnen maken van progno-

ses, het effect van maatregelen ter beperking van luchtverontreiniging en

informatievoorziening tijdens periodes met verhoogde luchtverontreiniging.

Of nog anders geformuleerd: heeft het meetnet een dienstverlenende func-

tie, bijvoorbeeld voor overheden die bestrijdingsbeleid ontwikkelen, of dient

het meetnet een meer algemeen wetenschappelijk doel dat beoogt meer

inzicht te krijgen in verspreiding en herkomst? Nog medio 1970 geeft de

Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, Groen, blijk van zijn ergernis over

de op dat moment nog steeds lopende discussie tussen het RIV en nota bene

Philips over de doelstelling van het meetnet.

Gescheiden wegen naar een zelfde doel?

In Bilthoven werkt men aan het landelijk meetnet. De opvattingen over de

rol en de taak van dit meetnet veranderen in de tijd. Basisgedachte wordt

uiteindelijk dat het landelijk meetnet vooral bedoeld is voor het verkrijgen

van een algemeen overzicht van het niveau van luchtverontreiniging over

geheel Nederland. In mindere mate heeft men het meetnet een waarschu-

wingsfunctie voor het optreden van verhoogde niveaus van luchtverontrei-

niging toegedacht.

De voorbereidingen voor het meetnet vergen veel tijd. Eigenlijk moet men al

pionierend in een veld van vaak tegenstrijdige inzichten en belangen zijn

weg zien te vinden. Buiten het RIV staat de wereld ook niet stil. Het is al

gememoreerd dat sinds het eind van de jaren vijftig metingen worden ver-

richt in Rotterdam en omgeving. Het is immers hier waar men zucht onder

de grootste luchtverontreiniging. Sinds 1962 is in de Rijnmond een meetnet

voor zwaveldioxide onder beheer van de Keuringsdienst van Waren in

Rotterdam operationeel. Ook zijn er meetnetten van TNO zowel in het Rijn-

mondgebied als in het aangrenzende Westland.

Medio jaren zestig is het Openbaar Lichaam Rijnmond in wording. In de

marge van de discussies hierover wordt ook gepraat en gedacht over het

inrichten van een geautomatiseerd meetnet voor luchtverontreiniging, lees
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zwaveldioxide. De keuze valt op zwaveldioxide niet zo zeer omdat de stof op

zichzelf interessant is. Veel meer gaat men er van uit dat het de stof is die

het gemakkelijkst automatisch gemeten kan worden. Dit lijkt een tegenstrij-

digheid, maar Clarenburg, de drijvende kracht achter het Rijnmondmeetnet,

heeft een simpele verklaring. De niveaus van zwaveldioxide zijn al jaren

dalend door de penetratie van aardgas op de Nederlandse energiemarkt.

Het belang van zwaveldioxide op zichzelf of als indicator voor het mengsel

van luchtverontreiniging neemt daardoor af. Clarenburg is dan ook niet zo

zeer geïnteresseerd in zwaveldioxide als wel in stank. Dat laatste is nog

steeds een ernstig probleem in Rijnmond. Bij stagnerende weersomstandig-

heden kan de overlast door stank zeer ernstige vormen aannemen. Bij stag-

nerend weer neemt de concentratie van elke vorm van luchtverontreiniging,

dus ook van stankcomponenten, toe. Door het gemakkelijk meetbare zwa-

veldioxide te meten en het verloop in de tijd te volgen, kan misschien het

begin van oplopende niveaus van zwaveldioxide en daarmee ook van stank-

componenten, gedetecteerd worden. Blijkt uit de metingen dat de situatie

zich in ongunstige zin ontwikkelt, dan kan de industrie verzocht worden de

uitworp van luchtverontreiniging te beperken, totdat de omstandigheden

weer ‘normaal’ zijn. Dit is de leidende gedachte: Clarenburg en met hem

Rijnmond wil een waarschuwingsmeetnet neerzetten (Clarenburg, 1999).

Al begin 1967 is het eerste contact tussen Clarenburg en het RIV. Men heeft

duidelijk begrip voor elkaars nogal verschillende situaties en spreekt de

hoop uit van elkaars ervaringen te kunnen profiteren. Clarenburg die nog

een keuze moet maken voor een geschikt meetsysteem, is in deze fase nog

geporteerd voor het TNO systeem. Dit systeem is gebaseerd op de reactie van

zwaveldioxide met jodium en stijfsel 16. Op het RIV hoort Clarenburg echter

voor het eerst van de opdracht, die het RIV aan Philips heeft gegeven, voor

onder andere de ontwikkeling van een automatisch meetsysteem gebaseerd

op een coulometrisch principe. In korte tijd, na een aantal bezoeken aan

Philips, heeft Clarenburg een beslissing genomen: in het Rijnmondmeetnet

zal het Philipssysteem gebruikt gaan worden. Clarenburg bemoeit zich

indringend met het luchtmeetnet. Zo brengt hij op eigen initiatief op 

29 maart 1967 een bezoek aan Philips om zich te laten voorlichten over de

in ontwikkeling zijnde coulometrische zwaveldioxidemonitor. Vervolgens

aarzelt Clarenburg niet om op 2 april over dit bezoek een uitgebreide (en op

sommige punten nogal badinerende) brief te schrijven aan Spaander, de

Algemeen Directeur van het RIV. Het zal niet de laatste keer zijn dat Claren-

16  Zwaveldioxide (SO2) reageert met jodium (I2) volgens de reactie: 
SO2 + I2 + 2H2O →SO4

2- +2 I - + 4H+. Het gevormde jodide (I -) reageert daarna met stijf-
sel onder vorming van een blauwe kleur: hoe meer jodide, hoe blauwer de kleur. De
kleurverandering wordt gemeten; deze is uiteindelijk een maat voor de hoeveelheid
zwaveldioxide.
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burg zich etaleert als dé expert op het gebied van luchtverontreiniging in

Nederland 17. Clarenburg laat verder aan het RIV weten, dat Philips de

samenwerking met het RIV problematisch vindt, omdat, in de woorden van

Clarenburg, ‘het RIV een gebrek aan tegenspel geeft’. Hiermee wordt bedoeld

dat het voor Philips niet duidelijk is welke eisen en specificaties aan de te

ontwikkelen apparatuur gesteld worden. Clarenburg laat zich door dit alles

niet afleiden. Hij doet globale voorstellen voor de specificaties van de zwa-

veldioxide monitor 18. Ook schrijft hij vele nota’s en een aantal artikelen met

een wiskundige fundering voor een meetnet, in het bijzonder over de relatie

tussen gewenste nauwkeurigheid en aantallen meetstations. Nog voor de

zomer van 1967 liggen de voorstellen voor een Rijnmondmeetnet op tafel:

31 meetstations met ‘SO2-meters’ van Philips met een centrale meld- en

regelkamer. Alles tezamen begroot op bijna 1,2 miljoen gulden. De Rijn-

mondraad keurt in oktober 1967 de plannen goed. De opbouw van het

meetnet in Rijnmond kan beginnen (Afbeelding 20).

Afbeelding 20 Het zwaveldioxide meetnet in het Rijnmondgebied. CMR is de centrale

meld- en regelkamer, het zenuwcentrum van het meetnet (Brouwer et al., 1971). Het Rijn-

mondmeetnet is een waarschuwingsmeetnet. Het principe is als volgt: in de centrale wor-

den de uurgemiddelde concentraties van elk meetpunt verzameld. De uurwaarden wor-

den vergeleken met de gemiddelde concentratie op dat zelfde meetpunt op hetzelfde uur

van de dag en bij de zelfde windrichting. Als de stabiliteit van de atmosfeer toeneemt (en

daarmee het verdunnend vermogen afneemt) zal de gemeten concentratie groter worden

dan het gemiddelde. Boven een bepaalde grens treedt het waarschuwingssysteem in wer-

king en kan de industrie verzocht worden emissies te beperken.

17 Enig recht van spreken heeft Clarenburg overigens wel. Hij is immers in 1960 aan de
Rijksuniversiteit Utrecht gepromoveerd op een proefschrift met de titel ‘Study on air pol-
lution: diffusion and sampling’.

18 Als indicatie wordt onder andere gegeven: schaal 0-3000 µg SO2/m3 en een onderste
detectiegrens 25 µg SO2/m3 voor een halfuursgemiddelde.
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Een zwaveldioxide monitor

Eind jaren zestig wordt de noodzaak steeds dringender om metingen op een

relatief korte tijdbasis te kunnen uitvoeren en dan liefst ook nog geautoma-

tiseerd. Er zijn op dat moment een aantal automatische meetsystemen

bekend. Alle dan bekende methoden hebben wel één of meerdere nadelen.

De samenwerking tussen RIV en Philips wordt begin 1968 geformaliseerd

door het sluiten van de al genoemde samenwerkingsovereenkomst met als

belangrijkste doel het realiseren van een automatisch meetnet. Door het

Natuurkundig Laboratorium van Philips wordt in samenwerking met de

afdeling Scheikundige Technologie van de Technische Hogeschool Eind-

hoven gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een systeem gebaseerd op

het al genoemde coulometrisch meetprincipe. Een verdere ontwikkeling,

want alhoewel soms de indruk wordt gewekt dat Philips een geheel nieuwe

methode bedacht heeft, is een dergelijke methode op dat moment al lang

bekend en wordt zelfs commercieel op de markt gebracht (Leithe, 1968 19).

Philips komt in mei 1968 met een nota met de titel ‘Apparatuur voor het

Snuffelpaal

Het begrip snuffelpaal doet al vroeg zijn intrede als benaming

voor een meetpunt voor luchtverontreiniging. In 1968 duikt het

woord al op in krantenartikelen. Het is niet duidelijk wie het

begrip heeft geïntroduceerd. Wel is het woord ‘snuffelpaal’ al

snel een gevleugeld begrip. Het woord heeft tot op de dag van

vandaag standgehouden. Het staat nog steeds in de Van Dale

met als omschrijving ‘Paal met een meetinrichting om de lucht-

verontreiniging te registreren’. De aanwezigheid van het woord

in Van Dale is enigszins merkwaardig, omdat vrijwel niemand

in het vakgebied het woord nog gebruikt. In het dagelijks

spraakgebruik blijkt het woord incidenteel nog wel eens voor

te komen. Zo maakt iemand op zijn website de KNMI mast van

213 m in Cabauw abusievelijk uit voor een snuffelpaal.

Links: een artistieke weergave van een snuffelpaal,namelijk

die op de voorkant van een brochure met een overzicht van het

Nationaal Meetnet Luchtverontreiniging.

Midden: buurthuis ‘De Snuffelpaal’ in Arnhem, zo genoemd,

omdat er in tot in het midden van de jaren tachtig vlakbij een 

snuffelpaal heeft gestaan. Het is niet duidelijk welk meetpunt

dit is geweest. Foto archief Buurthuis ‘De Snuffelpaal’.

Rechts: de opening van het meetpunt in Polen in 1989 wordt

feestelijk opgeluisterd met een taart waar het woord snuffel-

paal op staat.
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meten van SO2 in de buitenlucht’. Hierin wordt de volledige blauwdruk van de

apparatuur gepresenteerd (Afbeelding 22). Ook de eerste voorlopige specifi-

caties staan nu op papier. 

Het coulometrische systeem kent duidelijke nadelen. Immers elke stof die

een redoxreactie vertoont zal, net zoals zwaveldioxide, in principe storen.

Hierdoor kent zo’n systeem, dat is gebaseerd op een coulometrische be-

paling, een duidelijk selectiviteitsprobleem. Toch wordt op dit systeem in-

gezet. Enerzijds denkt men de nadelen relatief eenvoudig te kunnen elimi-

neren, anderzijds is de prijs aantrekkelijk.

De snelle ontwikkelingen in het Rijnmondgebied zorgen er uiteindelijk voor

dat de Philipsmonitoren, type PW9700 (zie ook het tekstkader ‘Het meten

van zwaveldioxide-III’), daar, in 1969, als eerste worden ingezet 20. Het is ook

in deze tijd dat het woord ‘snuffelpaal’ opduikt (zie tekstkader ‘Snuffelpaal’).

Het RIV zet de automatische ‘opnemers’, zoals ze in het begin worden

genoemd, voor het eerst in de stad Utrecht waar in 1969 opnieuw een meet-

net, nu van 12 meetstations, wordt ingericht.

Metingen, zoals nu in Utrecht, geven telkens weer

aanleiding tot verbetering van de apparatuur 21.

In mei 1970 worden de apparaten in het proef-

meetnet in Twente in bedrijf gesteld (Afbeelding

21) om uitvoeriger onderzocht te worden op func-

tioneren onder veldomstandigheden. Een beperkt

aantal meetstations met het oude meetsysteem

(de natchemische TCM methode) blijven voor

vergelijkingsdoeleinden nog in bedrijf.

19 Leithe geeft een uitgebreid overzicht van de op dat moment bestaande systemen. Zo
beschrijft hij de op een coulometrisch meetprincipe gebaseerde zwaveldioxide monitor
van Amerikaans fabrikaat, de ‘Titrilog’. Leithe heeft er echter geen hoge pet van op blij-
kens zijn opmerking dat ‘Der ‘Titrilog’ ist somit weder durch besondere Selektivität noch
durch hohe Empfindlichkeit gekennzeichnet’.

20 Het Rijnmondmeetnet wordt op 17 oktober 1969 officieel geopend door de Staatssecreta-
ris van Sociale Zaken en Volksgezondheid dr RJH Kruisinga. In zijn openingstoespraak
duikt het woord ‘snuffelpaal’ op. 

21 Zo wordt bij de metingen in Utrecht het verschijnsel ‘paallucht’ ontdekt. Het blijkt dat bij
stijgende temperatuur de zwaveldioxideconcentraties omhoog gaan. De oorzaak ligt in
een lekkende kunststof koppeling in de aanzuigleiding, waardoor valse lucht wordt aan-
gezogen vanuit het inwendige van de aanzuigpaal. Deze palen zijn aan de binnenkant
van bitumen voorzien. Bij stijging van de temperatuur komen gassen vrij uit het bitumen
die door de monitor als zwaveldioxide worden gemeten.

Afbeelding 21

Meetstation 115 aan de

Oliemolensingel in

Enschede. De opstelling is

van de tweede generatie,

dat wil zeggen een kunst-

stof Göhre meetbehuizing

met daarin een coulome-

trische zwaveldioxide

monitor. De pijp links van

de meetbehuizing is de

aanzuiging van de moni-

tor. Foto collectie LLO/

RIVM.
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Opnieuw komen een aantal gebreken aan het licht. Problematisch is dat ijk-

parameters in de eerste versie van de software voor de monitor, zoals die in

het veld bij de kalibratie zijn vastgesteld, niet doorgestuurd kunnen worden

naar de centrale computer. Eén van die parameters was de mate van stabili-

teit. Plotselinge verhogingen na kalibratie leken zich voor te doen. 

Of dit een gevolg was van verhoogde luchtverontreiniging of niet, was niet

duidelijk. Een aantal bij de kalibratie essentiële parameters werden namelijk

niet overgeseind naar de centrale computer. De meetnetoperateur kon daar-

om niet vaststellen of de apparatuur al dan niet correct functioneerde. Een

omissie die pas bij de eerstvolgende modernisering van de software werd

verholpen. Ook de eerste meetbehuizingen geven problemen. Zo kan 

‘s zomers de temperatuur hoog oplopen. Het gevolg is dat regelmatig een

overschrijding van de bovenste temperatuurspecificatie van de monitor

optreedt. Het aanbrengen van een ventilatiesysteem in de kast biedt uit-

komst. 

Afbeelding 22 Eén van de eerste complete schema’s van de opbouw van de zwaveldioxi-

de monitor, begin 1968. Afbeelding archief RIVM.
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Het meten van zwaveldioxide -III

DE PW9700

De door Philips, Technische Universiteit Eindhoven en het RIV

ontwikkelde PW9700 is zeker niet de eerste zwaveldioxide

monitor ter wereld (zie ook Leithe, 1968), maar zeker wel één

die veel is gebruikt. Het meetprincipe is weliswaar eenvoudig,

maar het blijft verbazen dat deze natchemische bepaling zo

succesvol in het veld heeft gewerkt. De werking van het appa-

raat is als volgt. Lucht wordt aangezogen door een verwarmd

glasvezelfilter om stof te verwijderen. 

Vervolgens wordt de lucht geleid door een zilvergaasfilter dat

onder andere ozon verwijdert. Ozon stoort namelijk bij de

bepaling van zwaveldioxide. Tot slot wordt de lucht in de eigen-

lijke meetcel gevoerd. Deze meetcel bevat een oplossing van

kaliumbromide (KBr), broom (Br2) en zwavelzuur (H2SO4). De

meetcel bevat twee elektroden die de zogenaamde redoxpo-

tentiaal meten die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid

van broom en bromide. 

In de lucht aanwezig zwaveldioxide (SO2) reageert in de meet-

cel volgens de eenvoudige redoxreactie:

SO2 + 2H2O + Br2 →SO4
2- + 2Br- + 4H+

Door deze reactie daalt de broomconcentratie en verandert de

redoxpotentiaal. Met een coulometrische titratie ( = titratie met

stroom) wordt nu het weggenomen broom weer aangevuld. De

hoeveelheid verbruikte stroom is een maat voor de oorspron-

kelijke hoeveelheid zwaveldioxide. De PW9700 bevat ook een

voorziening om te kalibreren. In de meetcel loopt een stroom

die direct evenredig is met de zwaveldioxideconcentratie. De

stroom ligt tussen 0 en 20 mA, waarbij 20 mA overeenkomt met

het meetbereik van de monitor. Via een aantal elektronische

bewerkingen wordt het signaal geschikt gemaakt voor trans-

port via een telefoonlijn. Hiervoor worden in eerste instantie

(gehuurde) vaste telefoonlijnen gebruikt; duur maar betrouw-

baar.

De PW9700. Het rechtergedeelte is de meeteenheid; het linker

gedeelte bevat de elektronica en de pomp. 

In de meeteenheid zijn onder andere te onderscheiden: 

1 – zilvergaasfilter; 2 – cilinder met ijkgas; 3 – de eigenlijke

meetcel.
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En wat voor een meetnet!

Er zijn geen officiële RIV rapporten over de overwegingen die hebben geleid

tot de definitie van het eerste landelijke meetnet. Discussies en (gebrek aan)

besluitvorming heeft plaatsgevonden in de vele werkgroepen. Een poging

tot reconstructie levert het volgende op. Piet Spaander vroeg in 1969 aan

Elskamp een ontwerp te maken. Het ontwerp dat Elskamp op 21 november

1969 presenteert, is gebaseerd op de uitkomsten van het proefmeetnet in

Twente, waarbij zou zijn vastgesteld dat de invloed van een brongebied

(stad, industrie) onder gemiddelde meteorologische omstandigheden na 14

km niet meer waarneembaar is. Men stelt dat deze 14 km de basismaat van

het nieuwe meetnet moet worden. Bovendien moet het Nederlandse meet-

net aansluiten op het toekomstige meetnet in Noordrijn-Westfalen, Duits-

land. Daarom wordt van een beoogd meetstation in Essen, Duitsland, een

veelvoud van 14 km afgepast tot even over de grens met Nederland. Dit

punt, het basispunt van het Nederlandse meetnet, ligt in Limburg nabij

Broekhuizervorst (en zal het latere meetstation 102 [Arcen] worden). Vanuit

dit basispunt worden in noord-zuid en in oost-west richting vierkanten van

28 km afgepast. In het zwaartepunt van elk vierkant wordt een aanvullend

meetstation geplaatst. Hierdoor is de projectie van elk punt op de zijden van

een volgend vierkant nergens meer dan 14 km. Dit is goed voor 109 regiona-

le stations. Verder wordt in elke stad met 50.000 inwoners of meer een

stadspunt opgenomen; dit resulteert in 38 stations. Volgens het oorspronke-

lijke voorstel zal het meetnet dus uit 147 meetstations bestaan.

Dit voorstel gaat naar de Werkgroep ‘Geografie’. De in dit forum verzamelde

deskundigen bemoeien zich indringend met het voorstel. Zo wil Hartogensis

van de Hoofdinspectie, en voorzitter van deze belangrijke werkgroep, meer

meetstations in steden (‘meten waar de mensen zijn’). Daarop worden elke

stad met 100.000 of meer inwoners van drie meetstations voorzien. Er zijn

21 van dergelijke stedelijke gebieden. In het ‘saneringsgebied’ Rijnmond 22

en een aantal andere industriegebieden komen er extra veel stations bij. 

Aan de andere kant schrappen de deskundigen stations in de landelijke

gebieden. De provincies, die ook belanghebbend in deze zijn, aarzelen niet

om ook nog eens met vele voorstellen voor veranderingen (lees: wensen

voor uitbreidingen) te komen. Het uiteindelijke resultaat is een meetnet met

maar liefst 225 meetstations. Al met al betekenen deze herzieningen dus

een toename van het aantal stations met ruim 75 ten opzichte van het eer-

dere voorstel. De meningen over de zinnigheid van deze wijzigingen van het

22  Een saneringsgebied was een gebied dat bekend stond om het verhoogd niveau van
luchtverontreiniging en waar daarom krachtige maatregelen genomen moesten worden
om te komen tot een verbetering van de situatie.
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oorspronkelijke voorstel lopen uiteen. Uit het voorgaande moge duidelijk

zijn dat ook andere dan wetenschappelijke overwegingen een rol hebben

gespeeld. Zeker is ook, dat de kosten van het meetnet hierdoor aanzienlijk

hoger worden dan oorspronkelijk voorzien, zowel voor de implementatie als

het onderhoud. Er staat echter geen evenredige informatiewinst tegenover.

Niettemin keurt de staatssecretaris het plan op 3 november 1970 goed.

Afbeelding 23 Ook de pers heeft in de gaten

dat er iets belangrijks staat te gebeuren. Een

kop uit De Telegraaf van 9 januari 1969 (links).

In het artikel heet het, dat er een volledig auto-

matisch functionerend landelijk ‘luchtmeetnet’

komt en dat ‘De luchtvervuiling op elk gewenst

moment met een ‘druk op de knop’ in één lan-

delijke momentopname kan worden opgeme-

ten én geanalyseerd’. Hieronder een kop uit het

Nieuw Utrechts Dagblad van 5 augustus 1970.

De foto toont overigens Bram Buurma en niet

de daarnaast genoemde Dr P Spaander.
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Afbeelding 24 De configuratie van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging vol-

gens het oorspronkelijke plan. In deze periode is alleen nog maar sprake van een meetnet

voor zwaveldioxide. In deze oorspronkelijke opzet is voorzien in meetstations op een aan-

tal Waddeneilanden. Het onderhoud wordt op deze locaties echter niet goed uitvoerbaar

geacht door de problematische bereikbaarheid. Deze stations worden daarom later

geschrapt. Afbeelding archief RIVM.
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Voortschrijdende inzichten

Naarmate de kennis toeneemt, groeit ook het besef van de complexiteit van

de luchtverontreiniging. In de jaren vijftig heerst de opvatting dat luchtver-

ontreiniging identiek is aan zwaveldioxide en rook. In het midden van de

jaren zestig is zwaveldioxide hooguit nog een indicator of een ‘gidsstof’ voor

het geheel aan luchtverontreiniging. Eind jaren zestig realiseert men zich

dat ook het meten van alleen de gidsstof zwaveldioxide (en rook) niet meer

volstaat. Ook stikstofoxiden, en later koolmonoxide, komen onder de aan-

dacht. De opkomst van aardgas ten koste van olie en kolen in Nederland

leidt in de eerste helft van de jaren zeventig bovendien tot een verminde-

ring van de uitworp van zwaveldioxide en daarmee van de zwaveldioxide-

niveaus. De luchtkwaliteitsproblemen zijn daarmee echter niet uit de wereld. 

Een mogelijk nieuw probleem is ontdekt: smog met stikstofoxiden en ozon,

de fotochemische smog. Oorspronkelijk ontdekt in Los Angeles eind jaren

veertig, begin jaren vijftig, dringen in de jaren zestig de berichten over dit

nieuwe type smog door tot Europa. De eerste gedachte is dat Nederland niet

zo veel last kan hebben van dit soort smog. Nederland ligt immers te noor-

delijk en er is dus te weinig zonlicht voor overmatige ozonvorming. Daarom

denkt men dat in een land als Nederland – dat ook nog vlak en winderig is –

fotochemische smog onmogelijk zal kunnen voorkomen. Er doen zich in

Nederland echter wel degelijk luchtverontreinigingsepisodes voor met, naar

men vermoedt, hoge concentraties van onder andere ozon. Ook hier zal dus

onderzoek naar verricht moeten worden en liefst zo snel mogelijk.

Een ander probleem dat in omvang toe lijkt te nemen, is de luchtverontrei-

niging door het verkeer. De metingen in de jaren zestig in Utrecht hebben

dan al uitgewezen dat in verkeersbelaste situaties de zwarte rookconcentra-

ties hoog kunnen oplopen. Onderzoek in andere plaatsen, onder andere in

Amsterdam, wijst uit dat ook andere componenten in hoge concentraties

kunnen voorkomen. Reden om de aandacht ook te richten op stoffen die

door het verkeer worden geëmitteerd zoals lood, koolstofmonoxide en stik-

stofoxiden. Maar wat moet er nu aan systematische metingen gedaan wor-

den? De Gezondheidsraad heeft daarover al in 1968 een advies uitgebracht. 

Vervolgens heeft een ad hoc Werkgroep Luchtverontreiniging van de

Gezondheidsraad in 1971 een advies uitgebracht. De Programmacommissie

onder het Philips-RIV contract vraagt echter een nieuw advies en wel aan de

Analytisch Chemische Werkgroep. Deze werkgroep doet in zijn advies ook

uitspraken over de te verwachten concentraties en de daaruit voortvloeien-

de eisen aan de meetapparatuur. Ook wordt aandacht geschonken aan ande-

re meettechnische aspecten en het meetprincipe dat bij voorkeur gebruikt

zou moeten worden. De stoffen in de 1ste categorie moeten zonder meer in
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een landelijk meetnet gemeten worden (zie Tabel 1); de stoffen in de 2de

categorie behoeven in eerste instantie niet. Wel kunnen ze van groot belang

zijn in plaatselijke situaties. De werkgroep hecht ook belang aan metingen

van stikstofoxiden en ozon vanwege hun betrokkenheid bij fotochemische

smog. Koolmonoxide ziet de werkgroep als een goede gidsstof voor ver-

keersgerelateerde emissies. Stof, in de tabel aërosoldeeltjes genoemd, staat

laag op de lijst van de Analytische Werkgroep, omdat overeenkomstig het

advies van de Gezondheidsraad, zwaveldioxide en standaardrook in samen-

hang worden gezien.

Tabel 1 Aanbevelingen voor te meten componenten en hun prioriteit (Analytisch 

Chemische Werkgroep, 1971).

De Werkgroep spreekt ook voorkeuren uit voor de te hanteren meetmetho-

den. Tegelijkertijd stelt ze echter vast dat automatische methoden – die in

het landelijk meetnet wenselijk zijn – ontbreken. Uit praktische overwegin-

gen wil men verder eigenlijk zo min mogelijk verschillende meetmethoden

in het meetnet introduceren. De conclusie is dat meetmethodisch coulome-

trie de beste keuze is. Deze methode is in principe geschikt voor bepaling

van de eerste vijf stoffen in de lijst van de Analytisch Chemische Werkgroep.

Wel wordt opgemerkt dat de coulometrie weliswaar niet specifiek is, maar

met filters, elektrolytoplossingen en dergelijke wel een hoge mate van selec-

tiviteit bereikt kan worden. De Werkgroep ondersteunt met haar advies in

1e categorie

Zwaveldioxide Zwaveldioxide Zwaveldioxide

Stikstofoxiden Roet en zwevend stof Stikstofmonoxide

Roet en teer Zwavelzuur Stikstofdioxide

Zwavelzuur Stikstofoxiden Ozon

Fluoriden Ozon en andere oxidantia Koolmonoxide

Reactieve koolwaterstoffen Aërosoldeeltjes (0,1-10µm)

Oxidantia (waaronder ozon) Fluoriden

2e categorie

Fluoriden Aldehyden

Koolmonoxide Etheen

Lood Koolwaterstoffen

Aldehyden Peroxyacetylnitraten

Reactieve koolwaterstoffen Salpeterzuur

Polycyclische koolwaterstoffen Zwavelzuur

Commissie Meetmethoden Ad hoc Werkgroep Analytisch Chemische

Van de Gezondheidsraad Luchtverontreiniging Werkgroep
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feite de al in gang gezette ontwikkelingsroute van Philips, waarbij men vol-

ledig inzet op de coulometrie als meetprincipe. Alleen voor de aërosoldeel-

tjes beveelt men lichtverstrooiing aan als meetmethode. 

Ook bij de overheid is sprake van voortschrijdende inzichten. In 1971 wordt

namelijk tijdens de formatie van het kabinet Biesheuvel besloten tot het

instellen van een nieuw ministerie, het Ministerie voor Volksgezondheid en

Milieuhygiëne met als onderdeel het Directoraat-Generaal voor de Milieu-

hygiëne. Het milieu, tot dan het werkveld van het Ministerie voor Sociale

Zaken en Volksgezondheid, krijgt beleidsmatig hiermee een eigen gezicht. 

Het ministerie, in de wandeling al snel VoMil geheten, heeft als eerste minis-

ter LBJ Stuyt, arts. Het milieuvraagstuk, en vooral ook luchtverontreiniging,

wordt echter nog steeds primair als een volksgezondheidsprobleem gezien.

Een probleem dat bovendien lokaal van karakter is. De rol van een lucht-

meetnet wordt door de eerste minister tweeërlei gezien. In de eerste plaats

moet dicht bij bronnen gemeten worden, waardoor informatie over emissies

verkregen wordt. In de tweede plaats moet gemeten worden waar de men-

sen zijn, zodat een beeld van de blootstelling verkregen wordt (Dinkelman,

1995). De eerste gedachte wordt al weer snel verlaten; hiervoor moet een

‘bronnenregistratie’ komen 23. De tweede VoMil minister, de in 1973 aange-

treden Irene Vorrink, heeft al een wat bredere kijk op luchtverontreiniging:

het wordt nu al gezien als een milieuprobleem.

Het coulometrisch avontuur

De ontwikkeling van de coulometrische monitor voor zwaveldioxide levert

in eerste instantie de PW9700 op. Op advies van de Analytisch Chemische

Werkgroep moeten er ook automatische meetsystemen voor stikstofoxiden

(NO en NO2), ozon (O3) en koolmonoxide (CO) beschikbaar komen om te zij-

ner tijd eveneens in het nationale meetnet te worden opgenomen. Philips

heeft hier wel oren naar en zet in op de ontwikkeling van meetsystemen die

eveneens op natchemische coulometrische principes zijn gebaseerd. Philips

stelt zich voor een soort basisapparaat te ontwikkelen waarin een uitwissel-

bare chemische module geplaatst kan worden. Of, zoals Cohen het veel later

formuleert: als er een andere stof gemeten moet worden, ‘gooien we er

gewoon andere limonade in’ (RIVM, 1986a). Dit betekent: wil men een andere

stof meten dan vervangt men gewoon de chemische module. In principe zijn

geschikte chemische reacties bekend die gebruikt zouden kunnen worden

voor de ontwikkeling van de monitoren. Leithe geeft in zijn overzichtswerk

(Leithe, 1968) hiervan een uitvoerig overzicht. Zo blijkt dat al in 1968 de

firma Beckman automatische meetsystemen voor zwaveldioxide, ozon en

23 Dit leidt eerst in 1981 tot de vorming van de Emissieregistratie.
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koolmonoxide op basis van electrochemische principes commercieel aan-

biedt. Niettemin gaat Philips zijn eigen monitoren ontwikkelen.

Stikstofoxiden blijken al snel een probleem te vormen. In de eerste plaats

gaat het om twee stoffen: stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Voor stikstof-

dioxide kiest men voor de reactie van stikstofdioxide met jodide (I-) in een

zure oplossing: NO2 + 2H+ + 2 I- →NO + H2O + I2. Stikstofmonoxide dat

daarna coulometrisch wordt bepaald. Alleen zijn er dan wel twee aparte

monitoren nodig: één voor stikstofmonoxide en één voor stikstofdioxide. De

coulometrische bepaling van stikstofdioxide blijkt al snel onoverkomelijke

problemen op te leveren. De bepaling op zichzelf is niet het grootste pro-

bleem. Het probleem zit in de storing door componenten die ook ‘coulome-

trisch gedrag’ vertonen. Dus stoffen die oxiderend of reducerend werken.

Deze moeten eerst uit de lucht verwijderd worden voordat de bepaling in de

meetcel plaats vindt. De jarenlange zoektocht is er dan ook één van het zoe-

ken naar het geschikte selectieve filter. Dus een filter dat alle storende com-

ponenten verwijdert en de stikstofoxiden ongehinderd laat passeren. Een lij-

densweg: in 1974 is men inmiddels toe aan de vierde generatie monitor en

nog steeds is het niet goed. Er verschijnt een reeks Laboratoriummededelin-

gen over de voortgang van de ontwikkeling van de monitoren voor de stik-

stofoxiden. De gewenste selectiviteit lijkt binnen handbereik, maar dit is ten

koste gegaan van een lange verblijftijd in de aanzuigleidingen. Hierdoor

ontstaan weer andere ongewenste afwijkingen (zie bijvoorbeeld Van de Wiel

en Klokman, 1974a, b, c). Medio 1974 wordt in een overleg tussen Philips en

het RIV vastgesteld: ‘Het uitblijven van een bruikbaar selektief filter deed de

vertegenwoordigers besluiten dat niet uitsluitend meer vertrouwd mag worden

op een succesvolle ontwikkeling van de coulometrische meting. Op korte termijn

zal parallel een ontwikkeling van apparatuur op basis van chemiluminiscentie

gestart moeten worden’. Wat verhullend schrijft Philips in de voortgangs-

rapportage over het eerste halfjaar van 1976: ‘Ondanks aanvaardbare resulta-

ten met de coulometrische stikstofoxiden monitoren wordt, uit het oogpunt van

bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van meetwaarden, de voorkeur gegeven

aan een chemiluminiscentie monitor.’ Het coulometrisch avontuur voor de

stikstofoxiden is afgelopen. Er wordt vanaf dan koortsachtig gewerkt aan de

ontwikkeling van een meetsysteem dat gebaseerd is op het chemilumini-

scentie principe. In het najaar van 1974 is een eerste prototype al beschik-

baar (Van de Wiel en Klokman, 1974d).

De meting van ozon lijkt niet zo moeilijk. De dan al bekende elektrochemi-

sche systemen maken gebruik van de eenvoudige reactie van ozon met jodi-

um (I2). Ook Philips onderzoekt dit principe, maar ook hier treedt weer het

selectiviteitsprobleem op. Alvorens ozon in de elektrochemische cel bepaald

kan worden, moet de lucht namelijk ontdaan zijn van storende bestand-



Er zij een meetnet 

63

delen. En dat lukt dus niet goed genoeg. Daarom wordt in maart 1973 de

ontwikkeling gestaakt. Philips gaat, in samenwerking met TNO, nu werken

aan de ontwikkeling van een monitor die is gebaseerd op het chemiluminis-

centie principe.

Koolmonoxide lijkt chemisch een probleem. De stof is weinig reactief en het

is op zijn minst verrassend om natchemische coulometrie te gaan gebruiken.

Monitoren voor koolmonoxide zijn dan al lang bekend. Weliswaar voor

industriële toepassingen (en dus bij hogere concentraties dan in de buiten-

lucht), maar deze systemen, meestal op basis van infraroodspectrometrie

hebben zich wel al bewezen. Toch coulometrie? De oplossing wordt gevon-

den in een omweg. Koolmonoxide wordt eerst omgezet met joodpentoxide

(I2O5) tot het coulometrisch gemakkelijk te bepalen jodium (I2). De CO moni-

tor, de PW9775, is geboren.

En zwaveldioxide dan? Ook daar wordt nog verder aan gewerkt; nog steeds

is echter de selectiviteit nog niet geheel zoals men zou willen. De PW9700

ondergaat een aantal modificaties: zo wordt het oorspronkelijke selectieve

filter (zilvergaas) vervangen door een beter werkend filter met ijzersulfaat

en kaliumwaterstofsulfaat 24. Veel ingrijpender is, dat Philips in 1975 met

een geheel herziene versie van de zwaveldioxide monitor komt, de PW9755.

Deze PW9755 is net zo groot als de PW9700, maar de elektronica zit samen

met het meetgedeelte in één behuizng. Er is dus geen aparte elektronica

eenheid meer. De eigenschappen van de PW9755 zijn ook aanzienlijk beter

dan die van de PW9700. Het lijkt zelfs of de PW9700 met terugwerkende

kracht alsnog een brevet van onvermogen krijgt uitgereikt (Van de Wiel,

1975). Zo wordt nu openlijk melding gemaakt van een probleem, dat zich al

jaren blijkt voor te doen, namelijk condensvorming in de aanzuigleiding van

de monitor. Hierdoor wordt eerst te weinig gemeten – het zwaveldioxide

hoopt zich op in het vocht –, daarna teveel als het opgehoopte vocht met

daarin het verzamelde zwaveldioxide plotseling door de leiding naar de

meetcel wordt gezogen. De PW9755 zal overigens tot in 1985 bij de volgen-

de herziening van het meetnet worden gebruikt. Het apparaat heeft een

onderste detectiegrens – de kleinste hoeveelheid die het apparaat nog kan

meten – van ca. 5 µg SO2/m3.

Het coulometrisch avontuur van Philips levert uiteindelijk een tweede gene-

ratie zwaveldioxide monitor en een koolmonoxide monitor op. Over de uit-

24 Het ‘filter’ bestaat uit een gedeelte met ijzersulfaat en kaliumwaterstofsulfaat op Chro-
mosorb gevolgd door een mengsel van zilversulfaat en kaliumwaterstofsulfaat in pil-
vorm. Het ijzersulfaat zet het storende stikstofdioxide om in het niet storende stikstofmo-
noxide en evenzo ozon in zuurstof. Het zilversulfaat bindt het eventueel aanwezige
zwavelwaterstof.
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wisselbare chemische module praat daarna nooit meer iemand. Voor stik-

stofoxiden en ozon loopt de coulometrische weg dood. Voor deze stoffen

worden vervolgens in korte tijd monitoren ontwikkeld die gebaseerd zijn op

het al genoemde meetprincipe van de chemiluminiscentie. Eind 1975 meldt

Van Tilburg van Philips aan directeur Spaander van het RIV dat alles kan,

maar dat het wel veel geld zal kosten. Zo verschijnen in korte tijd de

PW9771 voor ozon (Van de Wiel en Uiterwijk, 1976) en de PW 9762 voor

stikstofoxiden. Inderdaad, het blijkt wat te kosten. De ontwikkelkosten voor

de nieuwe monitoren zijn voor die tijd astronomisch: ca. f 500.000 25.

25 Dit tot verbijstering van Dr Gootjes. Gootjes was op het RIV de hoogste verantwoordelijke
voor de financiën en daarmee een machtig man op het RIV. Hij ondertekende zijn brie-
ven gewoonlijk met ‘Dr. Gootjes, De econoom’.

Afbeelding 26 Philips

maakt ook in weten-

schappelijke tijdschriften

reclame voor zijn appa-

ratuur. Hier een adver-

tentie uit New Scientist

van april 1970. 

Bron afbeelding New

Scientist.

Afbeelding 25 De folders

voor de coulometrische

Philips monitoren voor

stikstofmonoxide en stik-

stofdioxide zijn al gedrukt,

maar het RIV zal de moni-

toren nooit gebruiken.

Afbeeldingen archief

RIVM.
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Ook de organisatie ontwikkelt zich 

Temidden van al deze tumultueuze ontwikkelingen neemt P Spaander op 1

maart 1972 na 17 jaar afscheid als hoofd van het Laboratorium Bodem,

Water, Lucht. Daarna wordt het laboratorium onder leiding van Schneider

gereorganiseerd. Dit is de eerste echte reorganisatie sinds het ontstaan van

BWL. De afdeling Lucht wordt afgesplitst van Drink- en Zwemwater en van

Afvalwater. Het eerste deel van de reorganisatie levert een laboratorium op

met de afdelingen Luchtmeetdienst, Luchtchemie, Nationaal Meetcentrum,

Rekencentrum, Meetdienst Waterverontreiniging, Algemene Analyse, Atoomspec-

trometrie en Elektroanalyse. Het tweede deel van de reorganisatie volgt een

aantal jaren later. Veel en steeds meer lucht wordt in dit laboratorium

gedaan.

De Luchtmeetdienst, onder leiding van Buurma – tevens plaatsvervangend

laboratoriumhoofd –, is verantwoordelijk voor alle operationele meetactivi-

teiten, waarvan de opbouw van het nationale meetnet voor luchtverontrei-

niging de belangrijkste is. De monsternemingsgroep voor de semi-automati-

sche metingen, de technische onderhoudsdienst met de werkplaats en de

mobiele meetsystemen (meetwagens) vallen hieronder.

De afdeling Luchtchemie, met H(enk) van de Wiel, is actief op het gebied van

de ontwikkeling van meetsystemen en de beoordeling van de kwaliteit

ervan. Hier worden ook al snel de eerste schreden op weg naar de ijkgas-

installatie gezet (Afbeelding 27). De ijkgasinstallatie zal voor het RIV een uit-

komst blijken te zijn. Hiermee komt namelijk een instrument beschikbaar

om de eisen, die aan de apparatuur gesteld zijn, ook daadwerkelijk te toet-

sen. De verhouding RIV-Philips wordt hiermee een stuk evenwichtiger. Het is

ook aan de ijkgasinstallatie (en dus aan Van de Wiel) te danken dat het RIV

uiteindelijk niet met stikstofoxiden monitoren wordt opgezadeld die kwali-

tatief onder de maat zijn. De afdeling is ook intensief betrokken bij het inter-

nationale luchtonderzoek dat in het begin van de jaren zeventig op gang

komt.

Het Nationaal Meetcentrum, dat in de loop van 1972 onder leiding van N(ico-

laas, in de wandeling Klaas) van Egmond 26 komt, moet het zenuwcentrum

worden van waaruit het meetnet bewaakt wordt. Hier bevinden zich de com-

puters die het contact onderhouden met de meetstations en die de data ver-

werken. Rapportage en kontakten met overheden over de luchtkwaliteit val-

len ook onder deze afdeling. Verder wordt vanuit deze afdeling ook

onderzoek in gang gezet; bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van correla-

26 Geboortedatum 5 december.
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tiespectrometrie, een remote sensing (‘meting op afstand’) techniek, waar-

mee ruimtelijk geïntegreerde metingen gedaan kunnen worden.

Het Rekencentrum, in de eerste jaren onder Van Uitert, is een essentiële

ondersteunende dienst die mede tot wasdom is gekomen door de steeds

maar toenemende datastromen uit het luchtonderzoek. De afdeling levert

belangrijke bijdragen aan het ontwikkelen van programmatuur voor de ver-

werking en later bewerking van de data. Als later automatisering en het

gebruik van computers ook voor andere onderdelen van het RIV opportuun

wordt, zal deze afdeling uiteindelijk een aparte status krijgen.

Het eerste gedeelte van de reorganisatie wordt in 1975 gevolgd door een

tweede deel. Het leidend beginsel bij deze tweede reorganisatie is ‘chemici

bij chemici, technici bij technici en rekenlinialen bij rekenlinialen’. Het labora-

torium wordt gesplitst in een Laboratorium voor Milieuonderzoek (LMO) en

een Laboratorium voor Milieuchemie (LMC). Het Laboratorium voor Milieu-

chemie ‘verenigt alle chemische disciplines’.

Het Laboratorium voor Milieuonderzoek, onder leiding van Schneider,

bestaat nu uit de afdelingen Milieumeetdienst onder Buurma, Luchtmeetnet-

ten onder Van Egmond en Rekencentrum onder Vermeer. De Milieumeetdienst

heeft als werkveld in technische zin het meetnet en alles wat gemeten

wordt. De afdeling Luchtmeetnetten maakt een begin met ‘en wat betekent

dit dan allemaal’. Met andere woorden, men vraagt zich af: wat betekenen

al die meetgegevens en kunnen we het hoe en wat begrijpen. Van hieruit

wordt ook het onderzoek op gang gebracht naar ontstaan, verspreiding en

verwijdering van luchtverontreiniging. In het Jaarverslag 1975 wordt de

splitsing op deze manier gepresenteerd als een splitsing in operationeel

meetnetwerk enerzijds en interpretatie en presentatie anderzijds. In feite

heeft zich hier echter een splitsing voltrokken tussen de technische mensen

Afbeelding 27 De ijkgasinstallatie waarvoor de eerste

stappen al in 1970 worden gezet, komt begin 1973 gereed.

Vanaf nu is het mogelijk onder gecontroleerde omstandig-

heden de kwaliteit van meetapparatuur vast te stellen. Met

de installatie kan de selectiviteit en de temperatuurgevoe-

ligheid van meetapparatuur worden vastgesteld. Voor dit

laatste is een klimaatkamer onderdeel van de installatie.

De goedkeuring voor de bouw wordt gegeven in 1972. De

kosten worden geschat op f 56.000 plus f 25.500 installa-

tiekosten. Het is een unieke faciliteit die ook door instan-

ties buiten het RIV veel gebruikt zal worden. Foto collectie

LLO/RIVM.
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en de academische mensen. Dit zal in de toekomst nog vele jaren een bron

van problemen en spanningen blijken.

Het Laboratorium voor Milieuchemie, onder leiding van A(rnold) Fonds,

krijgt de afdelingen Luchtchemie, onder Van de Wiel, Algemene Analyse,

onder H(ans) Reijnders, Atoomspectrometrie, onder A(d) Minderhoud, en Elek-

tro-analyse, eerst onder Meijerman en later Pouw. In essentie is het een ana-

lytisch-chemisch laboratorium met op sommige plaatsen wat lucht gewor-

den. Luchtchemie doet nog het meeste aan lucht. Het is merkwaardig te

noemen dat deze afdeling hier en niet bij Milieu-onderzoek is geplaatst.

Deze afdeling houdt zich immers intensief bezig met het ontwikkelen en tes-

ten van monitoren. Algemene Analyse heeft ook raakvlakken met lucht,

omdat het zich bezig houdt met regenwater. De interesse voor regenwater

zal bij Milieu-onderzoek pas jaren later komen en op een nogal verrassende

manier.

Het meetnet wordt gevuld

Begin jaren zeventig is de technische en infrastructurele opbouw van het

nationale meetnet in volle gang. Op 22 maart 1971, 11 uur, vindt de eerste

officiële opening in het luchtmeetnet plaats. Op die datum worden de twee

eerste geïnstalleerde (zwaveldioxide) meetstations in de regio Limburg

geopend door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Kruisinga. Een curieuze handeling, want in de provincie Limburg moeten

alle andere stations nog geïnstalleerd worden. Bovendien zijn de twee geïn-

stalleerde stations nog niet verbonden met de centrale computer in Biltho-

ven. Het verhaal gaat dat bij de opening duiven gebruikt zouden worden.

Deze duiven zouden de verbinding met Bilthoven gesymboliseerd moeten

hebben. Er werd echter afgezien van het gebruik van de duiven op advies

van een aanwezige duivenkenner. Deze was van mening dat door de heer-

sende stormachtige wind de duiven niet van de grond zouden komen. Dit

zou ten overstaan van de aanwezige pers natuurlijk een slechte indruk heb-

ben gemaakt. Niettemin ontstond de legende dat de meetresultaten

Bilthoven nooit hebben bereikt, omdat de postduiven waren gaan lopen

(Elskamp, 1987).
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Op 8 februari 1973 is de officiële start van het Nationaal Meetnet voor Lucht-

verontreiniging (NML) met de regio’s Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en

Noord-Holland 27. Eind 1974 zijn er zes regio’s operationeel: Utrecht en

Gelderland zijn er dan bij gekomen. In 1975 volgen de laatste regio’s: Zuid-

Holland, Overijssel en Friesland, Groningen en Drente (deze laatste drie pro-

vincies vormen samen één regio). Daarmee is het meetnet voor zwavel-

dioxide gereed: het is 26 mei 1975. Ook de meetstations voor de meting van

windsnelheid en windrichting, zo’n 40 stuks, zijn nu alle in bedrijf.

Er is dus nu een zwaveldioxidemeetnet met meer dan 200 meetstations ope-

rationeel. In het meetnet worden de meetwaarden op het meetstation elek-

tronisch omgevormd, zodat ze met een telefoonlijn naar een regionaal cen-

trum gezonden kunnen worden. Voor de telefoonverbindingen worden

vaste telefoonlijnen gebruikt; zeer kostbaar, maar ook zeer betrouwbaar. Er

zijn in het meetnet negen van deze regionale centra, overeenkomend met

de negen regio’s. In de regionale centra ondergaan de meetwaarden geheel

automatisch een aantal controles en bewerkingen en worden geaggregeer-

de meetwaarden, waaronder uur- en daggemiddelden, berekend. Dit

gebeurt met de zogenaamde Regionale Data Reductor (RDR). Verder hebben

deze regionale centra een taak in het ijken van de meetapparatuur en

onderhouden ze het contact met het Nationale Meetcentrum in Bilthoven.

De regionale centra werken dus volledig automatisch, maar kunnen in geval

van calamiteiten bemand worden. In het laatste geval kan vanuit een regio-

naal centrum, eventueel in overleg met het Nationale Meetcentrum, de

plaatselijke interpretatie van meetgegevens verzorgd worden.

Het Nationale Meetcentrum is uitgerust met een Centrale Communicatie

Unit (CCU). In feite is dit het kloppend hart van het meetnet. Hier wordt de

gehele datastroom in het meetnet geregeld en bewaakt. Ook biedt het cen-

trum de mogelijkheid om gegevens direct te presenteren en kan de ontwik-

keling van de luchtverontreiniging zowel in ruimte als in tijd nauwlettend

gevolgd worden (Afbeelding 28).

In 1973 ziet een nieuwe werkgroep onder het RIV-Philips contract het licht.

Deze heeft de ludieke naam ‘De laatste loodjes’ en bestaat uit RIV’ers en ver-

tegenwoordigers van Philips. De gedachte achter deze werkgroep is dat, nu

de meetsystemen worden opgeleverd en het meetnet wordt gevuld, de klus

27 De regio indeling in het meetnet volgt grotendeels de provincie indeling. Limburg is
regio 1, Noord-Brabant 2, Zeeland 3, Zuid-Holland 4, Noord-Holland 5, Utrecht 6, Gelder-
land 7 en Overijssel 8. De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe
worden samengenomen als regio 9. Ten tijde van het ontstaan van het meetnet bestaat
Flevoland nog niet. Meetstations die later in deze provincie zullen worden opgericht,
worden toegekend aan regio 6. 
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bijna geklaard is. Mogelijk moeten er nog wat kinderziektes overwonnen

worden, maar dat is dan ook alles. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger en

de naam van de werkgroep wordt al snel veranderd in ‘Systeem Service Evalu-

atie’. Later, in 1979, wordt het de ‘Begeleidingscommissie Systeem Service Over-

eenkomst NML’ die tot 1985 zal blijven bestaan 28.

Afbeelding 28 Het Nationaal Meetcentrum van Het Natio-

naal Meetnet voor Luchtverontreiniging is ondergebracht

in S309. Hier wordt het meetnet én de luchtkwaliteit

bewaakt. De kaart op de achtergrond is voorzien van lamp-

jes. Elk lampje stelt een meetstation voor. Het lampje gaat

branden als een bepaald concentratieniveau van zwavel-

dioxide op het station wordt overschreden. Deze drempel-

waarde kan worden ingesteld. Achter het toetsenbord zit

de operateur, in dit geval Gerbrands. Links achter de gor-

dijnen bevindt zich een glazen wand. Er worden veel

bezoekers ontvangen in het Meetcentrum, want het is niet

alleen het paradepaardje van het luchtmeetnet en het RIV

maar ook van Philips. Potentiële klanten van luchtmeetap-

paratuur (of zelfs van een compleet meetnet!) worden

door Philips altijd naar het Meetcentrum meegenomen. In

het kader van de demonstraties is het niet ongebruikelijk

om via het aanwezige intercomsysteem vanachter het glas

‘opdrachten’ te geven aan de operateur (zie ook Anony-

mus, 1973). Foto collectie LLO/RIVM.

Afbeelding 29 Interieur van een Philips servicebusje. Met

dergelijke busjes worden de meetstations in het meetnet

afgereden. In de bus de heer PC Koerse, een Philips techni-

cus van het eerste uur. Ook in het meetnet Rijnmond doet

hij al onderhoud aan de zwaveldioxide monitoren. Er wordt

gezegd, dat het uitzonderlijk hoge rendement van het auto-

matische meetnet in Rijnmond (mede) te danken was aan

het feit, dat Koerse ook in het weekend onderhoud verricht.

Met vrouw en kinderen rijdt hij vanuit zijn woonplaats Den

Haag in de bus naar Rijnmond. De latere onderhouds-

contracten tussen Philips en het RIV zijn onder andere op de

veel te laag geschatte storingsfrequentie in het meetnet

Rijnmond gebaseerd. Dit heeft het RIV geen windeieren

gelegd, want in het NML blijkt de storingsfrequentie name-

lijk aanzienlijk hoger te liggen dan in het meetnet Rijnmond.

Foto Philips Koerier.
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Het meetnet is echter nog niet geheel voltooid, omdat tussentijds de doel-

stelling gewijzigd is. De introductie van de meting van ozon, stikstofoxiden

en koolmonoxide zal de definitieve oplevering van het meetnet nog een

aantal jaren vertragen.

Datastromen, rapportages en kwaliteit

Het zenuwcentrum van het meetnet is zoals gezegd het Nationale Meetcen-

trum (NMC) in Bilthoven. Van hieruit bewaken de operateurs het meetnet;

hier komen ook de data van alle meetstations binnen en vindt de verwer-

king ervan plaats. In het NMC is hiervoor een zogenaamde Centrale Com-

municatie Unit (CCU) aanwezig. De CCU is verbonden met de negen Regio-

nale Data Reductoren (RDR). De genoemde CCU en RDR zijn niet anders dan

eufemistische aanduidingen voor computers. Indachtig de problemen bij de

aanschaf van de allereerste computer, de PR8000, bedient men zich sinds-

dien van schuilnamen voor computers. Op deze wijze kan de als zeer lastig

bekend staande Commissie Automatisering Rijksdienst bij aanschaffingen

omzeild worden. Later zal iets dergelijks nogmaals vertoond worden bij de

aanschaf van de zogenaamde SOLP, de Semi On Line Processor; dit is niets

anders dan een (groter) dataverwerkend computersysteem.

De rapportages over de resultaten van het meetnet komen al snel op gang.

In de zomer van 1974 komt het eerste rapport uit met de meetgegevens van

het winterhalfjaar 1973/74; er zijn dan nog maar vier regio’s in het meetnet

(Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Noord-Holland) operationeel (Afbeel-

ding 30). Voor het meetnet wordt een aparte rapportenreeks gestart: de

Publicatiereeks N.M.L.-R.I.V. Er komt vervolgens een stroom rapporten op

gang; elk half jaar tot medio jaren tachtig zal een rapport met de meetresul-

taten van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging verschijnen.

Al in de begintijd krijgt de kwaliteit van meetwaarden veel aandacht. Zo

wordt een heel stelsel van algoritmen bedacht dat beoogt om het technisch

correct functioneren van de meetapparatuur te controleren. Komen bepaal-

de technische parameters buiten vooraf gedefinieerde grenzen, dan leidt dit

tot de afkeuring van meetwaarden. Dit is de zogenaamde technische valida-

tie. Maar ook al worden meetwaarden verkregen met juist functionerende

apparatuur dan nog kunnen meetwaarden niet juist zijn, zo is de redene-

ring. Daarom is ook nog zoiets als een wetenschappelijke validatie bedacht.

Hierbij worden technische parameters, concentraties van vaak meerdere

componenten en ook meteorologische informatie gebruikt om alle meet-

28 De relatie tussen het RIV en Philips was niet altijd even vriendelijk, want de belangen
spoorden lang niet altijd. Dit moge ook blijken uit de legendarische woorden van Frits
van Dijk (Philips): ‘De klant is koning, maar hij dient zich dan wel vorstelijk te gedragen’.



Er zij een meetnet 

71

waarden nog eens kritisch te beschouwen. Dit is een omvangrijk en daar-

door tijdrovend werk dat in het NML en het latere LML op structurele basis

wordt uitgevoerd. Het RIVM bouwt hiermee een reputatie op van een meet-

net waarvan de kwaliteit gegarandeerd is. Het is welsiwaar niet zeker dat de

meetwaarden juist zijn, maar het is wel zeker dat ze alle zijn onderworpen

aan dezelfde uitputtende kwaliteitscontrole. En dat is iets dat van weinig

andere meetwaarden op het gebied van de luchtverontreiniging in Europa

gezegd kan worden.

Andere lucht dan meetnetlucht

Het is begin jaren zeventig niet alleen meetnet wat de klok slaat. Ook het

meer ‘gewone’ luchtwerk wordt nog steeds gedaan. Zo start in 1970 op ver-

zoek van de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid een onderzoek bij

de DEMKA staalfabrieken in Utrecht-Noord. Deze fabriek, die gelegen is in

een woonwijk, geeft al jaren aanleiding tot veel klachten en veroorzaakt

aanzienlijke stof- en rookhinder. Grootste bron van ergernis ligt in de staal-

productie, waar veel ijzeroxide ontstaat bij het zuurstofblazen. Het ijzer-

oxide wordt als stofvormige luchtverontreiniging samen met de rookgassen

naar de buitenlucht afgevoerd. Ook bij het smelten van nikkelslijpsel ont-

staat veel stof. De situatie is zo ernstig dat het Utrechtse gemeentebestuur

de DEMKA verplicht om als permanente oplossing voor de overlast een filter-

installatie te plaatsen. Realisatie daarvan zal echter geruime tijd in beslag

nemen. Daarom bouwt de DEMKA als tijdelijke oplossing een 70 meter hoge

Afbeelding 30 Zwaveldioxide concentraties in de winter

1973/74. Er is dan ook nog discussie over de presentatie

van de meetgegevens. Het hoofd van het Nationale Meet-

centrum, Van Egmond, gelooft niet in de wetenschappelij-

ke fundering van isolijnen. Ze staan wel in het allereerste

rapport, maar zijn gestippeld weergegeven (Van Egmond

en Elskamp, 1974)

Afbeelding 31 Het Nationaal Meetcentrum (voor Lucht-

verontreiniging, zoals het officieel heette) heeft een eigen

stempel en een eigen documentatiecentrum.
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schoorsteen voor de afvoer van de bedrijfsgassen. De uitkomsten van het RIV

onderzoek zijn verrassend. Na het in gebruik nemen van de schoorsteen ver-

betert de luchtkwaliteit namelijk niet. Dit wijten de onderzoekers aan het

feit dat tijdens een gedeelte van het productieproces de ovens niet met de

schoorsteen verbonden zijn. Juist tijdens deze periode vindt emissie van

luchtverontreinigende stoffen op laag niveau plaats. Anderzijds is de consta-

tering dat de luchtkwaliteit ook niet verder is verslechterd. De onderzoekers

stellen dat dit wel het geval zou zijn geweest, als er geen maatregelen zou-

den zijn genomen (Buurma, 1975)! 

In de regio Utrecht wordt vooruitgelopen op de inrichting van het meetnet

en worden alvast vijf meetstations voor zwaveldioxide geïnstalleerd in ver-

band met de medewerking aan het interdisciplinaire Kromme Rijn Project

van de Rijksuniversiteit Utrecht. In dit unieke project wordt voor het eerst in

Nederland in een integrale onderzoeksopzet een gebied onderzocht. In het

projectteam werken een veelheid aan wetenschappers met uiteenlopende

achtergronden samen: biologen, planologen, ecologen, hydrologen, meteo-

rologen en nog veel meer. De RIV meetstations leveren de informatie over

de mate van luchtvervuiling in het gebied (Asman en Tjallingii, 1974) 29.

In 1974 vindt voor het eerst een onderzoek naar de luchtkwaliteit op Schip-

hol plaats. Doel is om vast te stellen aan welke verontreinigingen passagiers

en bezoekers op en rond de platformen worden blootgesteld. Het blijkt al

snel dat de luchtkwaliteit op Schiphol niet overhoudt. Zo blijkt voor stikstof-

dioxide dat de concentraties overeen komen met die ‘welke op sterk door het

gemotoriseerde verkeer beïnvloede plaatsen in steden worden gemeten’ (Buur-

ma, 1976). Overigens zal later onderzoek van het RIVM tot een zelfde bevin-

ding leiden; wel zijn dan inmiddels de niveaus van luchtverontreiniging in

steden, dus ook op Schiphol, hoger dan in 1974 (Van den Anker et al., 1989).

Ook bij het meest recente onderzoek, eind jaren negentig, wordt nog immer

vastgesteld dat de luchtkwaliteit op en rond Schiphol vergelijkbaar is met de

luchtkwaliteit in steden (RIVM, 2000).

29 Vanuit het project zelf wordt onderzoek naar de chemische samenstelling van regenwa-
ter in het gebied gedaan. Ook worden, naast de metingen van het RIV, met de passieve
Leclercmethode metingen van zwaveldioxide gedaan. Het onderzoek levert tevens een
relatie tussen de resultaten die verkregen zijn met de Leclercmethode en met de RIV
methode (Laeijendecker et al., 1972). 
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Lucht over de grenzen heen

Eind jaren zestig komen de eerste aanwijzingen, dat luchtverontreiniging in

korte tijd grote afstanden kan overbruggen: de grensoverschrijdende lucht-

verontreiniging is ontdekt. In 1968 maakt Groen, de Hoofdinspecteur voor

de Volksgezondheid, hier in het Coördinatorenoverleg al melding van. De

Zweden, al snel gevolgd door de Noren, dringen aan op internationale

samenwerkingsverbanden om het probleem beter te onderzoeken en daar-

mee beter te begrijpen. Nederland en het RIV sluiten zich hierbij aan en

doen mee aan het OECD onderzoek ‘Long range transport of air pollutants’.

Voor dit onderzoek worden in 1972 drie stations (Wageningen, de Kooij en

Witteveen) ingericht voor monsternemingen van lucht en neerslag. 

Al langer bestaan er kontakten met collega luchtinstituten in het buiten-

land; vooral met België en met de West-Duitse deelstaat Noordrijn-Westfa-

len wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Ook werkgroepen worden inge-

steld, zoals de Duits-Nederlandse Werkgroep Luchtverontreiniging en de al

in 1970 opgerichte Werkgroep ‘Luchtnet’. In deze werkgroepen besluit men

al in een vroeg stadium om de luchtmeetnetten in de verschillende landen

in de grensstreken op elkaar te laten aansluiten (zie ook ‘En wat voor een

meetnet!‘, pagina 56). Met enige regelmaat zijn er op het RIV in Bilthoven

internationale congressen en symposia over luchtverontreiniging. Op het

operationele vlak is een belangrijke ontwikkeling dat het vergelijkend

onderzoek van meetapparatuur van de grond komt. Hiertoe worden vaak

meetwagens gebruikt. Meetwagens uit Duitsland, Italië en Nederland doen

bijvoorbeeld in 1973 metingen in Geleen, Maastricht en Leverkusen (Afbeel-

ding 32). De resultaten zijn niet bemoedigend: ‘de vergelijking van de meet-

waarden bepaald met automatische monitoren was niet hoopgevend, dit

ondanks het feit dat vóór de metingen de apparatuur op elkaar was afgestemd

(referentiegas)’. Deze uitkomst onderstreept nogmaals het belang van verge-

lijkend onderzoek, referentiebepalingen en ijkfaciliteiten.

Nederland speelt in deze periode in Europa een toonaangevende rol op

luchtgebied en zeker op het gebied van geautomatiseerde meetsystemen 30.

Dit blijkt wel uit het feit dat bijvoorbeeld in de jaren zeventig op het RIV

regelmatig internationale studiedagen en symposia worden georganiseerd.

Zoals de studiedagen in 1971 met deelnemers uit België, Luxemburg, Duits-

land en Nederland en met als thema: ‘Coördinatie Luchtmeetnetten en Data-

uitwisseling’. Nog grootser opgezet is de conferentie in 1973 met als titel

‘Automatic Air Quality Monitoring Systems’ en Prins Bernhard als voorzitter

(Schneider, 1974). Er zijn een vijftigtal deelnemers uit maar liefst 16 landen,

30 Dit laat onverlet dat men bijvoorbeeld in Japan al veel verder is (zie bijvoorbeeld
Kumazama, 1973).
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Afbeelding 32 Meetwagens uit Duitsland, Italië en Nederland die deelnemen aan een ver-

gelijkings-onderzoek op het Vrijthof te Maastricht. In het midden is nog net het voorste

gedeelte te zien van de meetwagen uit Frankfurt, Duitsland; zie ook de volgende afbeel-

ding. Foto collectie LLO/RIVM.

waaronder uit Japan en de Verenigde Staten. In 1977 is er de internationale

workshop met als titel ‘Air Pollution Reference Measurement Methods and

Systems’ (Schneider et al., 1978). En in 1979 kan al de tiende verjaardag van

de samenwerking op luchtgebied met de Bondsrepubliek Duitsland gevierd

worden ter gelegenheid waarvan een boekje wordt uitgebracht. Dit dient,

blijkens het voorwoord, tevens ter opluistering van het afscheid van de

Directeur-generaal van het RIV J Spaander (Anonymus, zj).

Afbeelding 33 De meet-

wagen uit Frankfurt, Duits-

land. De meetapparatuur is

achterin de auto geïnstal-

leerd op de plaats van de

verwijderde achterbank.

Foto collectie LLO/RIVM.
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Afbeelding 35 Officiële foto ter gelegenheid van de internationale workshop ‘Air Pollution

Reference Measurement Methods and Systems’, december 1977. Op de foto in het mid-

den Prins Bernhard met links naast hem Schneider en daar weer links achter nog net

zichtbaar Van Egmond, naast hem links Onderdelinden. Op de achterste rij, tweede van

rechts Buurma en daar links voor P Spaander. Vooraan tweede van links Van der Meulen.

Geheel rechts Cohen, daar schuin achter Dr Gootjes, De Econoom, en als vierde van

rechts, J Spaander. Foto collectie D Onderdelinden. 

Afbeelding 34 Het is in de jaren zeventig niet ongebruike-

lijk dat internationale bijeenkomsten over lucht op het RIV

met koninklijke aanwezigheid vereerd worden. Ook is het

niet ongebruikelijk dat Prins Bernhard voorzitter van de

bijeenkomst is. Na afloop wordt er in informele sfeer nog

wel eens nageborreld op paleis Soestdijk. Op deze foto

staan van links naar rechts Schneider, Van Egmond, ZKH

Prins Bernhard, J Spaander, Kampelmacher, Buurma.

Foto collectie LLO/RIVM.
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De jaren 1974-1983 zijn de jaren van het eerste nationale

meetnet. Het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging

krijgt gestalte en is in de vorm van het multicomponenten-

meetnet in 1978 klaar. Ruim 200 meetstations en een 

groot scala aan componenten, zowel chemisch als meteo-

rologisch en als onderdeel ook nog een biologisch 

meetnet. Een meetnet dat zijn gelijke niet kent. 

De ontwikkeling van modellen voor de beschrijving van 

de luchtkwaliteit komt in deze periode op gang. Ook 

wordt op beleidsniveau het milieu, en dan vooral lucht-

verontreiniging en later zure depositie, steeds meer een 

aandachtspunt. Kennis leidt tot ervaring en ervaring 

leert dat het met het meetnet veel minder omvangrijk 

kan. De eerste herziening van het meetnet, zowel in 

structuur als techniek, kondigt zich aan.

3
1970

1975

1980

1985

1990

Reorganisatie:
ontstaan LMO 
en LMC

herziening NML
van start

NML gereed

Zwaveldioxide
meetnet gereed
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De weg naar een nationaal meetnet

De al eerder in gang gezette diversificatie in het waarnemingspakket voor

luchtverontreiniging leidt in 1972 tot de start van het Proefonderzoek

Luchtverontreiniging Zuid-Holland. Belangrijkste doel is onderzoek te doen

naar de verschillen in de luchtkwaliteit tijdens periodes met en zonder foto-

chemische luchtverontreiniging. Het project beoogt tevens ervaring op te

doen met de meting van koolmonoxide, stikstofoxiden, ozon en koolwater-

stoffen. Het onderzoek is een samenwerkingsverband van het RIV, de

Keuringdienst van Waren in Rotterdam 31, Bouw- en Woningtoezicht in Den

Haag, het Instituut voor Gezondheidstechniek van TNO in Delft, het KNMI in

De Bilt en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek in

Wageningen.

De meting van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ozon gebeurt met door TNO

ontwikkelde en door Enraf-Nonius geleverde monitoren die op natchemi-

sche methoden zijn gebaseerd. Kolossale hoeveelheden vloeistof zijn voor de

apparaten nodig. De koolwaterstoffen worden bepaald met door DSM gele-

verde gaschromatografen; een aantal lagere koolwaterstoffen kan hiermee

worden gemeten. Een zestal vaste meetstations in Zuid-Holland is onderdeel

van het onderzoek. Een aantal wordt gevestigd in bestaande gebouwen,

maar voor een drietal stations worden speciale houten directieketen

geplaatst, de voorlopers van de later veel gebruikte portakabins. Twee meet-

wagens verrichten daarnaast op 18 andere punten metingen (Afbeelding 36).

Ook deze meetwagens hebben de natchemische monitoren aan boord. De

apparatuur in de meetwagens doet het beter dan die in de meetstations;

ongetwijfeld een gevolg van het feit dat in de meetwagens altijd zorgzaam

personeel aanwezig is. 

Verwerking van meetgegevens is een belangrijk punt in het onderzoek (zie

onder andere Schneider en Van Egmond, 1974). Met andere woorden: hoe

kunnen de vele meetgegevens zo geaggregeerd en op een inzichtelijke wijze

gepresenteerd worden, dat een betrouwbaar beeld ontstaat van de lucht-

kwaliteit, de variabiliteit erin en de invloed van factoren als meteorologie en

bronnen. De meetstations zijn voorzien van een datatransmissie systeem van

AEG. Reden waarom het meetnetje ook wel het AEG-meetnet wordt

genoemd. Overigens heeft de datatransmissie nooit goed gewerkt; de sto-

ringsfrequentie is hoog. De reparateurs moeten steeds uit Duitsland komen;

de uitval is daardoor ook nog eens langdurig. Als het al werkt, gaat er nog

van alles fout. Reden ook dat als data naar de samenwerkende instituten

31 Deze dienst is al sinds het eind van de jaren veertig actief op milieugebied, vooral door
toedoen van De Graaf. Het milieuonderzoek van deze dienst zal later opgaan in de Dienst
Centraal Milieubeheer Rijnmond.
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worden verzonden, hierbij soms de opmerking wordt gemaakt dat de gepro-

duceerde data het resultaat is van ‘de apparatuur wijst aan’. Ook het gehan-

teerde datacommunicatieprotocol was niet éénduidig. Zo kan de meetwaar-

de ‘0’ zowel betekenen dat de concentratie nul is als dat de apparatuur is

uitgevallen 32.

Afbeelding 36 Eén van de meetwagens uit het Zuid-Hollandproject (links). Deze meet-

wagen is later verkocht en in het bezit gekomen van een bloemenkoopman. Het interieur

van de meetwagen met Dick van Straalen (rechts). Rechts nog net zichtbaar een tweetal

ENRAF-NONIUS monitoren, midden achter een CO monitor, rechts achter de data-

verwerkingsapparatuur. Ook geluid kan gemeten worden getuige de microfoon. Aardig is

ook dat de meetwagen is uitgerust met zonwering. Foto’s collectie LLO/RIVM.

Afbeelding 37 Het beruchte AEG datatransmissie systeem.

Op het moment dat het systeem wordt geïnstalleerd, was

het zowel technisch als qua architectuur eigenlijk al verou-

derd. De afbeelding laat het centrale systeem in Bilthoven

zien. Foto collectie LLO/RIVM.

32 Dit is overigens wel een leerzame ervaring. De latere Philipsmonitoren geven bij een con-
centratieniveau van ‘0’ een uitgangssignaal van 4 mA af; als de apparatuur niet werkt, is
het uitgangssignaal 0 mA.
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In het proefproject zijn ook een 14 tal proefveldjes van het IPO opgenomen.

Aan de hand van 14 gewassen wordt geprobeerd de schade veroorzaakt

door de diverse vormen van luchtverontreiniging te kwantificeren. Bij die 14

zit ook tabak, variant Bel W3, die nog jarenlang als zogenaamde indicator-

plant voor ozon in het luchtmeetnet gebruikt zal worden 33. 

Het Proefproject Luchtverontreiniging Zuid-Holland is met recht een proef-

project. De in eerste instantie gebruikte ‘natte’ monitoren van Enraf-Nonius

voldoen, zoals gezegd, op geen enkele wijze. De ontwikkeling van de coulo-

metrische monitoren door Philips leidt in 1976 tot het beschikbaar komen

van de NOx monitoren. Ook deze systemen voldoen echter in het geheel

niet. Eind 1976 komt dan uiteindelijk de in recordtijd ontwikkelde nieuwe

NOx monitor, gebaseerd op het chemiluminiscentieprincipe, voor het proef-

project beschikbaar. De ambities van het proefproject blijken te hoog

gesteld. De verwachtingen worden helaas, ondanks alle inspanningen, niet

waar gemaakt.

Data, veel data

De ontwikkeling van de meetapparatuur is nu zover gevorderd dat in 1977

het meetnet met multicomponentstations uitgerust kan gaan worden. Deze

schaalvergroting is mede aanleiding voor een nieuw type meetbehuizing.

De oorspronkelijke kunststof Göhre kasten van de zwaveldioxidestations uit

het begin van de jaren zeventig worden vervangen door robuuste betonnen

meetbehuizingen, de zogenaamde B12 kasten (Afbeelding 38). Het vullen van

het meetnet begint. Het nationale meetnet is in opbouw. Zeker is dat het

veel data, heel veel data zal gaan genereren. 

Al in de tijd van het proefmeetnet Twente zijn pogingen ondernomen om

methoden te bedenken om data te aggregeren en in begrijpelijke, overzich-

telijke vorm te presenteren (Buurma en Elskamp, 1971). De noodzaak is nu

nog groter, want een snelle rekensom leert dat bij het vaststellen van uurge-

middelde concentraties elk meetstation maximaal 8760 uurwaarden per jaar

per component – plus een veelvoud aan technische informatie! – zal kunnen

gaan leveren. Met de dan beschikbare computersystemen is dat allemaal

technisch best nog wel te verwerken. Alleen, het moet ook geïnterpreteerd

worden. Patronen, hoog, laag, wisselend in ruimte en tijd: hoe er mee om te

gaan, hoe het te begrijpen en vooral, hoe zinvol te gebruiken als bron van

informatie? 

33 De planten zijn (tussen haakjes de luchtverontreiniging die bij de betreffende plant scha-
de kan veroorzaken): spinazie (SO2 + O3), luzerne (SO2, O3), petunia (acetyleen [C2H2]),
kleine brandnetel (peroxyacetylnitraat [PAN]), fresia (waterstoffluoride [HF), gladiool (HF),
tulp (SO2, HF), tabak (O3), straatgras (PAN), gele mosterd (PAN, NO2), afrikaan (C2H2), snij-
biet (PAN, SO2), rabarber (NO2).
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Een ad hoc werkgroep uit de werkgroep ‘Verwerking en Presentatie van Meet-

gegevens’, één van de werkgroepen onder het Philips-RIV contract, komt met

een rapportage over hoe gemeten concentraties zijn te gebruiken in het

kader van de waarschuwingsfunctie van het meetnet. Merkwaardig aan dit

rapport is, dat het uitdrukkelijk ingaat op de waarschuwingsfunctie van het

meetnet, een functie die lange tijd niet voor het meetnet leek te gelden. Wat

ook opvalt is dat de ad hoc commissie met een benadering komt die erg veel

lijkt op de eerder door Rijnmond voorgestane procedure; alleen heet hier de

waarschuwingsparameter de ‘bijzonderheid’ (RIVM, 1973 34). Al met al heeft

het RIV een omvangrijke infrastructuur in gedachten. Verschillende functies

moeten kunnen worden uitgeoefend. Diverse bronnen van informatie staan

ter beschikking: niet alleen het meetnet, maar ook meetwagens en vliegtui-

gen vergaren op maat gesneden informatie (Afbeelding 39).

Ook wordt al snel onderzoek naar de ruimtelijke en temporele variabiliteit

van luchtverontreiniging op grond van meetgegevens gedaan. Of zoals het

in een rapport verwoord wordt: ‘voor het verkrijgen van inzichten in de plaats-

toewijzing van meetstations en voor de vergelijking van zowel het ruimte- als 

34 Het rapport vermeldt geen officiële auteurs. Uit de bijlage van het rapport blijkt echter
dat het rapport is opgesteld door LA Clarenburg (Openbaar Lichaam Rijnmond), 
S Kruizinga (KNMI), FR Quast (Openbaar Lichaam Rijnmond), PJ Rijkoort (KNMI), 
VM Sekhuis (RIVM), AP van Ulden (KNMI) en JJ Wilting (Philips).

Afbeelding 38 De nieuwe meetbehuizing voor de multicomponentstations, de B12 hut.

Zoals Philips het zich voorstelt; met liefst vele monitoren (links). Het ook nu nog operatio-

nele station 520, Amsterdam-noord (rechts). Links op de behuizing de aanzuiging van de

meetapparaten. Alleen de monitor voor fijnstof heeft een eigen aanzuiging; deze bevindt

zich rechts achter. Foto collectie LLO/RIVM.
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Afbeelding 39 De infrastructuur van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging

zoals men zich die in operationele toestand voorstelt. Het Nationaal Meetcentrum fun-

geert als spin in het web, want daar bevindt zich de Centrale Communicatie Unit (CCU) en

de Semi Online Processor (SOLP). De CCU verzamelt de informatie uit de regionale cen-

tra, de Regionale Data Reductoren, en stuurt deze door naar de CCU. Ook resultaten van

vliegtuigmetingen en van mobiele metingen komen zonodig in de SOLP.

tijdgedrag van meerdere luchtverontreinigende componenten’ (Van Egmond en

Tissing, 1975). De toepasbaarheid van statistische technieken als componen-

tenanalyse en optimum interpolatie wordt hierbij voor het eerst onderzocht.

Hogerop

Het meetnet geeft alleen informatie over concentraties op grondniveau. Het

transport van luchtverontreiniging vindt echter niet alleen op grondniveau

plaats, maar gebeurt ook hoger in de atmosfeer. Om hier zicht op te krijgen,

wordt in het begin van de jaren zeventig onderzoek in gang gezet naar de

mogelijkheden van het gebruik van correlatiespectrometrie, een remote

sensing (‘meting op afstand’) techniek. Hiermee kunnen mogelijk ruimtelijk

geïntegreerde metingen van onder andere zwaveldioxide en stikstofdioxide

bijvoorbeeld in de hoogte gedaan worden (Van Egmond et al., 1973). Het

onderzoek naar het gebruik van optische technieken voor het meten van

luchtverontreiniging komt al in 1973 in samenwerking met het Laboratori-

um voor Stralingsonderzoek van de grond. In de eerste publicatie over de

mogelijkheden van correlatiespectrometrie overheerst nog wetenschappe-

lijke zorgelijkheid. Theoretisch zijn er vele mogelijkheden. Praktisch zijn er

echter de nodige problemen: een veranderend spectrum, verlopende nullijn,

moeilijke nulbepaling en door dat alles onbetrouwbare metingen (Van

Egmond et al., 1973). 
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Deze problemen zijn blijkbaar snel daarna opgelost of hanteerbaar gewor-

den, want in volgende rapportages is slechts sprake van enige ‘specifieke

beperkingen’ (Onderdelinden en Van Egmond, 1974). De apparatuur wordt

ingebouwd in vliegtuigen en meetwagens waardoor de toepasbaarheid sterk

toeneemt. Niet alleen het RIV is actief op dit gebied, ook in andere landen

worden de mogelijkheden van remote sensing technieken uitgebreid onder-

zocht. Al in het begin van de jaren zeventig worden met steun van de Euro-

pese Gemeenschap grote onderzoeksprojecten op dit gebied opgezet (Guillot

et al., 1979).

Dit alles leidt medio jaren zeventig onder andere tot de zogenaamde gaslast-

metingen (Van Egmond en De Korte, 1975). Een meetwagen, uitgerust met

een correlatiespectrometer, verricht al rijdend metingen van de hoeveelheid

luchtverontreiniging in het onderste gedeelte van de atmosfeer. Hiermee

wordt bovendien inzicht verkregen in de transportrichting van luchtveront-

reiniging en daarmee ook van de herkomst. Deze methode zal vanaf 1975

veel worden ingezet. Vele, vele rapporten zullen in de loop van de tijd wor-

den opgesierd met het plaatje waarin het principe van deze zogenaamde

‘dynamische meting’ wordt uitgelegd (Afbeelding 40). Even karakteristiek zijn

de plaatjes met de resultaten van de gaslast metingen die in de jaren die

komen in veel rapporten zijn terug te vinden. 

In de begintijd, als de verspreidingsmodellen nog in de kinderschoenen

staan en de ontwikkeling ervan nog in volle gang is, leveren de gaslast-

Afbeelding 40 Links: het principe van de ‘gaslastmeting’. De meetwagen bevat meetap-

paratuur die ‘omhoog kijkt’. Hierbij wordt de ‘totale’ hoeveelheid van een stof in de lucht-

laag boven de meetwagen gemeten. Dit wordt de ‘gaslast’ genoemd (RIV, 1978).

Rechts: resultaat van een gaslastmeting van zwaveldioxide. De metingen worden al rij-

dend uitgevoerd, daarom spreekt men ook wel van ‘dynamische metingen’ (Van Egmond

en Tissing, 1976).
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metingen in combinatie met meteorologische informatie duidelijkheid over

verspreiding en herkomst van luchtverontreiniging (zie bijvoorbeeld Van

Egmond en Tissing, 1976). Later zullen de gaslastmetingen vooral in perio-

des met verhoogde luchtverontreiniging belangrijke aanvullende informatie

geven op de meetnetmetingen en op de uitkomsten van de modelbereke-

ningen. De correlatiespectrometer is ook geschikt voor het uitvoeren van

metingen van de uitworp uit schoorstenen en zal ook daarvoor veelvuldig

worden ingezet (Afbeelding 41).

Ook wordt onderzoek gestart naar de mogelijkheden van metingen met

vliegtuigen (Afbeelding 42). Hiervoor wordt vanaf 1974 een Piper Navajo

Chieftain ingezet. Ook de metingen met het vliegtuig moeten bijdragen aan

de geïntegreerde informatie over luchtverontreiniging, vooral in situaties

met verhoogde niveaus, en een beter begrip van transport en herkomst. De

hiervoor besproken correlatiespectrometer wordt ook tijdens vliegtuig-

metingen toegepast. Door op verschillende hoogtes heen en weer te vliegen

door de ‘pluim’ van een industriegebied ontstaat inzicht in de ruimtelijke

aspecten van het transport van luchtverontreiniging (Altena en Van Jaars-

veld, 1978). Een beperking ligt in de omstandigheid dat in stedelijke gebie-

den, zoals het Rijnmondgebied, niet lager dan 300 meter gevlogen mag

worden.

Vliegtuigmetingen worden in eerste instantie dus duidelijk geacht een ope-

rationele bijdrage te leveren aan de actuele informatie over het niveau van

luchtverontreiniging. Te ambitieus, de vliegtuigen worden vooral gebruikt

voor onderzoeksdoeleinden en ... voor het maken van luchtfoto’s, vele lucht-

foto’s van de meetstations.

Afbeelding 41 De Haan (links) en Van Egmond (rechts)

poseren voor de foto met de correlatiespectrometer op de

binnenplaats bij gebouw Z, 1973. Foto collectie LLO/RIVM.
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Afbeelding 42 Links: het meetvliegtuig voor luchtverontreiniging. Rechts: het vliegtuig is

volgestouwd met monitoren; ook een correlatiespectrometer maakt deel uit van de appa-

ratuur. Foto’s collectie LLO/RIVM.

Afbeelding 43 Schets van het interieur van het meetvliegtuig (Altena en Van Jaarsveld,

1978).

Het meetnet gaat echter ook hogerop. Het KNMI heeft een ruim 200 meter

hoge meetmast in Cabauw. Dit is een unieke mogelijkheid, omdat dan

metingen van luchtverontreiniging gecombineerd kunnen worden met

metingen van meteorologische parameters. Naast meetsystemen op grond-

niveau worden op 100 en 200 meter hoogte monitoren geplaatst (Afbeelding

45). In Rotterdam staat de Euromast; ook deze wordt gebruikt om metingen

uit te voeren en wel op drie hoogtes: 32, 78 en 178 meter (Afbeelding 45). Het

onderhoud van de apparatuur in de masten is problematisch. In Cabauw
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moet je niet vergeten alles mee te nemen wat je boven nodig hebt. Na een

druk op de knop van de lift, zet het geval zich tergend langzaam, maar

onverbiddelijk in beweging. De tocht naar boven duurt zo’n tien minuten.

Ook moet er uit veiligheidsoverwegingen altijd met twee mensen gewerkt

worden; twee mensen die maar net in de lift in Cabauw passen. De werk-

zaamheden aan de apparatuur zelf zijn ook niet altijd eenvoudig. Door

ruimtegebrek in de masten is de apparatuur in vreemde en daardoor slecht

toegankelijke constructies vervat. Tot slot moet er ook nog op grote hoogte

gewerkt worden. Dit alles maakt het weinig geliefd en het is ook gevaarlijk

werk. Dit onderhoud valt niet onder het onderhoudscontract met Philips en

wordt derhalve door medewerkers van de Luchtmeetdienst zelf gedaan.

Niettemin leveren de meetstations op deze grote hoogte waardevolle en

soms ook verrassende informatie op (zie ook tekstkader ‘Een theorie: iso-onen

en transport in bellen’).

Ook voor de windmetingen wordt het hogerop gezocht. Naast de 39 meet-

stations voor windrichting en windsnelheid op grondniveau dienen ook tele-

visietorens als windmeetstation; hoog in de torens van Goes, Hoogersmilde,

Markelo, Roermond, Wieringermeer. Ook het onderhoud van de apparatuur

in deze torens is problematisch. Het moet lang van te voren worden aange-

vraagd en kan alleen gebeuren als er geen televisieprogramma’s worden

Afbeelding 44 Lucht-

opname van meetstation

227; één van de honderden

luchtfoto’s die van meet-

stations zijn gemaakt. Foto

collectie LLO/RIVM.
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Afbeelding 45 Links: de KNMI mast in Cabauw in de zeventiger jaren. Het hoogste meet-

station van het luchtmeetnet bevindt zich op 200 m hoogte in deze mast, bijna in de top.

Op de voorgrond een busje van de onderhoudsdienst. Foto collectie PW de Vos.

Rechts: zicht naar beneden vanaf de plaats waar meetstation 625 zich in de Euromast in

Rotterdam bevond. Foto collectie PW de Vos.

uitgezonden. Als er een storing optreedt, moet gewacht worden tot de

datum van de eerstvolgende afspraak. 

Het meetnet  is opnieuw klaar

De oorspronkelijke doelstelling, het meten van zwaveldioxide in een meet-

net, is al op 26 mei 1975 gerealiseerd met het in bedrijf komen van het laat-

ste meetstation. De uitgebreidere doelstelling, het meten van zwaveldioxide

én koolmonoxide, ozon en stikstofoxiden, wordt in 1978 gerealiseerd. Op 12

april 1978, 13.50 uur wordt het laatste meetstation, no. 6.08, Utrecht-Sport-

park Hogeweide, geopend (Afbeelding 46). Het Nationaal Meetnet voor Lucht-

verontreiniging (NML) is gereed. 

Een theorie: iso-onen en transport in bellen

Zowel in de Euromast als in de mast van Cabauw wordt op een

aantal hoogtes zwaveldioxide gemeten. Eind 1976 worden in de

Euromast zeer hoge zwaveldioxideconcentraties gemeten, tot

boven de 2000 µg/m3 uurgemiddeld. Elskamp en Swaan van het

Nationaal Meetcentrum stellen een onderzoek in ter verificatie

van deze hoge concentraties. Als onderdeel hiervan wordt

tevens de samenhang tussen de resultaten van de metingen op

beide masten bekeken. 

De resultaten van het onderzoek leiden tot een voor die tijd ver-

rassende hypothese (Elskamp & Swaan, 1977). De meetresulta-

ten op de verschillende hoogtes in beide masten worden geïn-

terpoleerd. Zodoende ontstaat inzicht in de gradiënten van de

zwaveldioxideconcentraties in de hoogte. Deze blijken aan-

zienlijk te kunnen zijn. Omdat er minuutgemiddelde concentra-

ties beschikbaar zijn, ontstaat bovendien een gedetailleerd

beeld van de veranderingen van de gradiënten in de tijd (zie
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figuur). Door de concentratiegegevens te combineren met

gegevens over windsnelheid wordt tevens een indruk verkre-

gen van het transport van zwaveldioxide met de hoogte. Hier-

toe worden zogenaamde iso-onen geconstrueerd, dat zijn lij-

nen van gelijk zwaveldioxide transport (zie figuur).

Combinatie van de bevindingen in de beide masten brengt de

auteurs tot de conclusie dat er transport van zwaveldioxide op

grote hoogte plaatsvindt. Dit transport lijkt in ‘bellen’ te gebeu-

ren. Er is dus in de lucht die uit Rijnmond afkomstig is en na

enige tijd in Cabauw is aangeland, geen sprake van goede

doormenging. Mocht deze gedachtegang juist zijn, zo zeggen

de auteurs, dan heeft dit verstrekkende gevolgen. Zo zal auto-

matische datavalidatie niet mogelijk of in ieder geval bemoei

lijkt worden. Ook zullen berekeningen met modellen zoals die

op dat moment worden uitgevoerd, onjuiste uitkomsten kunnen

geven. Er ontstaat onenigheid over de onjuistheid van de hypo-

these. In hetzelfde jaar worden echter in het Rijnmondgebied

ook metingen met een vliegtuig uitgevoerd. Op verschillende

hoogtes wordt onder andere stikstofdioxide gemeten. En wat

doen de auteurs om een ruimtelijk beeld te maken? Ze gaan de

in de verticaal uitgevoerde, maar nu op verschillende tijdstip-

pen verkregen meetresultaten interpoleren. Nu blijkt dat er in

het geheel geen sprake is van goed doormengde lucht, want er

zijn duidelijk lagen en soms zelfs bellen te onderscheiden

(Altena & Van Jaarsveld, 1978). Dit lijkt dus te stroken met de

theorie van Elskamp en Swaan!

Isolijnen van zwaveldioxideconcentraties zoals gemeten op

de Euromast op 4 maart 1977 in µg/m3 (Elskamp & Swaan,

1977).

Isolijnen van stikstofdioxideconcentraties zoals gemeten met

een vliegtuig (Altena & Van Jaarsveld, 1978).

Iso-onen van zwaveldioxide in mg/m2.hr  (Elskamp & Swaan,

1977).
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In dit meetnet vinden nu automatisch en continu metingen van kool-

monoxide, ozon, stikstofoxiden en zwaveldioxide plaats. Daarnaast zijn er de

meteorologische metingen windsnelheid, windrichting en globale straling

in samenwerking met het Koninlijk Nederlands Meteorologisch Instituut

(KNMI) in De Bilt. Het meetnet telt totaal 225 meetstations. Een bijzonder

onderdeel van het meetnet zijn de veldjes van het Instituut voor Planten-

Afbeelding 46 Opening van het laatste meetstation van

het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging – Sport-

park Hogeweide in Utrecht – door dr L Ginjaar, Minister

voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, op 12 april 1978.

De grote (rode) sleutel die Ginjaar in de hand heeft, dient

als symbool voor de opening. Aan de grote sleutel hangt

een kleine sleutel, de echte sleutel van het meetstation.

Men heeft hiervoor gekozen, omdat de deuren van de B12

stations soms erg moeilijk open gaan en men wil voor-

komen dat Ginjaar de deur niet open zal krijgen. De sleutel

is speciaal voor dit doel vervaardigd in de werkplaats van

de Luchtmeetdienst en is aangevoerd in een helikopter.

Op de achtergrond Bram Buurma. Foto collectie

LLO/RIVM. 

Afbeelding 47 Een veldje

met indicatorplanten van

het Instituut voor Planten-

ziektenkundig Onderzoek

(IPO). Afgebeeld is het

veldje als onderdeel van

het meetstation 433,

Vlaardingen. Op de ach-

tergrond de meetbehui-

zing van het station van

het luchtmeetnet. Deze

behuizing dateert nog uit

de tijd van het Proefon-

derzoek Luchtverontreini-

ging Zuid-Holland. Foto

collectie LLO/RIVM.
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Component Aantal meetstations
Zwaveldioxide 215

Stikstofoxiden 91

Ozon 31

Koolmonoxide 38

Globale straling 11

Windrichting- en snelheid 44

Schade aan planten 36

Afbeelding 48 De definitie-

ve configuratie van het

zwaveldioxidemeetnet in

het Nationaal Meetnet voor

Luchtverontreiniging (RIV,

Zj). Vergelijking met eerde-

re voorstellen (zie ook

afbeelding 24) leert, dat er

in de saneringsgebieden,

lees sterk geïndustrialiseer-

de gebieden, het Noordzee-

kanaalgebied, Rijnmond,

Zuid/ Limburg erg veel

stations zijn bijgekomen.

Tabel 2 Aantallen meet-

stations in het Nationaal

Meetnet voor Luchtver-

onteiniging, eind jaren

zeventig (Van Elzakker,

2001).
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Lucht op postzegels en kalenders

Luchtverontreiniging is zelden een onderwerp voor postzegels

geweest. In sommige landen zijn incidenteel postzegels uitge-

bracht met rokende schoorstenen er op afgebeeld; zoals op de

Hongaarse zegel uit 1950. Hierop zijn staalfabrieken afgebeeld,

ongetwijfeld bedoeld als symbool van vooruitgang. De enige

Nederlandse postzegel die direct met luchtverontreiniging te

maken heeft, is een zegel uit 1988. De zegel heeft als onder-

werp de introductie van loodvrije benzine in Nederland. 

Blijkbaar is de ontwerper van de zegel ingefluisterd dat er nog

andere problemen overblijven getuige de reeks CxHy, PAK, NOx,

CO.

Curieus zijn de zegels die in 1977 zijn ontworpen door O(tto) Tis-

sing. Eén zegel is gewijd aan het meetnet met een afbeelding

van Elskamp; de andere heeft als onderwerp de Barringer cor-

relatiespectrometer waarbij tevens Van Egmond is afgebeeld.

Deze ontwerpen hebben helaas nooit de productiefase bereikt.

Een ander object dat nooit de productiefase heeft bereikt, is de

meetnetkalender voor het jaar 1977. Deze kalender, eveneens

ontworpen door Otto Tissing, verbeeldt een aantal 

belangrijke aspecten van het meetnetbedrijf. Volgens de

afbeelding bij de maand december zou hier sprake zijn van een

product van Tismond producties.

Januari

De toeschouwer ziet hoe de 

operateur den acquisiteur

verstelt.

Juni

De explicateur verstrekt het

dagelijks verontreinigingsbericht.

December

Een blik in de toekomst.
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ziektenkundig Onderzoek). Op deze veldjes wordt met behulp van indicator-

planten getracht de schade vast te stellen die luchtverontreiniging veroor-

zaakt. Als indicatorplanten worden gebruikt: tabak voor ozonschade en gla-

diool en tulp voor de schade door fluoriden en soms ook nog aanvullend

andere planten. Dit is alles wat resteert van de experimenten met veel meer

indicatorplanten in het Proefonderzoek Luchtverontreiniging Zuid-Holland

(Floor, 1981; zie ook afbeelding 47).

Ondanks al deze werkzaamheden is er ook nog tijd om op andere wijze

uiting te geven aan hoe bijzonder het meetnet wel is: postzegels en kalen-

ders worden ontworpen (zie tekstkader ‘Lucht op postzegels en kalenders’).

Stof is ook lucht 

Stofvormige luchtverontreiniging heeft vanaf het begin van het luchtonder-

zoek in de aandacht gestaan. In de vijftiger jaren vooral onder de naam

vliegas: stof dat door grote industrieën wordt geëmitteerd en vooral lokaal

aanleiding geeft tot veel en veelal zichtbare overlast. Later is duidelijk dat

ook, en juist, het niet zichtbare stof schadelijke effecten op de menselijke

gezondheid kan hebben. Het meten van stof is echter geen sinecure zo is in

de zestiger jaren al de constatering (Hartogensis, 1965). 

Er zijn vele methoden, alle voor specifieke, vaak beperkte doeleinden en alle

methoden hebben voor- en nadelen. Bij BWL gaan al vroeg stemmen op om

ook stofvormige luchtverontreiniging in het meetnet te gaan meten. Maar

hoe dan? In 1975 gaat daarom de Voorstudie Stofmetingen van start; een

samenwerkingsproject van het RIV met de Provinciale Waterstaat Limburg

en het Bureau Milieuzaken Twente. De bedoeling van het project is om

onder veldomstandigheden verschillende typen stofmeet- en stofmonster-

nemingsapparatuur te testen en te vergelijken. In dit groots opgezette

onderzoek zijn diverse methoden onderwerp van studie: lvs-, mvs- en hvs

systemen naast ß-stofmonitoren en nefelometers (zie ook tekstkader ‘Stof,

stof en nog eens stof’). 

Op vier, later zelfs zeven, meetstations worden grote aantallen metingen uit-

gevoerd. Het definitieve antwoord wordt niet gevonden. Tegelijkertijd wor-

den er diverse vormen van stofmetingen in het meetnet geïntroduceerd. Als

bijdrage aan onderzoekingen in internationaal verband worden eerst lvs sys-

temen, voor verzurende aerosolen, en later ook hvs systemen, voor zoiets als

‘totaal stof’, ingezet. Ook wordt nog lustig geëxperimenteerd met nefelome-

ters. Nefelometers zijn in die tijd erg in zwang, vooral waarschijnlijk omdat

ze zo gemakkelijk in het gebruik zijn. Lastig is wel dat deze apparaten de

lichtverstrooiing meten; een grootheid waarin men nu niet direct is geïnte-

resseerd. 
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De relatie tussen de lichtverstrooiing zoals gemeten door een nefelometer

en de massa stof in de lucht is helaas echter niet duidelijk (Van Elzakker en

Van der Meulen, 1982). In de eerste helft van de jaren tachtig wordt als

gevolg van Europese regelgeving de zwarte rook methode in het meetnet

geïntroduceerd. Ook met deze methode wordt niet direct de stofmassa,

maar de zwarting van het stof gemeten. Met behulp van een empirisch vast-

gestelde relatie wordt de gemeten zwarting vervolgens omgerekend naar

een stofmassa (OECD, 1964). In de jaren tachtig wordt, in de nasleep van de

Voorstudie Stofmetingen, de betastof monitor in gebruik genomen, maar

deze wordt nog niet op routinebasis in het meetnet ingezet. Dat zal pas zo’n

tien jaar later gebeuren.

Uit het voorgaande blijkt dat de meeste aandacht in het meetnet toch uit-

gaat naar gasvormige luchtverontreiniging. Stof meten wordt als minder

belangrijk en bovendien als lastig gezien. Als in de jaren negentig (opnieuw)

publicaties verschijnen over de mogelijke gezondheidseffecten van stof, is de

tijd rijp om systematische stofmetingen in het meetnet te gaan uitvoeren.

Met een model kan het ook

Al in de jaren zestig worden berekeningen met modellen voor de versprei-

ding van luchtverontreiniging uitgevoerd. In eerste instantie kan dit met de

dan bestaande modellen 35 alleen gedaan worden voor afzonderlijke punt-

bronnen. Later kunnen berekeningen voor complexen van bronnen worden

gemaakt. Zo is één van de eerste resultaten de berekening die op verzoek

van de commissie Bodem, Water, Lucht van de gemeente Rotterdam van het

Rijnmondgebied gemaakt wordt. In de loop van de jaren gaan steeds meer

instituten, instanties maar ook bedrijven zich bezig houden met model-

35 Meestal Gaussische pluimmodellen.

Afbeelding 49 Een vroege

variant van een apparaat

voor de meting van stof

met β-straling, de FH 62I.

Het apparaat dateert uit

de jaren zeventig. Foto

collectie LLO/RIVM.
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berekeningen en de ontwikkeling ervan. Ook het RIV sluit zich aan en heeft

daarbij een groot voordeel: het luchtmeetnet. Jazeker, het geeft concentra-

ties in de tijd en daarmee informatie over het ruimte-tijd aspect van lucht-

verontreiniging, maar het vertelt in principe niets over waar die lucht-

verontreiniging dan vandaan komt. 

Eind jaren zeventig worden daarom de metingen in het meetnet door het

RIV gebruikt om, met eenvoudige transportmodellen voor luchtverontreini-

ging, schattingen te maken van de herkomst van luchtverontreiniging (Van

Egmond et al., 1978, Van Egmond et al., 1979) [zie tekstkader ‘Modellen’]. Het

blijkt dat zich in Nederland incidenteel situaties kunnen voordoen waarbij

de (slechte) luchtkwaliteit in hoge mate door bronnen in Antwerpen of het

Ruhrgebied wordt bepaald. In eerste instantie gebruikt men de meetgege-

vens uit het luchtmeetnet om schattingen van de bronsterkte in emissie-

gebieden te maken. Dit zal later de Concentratie-Emissie aanpak gaan heten

(zie ook Met sprongen vooruit, pagina 105). Veel moeilijker is op dat moment

nog de omgekeerde benadering, de Emissie-Concentratie aanpak. Hierbij

Stof, stof en nog een stof

Er bestaat zoiets als stofvormige luchtverontreiniging. Maar

wat is het precies? Stof kan in de eerste plaats fysisch bekeken

worden; we kijken dan naar het aantal deeltjes per m3 of naar

de grootte van de deeltjes. Verder kan stof ook chemisch beke-

ken worden; we kijken dan naar de chemische samenstelling.

Het bepalen van stofvormige luchtverontreiniging kan daarom

eveneens twee doeleinden dienen. We kunnen stof meten om

de massa te bepalen en krijgen dan een concentratie aan stof,

waarvan we verder niet weten wat het chemisch voorstelt. We

kunnen ook stof verzamelen om het chemisch te onderzoeken.

Beide kunnen interessante gegevens opleveren en worden dan

ook, soms in combinatie, toegepast.

Het goed meten van stof is lang niet eenvoudig. In de loop der

jaren zijn dan ook veel methodes gebruikt die elk hun eigen

voor- en nadelen hebben. Als we de massa willen weten, wor-

den gravimetrische methodes toegepast. Lucht wordt door een

filter geleid; het in de lucht aanwezige stof blijft op het filter

achter. Na zekere tijd wordt het filter verwijderd en het filter

gewogen. De op het filter aanwezige massa kan nu bepaald

worden (natuurlijk hebben we van te voren het lege filter

gewogen). Hebben we bovendien het volume van de doorgelei-

de lucht gemeten, dan kunnen we de stofconcentratie bereke-

nen. Dit gehele proces kan ook automatisch op de meetlocatie

uitgevoerd worden. Alleen wordt het filter dan niet gewogen,

maar wordt ß-straling door het filter gestuurd. Stof op het filter

verzwakt de ß-straling. De mate van verzwakking is een maat

voor de hoeveelheid stof op het filter. Als we iets willen weten

over de chemische samenstelling van stof, gaan we eigenlijk

op dezelfde wijze te werk. Lucht wordt door een filter geleid.

Dit bezogen filter wordt vervolgens naar het laboratorium

gebracht en daar onderzocht op de componenten waarin men

geïnteresseerd is.

Een methode die al erg lang gebruikt wordt, is de zwarte rook

methode. Een bezogen filter wordt hier onderzocht op de mate

van zwarting. Een gedeelte van het in de lucht aanwezige stof

is namelijk zwart van kleur. Dit stof is onder andere afkomstig

van onvolledig verlopen verbrandingsprocessen (roet). Vroeger

– in de jaren zestig –  was veel van het stof zwart en zwarte

rook was daarom een goede maat voor het totale stofgehalte in

de lucht. Tegenwoordig is dat niet meer zo, omdat er ook veel

stof van andere bronnen in de lucht komt.
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wordt informatie over bronnen van luchtverontreiniging, hun ligging en de

emissies gebruikt om met meteorologische gegevens de luchtkwaliteit te

berekenen. Deze Emissie-Concentratie aanpak, wat tegenwoordig een ver-

spreidingsmodel heet, wordt vooral gehinderd door het gebrek aan emissie-

gegevens. Toch wordt hier veel energie in gestopt, omdat het in principe

mogelijk is met dergelijke modellen herkomstberekeningen te maken. Dat

wil zeggen, welke bronnen dragen in welke mate bij aan de luchtverontrei-

niging op een bepaalde plaats. 

Ook lenen deze modellen zich voor scenarioberekeningen. Dus: als bepaalde

emissiebeperkende maatregelen worden genomen, welke effecten heeft dat

dan op het niveau van de luchtverontreiniging? Het is niet verwonderlijk

dat met deze vragen in het achterhoofd de interesse in deze modellen van

de kant van de beleidsmakers sterk toeneemt.

Modellen

Met een model wordt hier bedoeld een model dat het transport

van luchtverontreiniging (en daarmee samenhangende proces-

sen) in de atmosfeer beschrijft. Een model is hier eigenlijk niets

anders dan een vereenvoudigde beschrijving van de atmosfeer

en de processen die zich daar in afspelen. Luchtverontreiniging

wordt geproduceerd (‘emissie’), komt in de atmosfeer terecht

en wordt daarin meegenomen door de wind (‘transport’), ver-

spreid en verdund. De luchtverontreiniging kan ook omgezet

worden in andere stoffen (‘chemische omzetting’) en tot slot

kunnen stoffen weer uit de atmosfeer verwijderd worden (‘ver-

wijdering’). De aanwezigheid van een stof in de atmosfeer kan

getalsmatig gekarakteriseerd worden (‘concentratie’). Het ver-

wijderingproces leidt tot een flux naar bodem, water, etc.

(‘depositie’). Om een model zijn werk te laten doen zijn er dus

verschillende soorten invoerinformatie nodig:

• Emissie: ligging en sterkte van de bronnen

• Meteorologie: weersgesteldheid, waaronder windrichting-

en windsnelheid

• Chemie: chemische eigenschappen van de te modelleren

stof, depositiegedrag en depositiesnelheden

Een model produceert na het rekenwerk uitvoer. Dit kan zijn in

de vorm van kaarten met ruimtelijke patronen van luchtconcen-

traties over een zekere tijdsperiode. Ook worden vaak deposi-

tiekaarten geproduceerd. Deze geven informatie over de hoe-

veelheid van een stof die uit de atmosfeer verwijderd is.

De ruimtelijke schaal die modellen beschrijven, kan zeer uit-

eenlopend zijn. Op de kleinste schaal gaat het om modellen die

de luchtkwaliteit in een straat, of rond een enkele bron

beschrijven of de belasting van een ecosysteem berekenen. Er

zijn echter ook zogenaamde mondiale modellen die de gehele

aarde omvatten. 

Emissie Transport, verspreiding, verdunning,

omzetting, verwijdering

Meteorologische gegevens

Concentratie/

depositie
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Lucht alleen

De toenemende complexiteit van milieuverontreiniging vraagt enerzijds om

steeds meer mensen en anderzijds om verdergaande specialisatie. Onderde-

len als het Laboratorium voor Milieuchemie en het Laboratorium voor

Milieuonderzoek zijn daarom in het begin van de jaren tachtig in hun huidi-

ge vorm niet langer gepast. Een derde reorganisatie voor de luchtmensen is

het gevolg. Er komen afzonderlijke compartimentsgerichte laboratoria. Eén

daarvan is het Laboratorium voor Luchtonderzoek (LLO) met als hoofd Van

Egmond. Van Egmond heeft zich daarvoor al warm gelopen als hoofd. Hij is

namelijk in 1981 waarnemend laboratoriumhoofd geworden van het Labo-

ratorium voor Milieuonderzoek als opvolger van Fonds. De belangrijkste

taak van LLO is ‘het verschaffen van voor het beleid bruikbare informatie aan

het departement’; let wel we schrijven 1981! 

Deze taak uit zich in een aantal functies, waarvan de belangrijkste zijn de

beschrijving van de mate van luchtverontreiniging en de bepaling van de

herkomst van de in Nederland voorkomende luchtverontreiniging. De rela-

tie met de Directie Lucht van het Directoraat-Generaal voor de Milieu-

hygiëne is innig. Het werk komt tot stand in overleg met deze directie en

wordt getoetst aan het onderzoeksbeleid van DGM. 

Zoals bij elke reorganisatie zijn er intern weer veel belangen om rekening

mee te houden. Het resultaat is een nieuw laboratorium met maar liefst vijf

afdelingen voortkomend uit drie verschillende laboratoria: Fysische Meet-

methoden met als hoofd A(nton) van der Meulen, Chemische Meetmethoden

met Van de Wiel, Luchtkwaliteit met Van Egmond/D(irk) Onderdelinden,

Operationele Metingen en Gegevensverwerking met Onderdelinden en de Tech-

nische Milieudienst met Boelhouwer. In de diverse afdelingen worden ook

nog eens subafdelingen ingesteld, hetgeen tot een nogal ingewikkelde

structuur leidt (Afbeelding 50).

De afdeling Fysische Meetmethoden gaat zich bezig houden met de ontwikke-

ling van op fysische principes gebaseerde meetmethoden voor de meting

van luchtverontreiniging. Binnen deze afdeling bestaan twee subafdelingen,

Aerosolfysica en Teledetektie. De subafdeling Aerosolfysica werkt vooral op het

gebied van het karakteriseren van aerosolen in termen van grootte-

verdeling, concentraties en chemische samenstelling. De subafdeling Tele-

detektie doet het werk met correlatiespectrometrie, de DIAL en de LIDAR.

De afdeling Chemische Meetmethoden is vooral bedoeld voor de ontwikkeling

en beoordeling van apparatuur voor de monsterneming en chemische ana-

lyse van gasvormige en deeltjesvormige luchtverontreiniging. Het werk voor

de Inspectie Milieuhygiëne doet deze afdeling ook. Binnen deze afdeling
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bestaan twee subafdelingen, Kwaliteit meetapparatuur en Scheidingsmethoden.

Het is opvallend dat deze afdeling ook geacht wordt zelf chemische analyses

te doen. Daardoor is er overlap met het werk van het Laboratorium voor

Luchtchemie; dit zal ‘een zorgvuldige afstemming vergen’ zo wordt fijntjes

opgemerkt. Ook de taakafbakening met het werk van de afdeling Fysische

Meetmethoden is niet scherp.

De Technische Milieudienst is vooral bedoeld voor installatie en onderhoud

van meetnetten. Ook de inzameling van monsters en meetresultaten vallen

onder deze afdeling. De twee subafdelingen Technisch onderhoud en Data-

acquisitie en kwaliteitsbeheersing beogen vooral een scheiding aan te brengen

tussen het veldwerk en het overige werk. Het werk van Technisch onderhoud is

veelomvattend: installatie van meetstations, onderhoud van meetstations en

meetinstrumenten, controle op het functioneren van apparatuur en meetnet

als geheel. De subafdeling Data-acquisitie en kwaliteitsbeheersing draagt de

verantwoordelijkheid voor de acquisitie van de meetresultaten uit het meet-

net, de storingsdiagnose, de technische validatie van meetgegevens en de

kwaliteitsbeheersing van het meetnet. Het onderhoud van het meetnet

berust nog steeds bij Philips. Een uitzondering vormt de regio Utrecht. Ook

Afbeelding 50 De organisatiestructuur voor het laboratorium voor Luchtonderzoek, begin

1983. De structuur is vrijwel geheel zoals is voorgesteld in de ‘Ontwerpnota organisatie

van het Laboratorium voor Luchtonderzoek’ (Van Egmond, 1981). Subafdelingen vragen

ook om subafdelingshoofden. Het laat zich gemakkelijk inzien dat in deze organisatievorm

een veelheid aan hoofden voorkomt, hetgeen de communicatie niet altijd ten goede komt.

Het fenomeen subafdeling zal zo’n 15 jaar standhouden. Bij de reorganisatie in 1996 wor-

den subafdelingen verboden en worden afdelingen ‘plat verondersteld’; het hoofd stuurt

al zijn medewerkers direct aan.
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na de reorganisatie worden de meetsystemen in deze regio, plus de systemen

in de mast van Cabauw en in de Euromast, door het RIV zelf onderhouden.

De afdeling Operationele Metingen en Gegevensverwerking heeft een wat mis-

leidende naam. De enige metingen die onder deze afdeling worden uitge-

voerd, zijn mobiele metingen die op ad hoc basis worden uitgevoerd. Dit

gebeurt in de subafdeling Operationele Metingen. Deze subafdeling verwerkt

verder de meetresultaten uit het meetnet en bewaakt de luchtkwaliteit. Kort-

om het werk van het vroegere Meetcentrum. De subafdeling Gegevensverwer-

king zorgt vooral voor de infrastructuur voor afhandeling en bewerking van

de meetresultaten. De derde subafdeling, Systeembeheer, beheert de compu-

terapparatuur en onderhoudt ook de relatie met andere computercentra,

onder andere op het RIV.

De afdeling Luchtkwaliteit is bedoeld als een onderzoeksafdeling. Deze afde-

ling – die geen subafdelingen kent – is gericht op de leiding en de coördina-

tie van ‘zuivere’ onderzoeksprojecten en is ‘vrijgesteld van de afhandeling van

technische aspecten’. Deze afdeling wordt dus geacht vooral inhoudelijk bezig

te zijn. Het werk is sterk evaluerend met een zoveel mogelijk geïntegreerde

aanpak waarbij ‘een éénzijdige benadering of kunstmatige afbakening wordt ver-

meden’. Het is voor het eerst dat een dergelijke ‘vrijgestelde’ afdeling wordt

ingericht. Dit is ook de afdeling via welke primair de kontakten met de Direc-

tie Lucht van DGM moeten lopen. Feitelijk wordt hiermee op dit moment een

al eerder gegroeide situatie geformaliseerd.

Het regenwaterwerk blijft nog steeds grotendeels buiten LLO, want dit wordt

zoals voorheen voortgezet in het Laboratorium voor Anorganische Chemie

(LAC) dat uit het Laboraorium voor Milieuchemie is ontstaan. En dat regen-

waterwerk is inmiddels nogal wat: het landelijke regenwatermeetnet in

samenwerking met het KNMI, deelname in internationale projecten – waar-

onder van EMEP en WMO –, een samenwerkingsproject met het Rijksinstituut

voor Natuurbeheer en een onderzoek op een weerschip in de Atlantische

Oceaan samen met het IMOU en het KNMI. Ook wolkenwateronderzoek,

onder andere in samenwerking met de KEMA, behoort dan al tot het werk-

veld. 

Het Laboratorium voor Luchtonderzoek telt nu totaal zo’n 40 medewerkers,

waarvan bijna de helft in de Technische Milieudienst zit. Nog steeds is de

koers meer academici, minder meten. Buurma, jarenlang toonaangevend in

het luchtonderzoek, verlaat LLO voor een functie bij de de Coördinatie Com-

missie voor Xenobiotische Stoffen (CCRX). De man die aan de wieg heeft

gestaan van het luchtonderzoek op het RIV en jarenlang het symbool van

lucht was, verdwijnt uit het luchtwerk. Tot zijn pensionering, in maart 1992,
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zal hij secretaris van de CCRX zijn en in die hoedanigheid nog menig jaarver-

slag van de CCRX redigeren.

En waar zitten al die luchtmedewerkers dan? Met recht kan gesproken wor-

den van een luchtig geheel. Het Meetcentrum, dat valt onder de Technische

Milieudienst, zit in gebouw S. De afdeling Luchtkwaliteit (en diens voorlo-

pers) zit al sinds 1977 in barak G3 36; ooit bedoeld als tijdelijk onderkomen 37.

Later wordt het op instorten staande G3 nog ingeruild voor het iets minder

oude G5. De rest zit in gebouw Z.

Alles in projectvorm

Leidend beginsel bij deze reorganisatie, en de nieuwe structuur, is dat het

werk sterk in projectvorm aangepakt gaat worden. Hierbij wordt een onder-

scheid gemaakt in onderzoeksprojecten en in, wat genoemd wordt, techni-

sche projecten. Nu ook duikt voor het eerst het begrip ‘continu project’ op.

Grote onderzoeksprojecten zijn:

• Het bedrijven van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging.

• De budgetstudie NOx en NO2. Dit dient als ondersteuning van de beleids-

ontwikkeling op het gebied van stikstofoxiden. 

• Het geïntegreerd Onderzoeksprogramma Aerosolen. Dit grote project, in de

wandeling ook wel ‘Meetplan Aerosolen’ genoemd, beoogt de situatie voor

deeltjesvormige luchtverontreiniging in Nederland in kaart te brengen.

Het is een samenwerkingsverband van alle grote onderzoeksinstituten op

het gebied van luchtverontreiniging in Nederland: ECN, IMOU, KEMA en

TNO. LLO coördineert de inspanningen.

• Gevolgen van de herintroductie van kolen. Als nasleep van de oliecrisis in

de jaren zeventig in de 20ste eeuw is de Nederlandse regering van plan

weer meer kolen in te zetten voor de electricteitsopwekking in Nederland.

Het project, kortweg ‘NOK-LUK’, moet de mogelijke gevolgen van de kolen-

inzet in kaart brengen. 

• Biologische effecten aan planten. Al jaren worden indicatorplanten in het

meetnet gebruikt. Maar levert het ook bruikbare informatie op? Dat moet

onderzocht worden.

• Bewaking van het luchtverontreinigingsniveau. Er blijkt behoefte te

bestaan aan een operationeel waarschuwingsssysteem voor luchtverontrei-

niging. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, kunnen emissiebeper-

kende maatregelen genomen worden, zo is het idee. 

36 Toen de luchtmensen in deze barak hun intrek namen, was G3 nog tamelijk nieuw. Bij
hoge temperaturen hadden de medewerkers nogal last van prikkende en tranende ogen.
Dit bleek veroorzaakt te worden door formaldehyde uit de wanden van de kamers.

37 Barak G5 stond ongeveer op de plaats van de huidige barak G14 (ooit bedoeld als tijdelijk
onderkomen). Barak G5 stond bekend om zijn hellende en bollende vloeren; ook kon het
gebeuren dat, als iemand aan de ene kant van de barak op de vloer stampte, het aan de
andere kant van de barak kraakte.
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In de categorie technische projecten treffen we onder andere aan:

• De modernisering van het meetnet. Het is allang duidelijk dat het dan

bestaande meetnet ingekrompen kan worden. Al eerder was vastgesteld

dat in de toekomst mogelijk met een 80 meetstations volstaan zou kunnen

worden. Hierbij zal dan tegen lagere kosten een gelijk informatieniveau

gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is er behoefte aan een uitbreiding

van het aantal componenten dat gemeten wordt. Men wil tegelijkertijd

overgaan tot een modernisering van de infrastructuur en de introductie

van de zogenaamde ‘macro-stations’ als onderdeel van het geïntegreerd

milieumeetnet. 

• Ontwikkeling van meetmethoden. De gewenste uitbreiding van het meet-

pakket betekent ook de inzet van nieuwe meet- en monsternemings-

methoden.

• Het inrichten van een meetwagen. De gewijzigde inzichten en werkzaam-

heden brengen ook met zich mee dat een nieuw type meetwagen 

gewenst is. 

• Ontwikkeling van modellen. LLO beschikt over modellen voor zwaveldioxi-

de. Er is echter dringend behoefte aan zowel verbreding (meer componen-

ten) als aan verdieping (betere chemie).

• Ontwikkeling van optische technieken. Men verwacht veel van optische

technieken zowel om individuele bronnen te bemeten als om deze in ‘com-

plexe bronnenconfiguraties (stedelijke gebieden)’ in te kunnen zetten.

Een nieuwe vorm van personeelsbeleid wordt hierbij op LLO getest. LLO is de

proeftuin voor het gebruik van het zogenaamde functie informatie formulier,

in de wandeling FIF. Het is voor het eerst dat in plaats van generieke functies

nu per medewerker de functie gedetailleerd wordt omschreven compleet met

een aanduiding voor de plaats van de functie in de hiërachie.

Afbeelding 51 Onderdeel

‘Plaats van de functie’ op

het functie informatie for-

mulier (FIF). De positie

van de medewerker ten

opzichte van uiteindelijk

zelfs de Directeur-Gene-

raal kan hieruit worden

afgelezen.
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Begin jaren tachtig worden de eerste stappen gezet om te

komen tot de vernieuwing van het meetnet. Een operatie 

die jaren in beslag neemt. Meetsystemen voor zwavel-

dioxide, datacommunicatie: het moet allemaal vervangen

worden. Ook de structuur vraagt om een grondige 

aanpassing. Het nieuwe meetnet moet ook steeds meer 

soorten meetactiviteiten herbergen, want de vraag naar 

informatie neemt nog steeds toe. Een meetnet met 

minder meetstations, maar wel met meer te meten 

stoffen. Meten en meer modelleren is de koers. 

Beleidsondersteuning en beleidsvoorbereiding worden 

steeds belangrijker.

4
1980

1985

1990

1995

2000

Reorganisatie:
LLO

Ammoniak en
fijnstof in het 
meetnet

Eerste herziening 
meetnet NML 
wordt LML 
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Met sprongen vooruit

Lucht staat in het begin van de jaren tachtig midden in de belangstelling.

Het is een dynamisch onderzoeksveld waarop zich steeds meer deskundigen

bewegen. De wetenschappelijke drukte blijkt uit het feit dat in de periode

1979-1983 in Nederland drie grote symposia over luchtverontreiniging wor-

den gehouden. Het begint in maart 1979 met het SO2-symposium in Wage-

ningen. Iedereen die iets te betekenen heeft op het gebied van de luchtver-

ontreiniging is daar aanwezig. Kort tevoren heeft namelijk het Ministerie

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (in de wandeling VoMil) het ‘SO2-

beleidskadersplan’ uitgebracht. 

Alle lezingen staan, uiteraard, in het teken van zwaveldioxide: beleid, emis-

sies, concentraties, ontwikkelingen, techniek en effecten. Van Egmond en

zijn counterpart bij VoMil, Zwerver, geven allebei een voordracht. Het zijn

diezelfde Van Egmond en Zwerver die aan het eind van dat zelfde jaar met

een herzieningsvoorstel voor het luchtmeetnet zullen komen. Van Egmond

brengt met zijn lezing, ‘Concentraties en herkomst van SO2’, zijn publiek tot

wanhoop. Er worden in korte tijd zoveel dia’s en zoveel tekst geproduceerd

dat het publiek in verwarring achterblijft. Ook doorziet niet iedereen

onmiddellijk het verschil tussen het ‘Emissie-Concentratie model’ van TNO

en het ‘Concentratie-Emissie model’ van het RIV. 

Afbeelding 52 Eén van de

overheadsheets uit de voor-

dracht van Zwerver

(Adema, 1980). De veelheid

aan informatie op de sheet

en de verwarrende toelich-

ting van de spreker – die

toegeeft dat hij de sheets

ook voor het eerst ziet –

laten het publiek in verbij-

stering achter. Het diagram

zal de geschiedenis ingaan

onder de naam de ‘banaan

van Zwerver’.
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Bij de voordracht van Zwerver gaat ook niet alles op rolletjes. Bij zijn voor-

dracht, getiteld ‘Beleidskeuzen die hebben geleid tot het uitworpplafond’,

wordt het publiek vergast op een groot aantal overheadsheets. Deze sheets

worden én door de ingewikkeldheid van de materie én door de hoge infor-

matiedichtheid niet onmiddellijk door iedereen op juiste waarde geschat

(Afbeelding 52). Beide voorvallen hebben helaas verhuld dat genoemde

sprekers wel degelijk zeer interessante informatie te melden hebben. Van

Egmond maakt in zijn lezing namelijk inzichtelijk dat zwaveldioxide op zijn

minst gedeeltelijk een grootschalige en daarmee grensoverschrijdende com-

ponent is. Een notie die beleidsmatig van grote waarde is. 

Zwerver laat blootstellingsdiagrammen zien. Anders gezegd: er is nu voor

het eerst uitgerekend, hoeveel mensen bij een gegeven emissie van zwavel-

dioxide in Nederland aan welke jaargemiddelde zwaveldioxideconcentratie

blootgesteld zullen worden. 

Dan volgt in mei 1982 het NOx-symposium in Maastricht; een groots opgezet

Amerikaans-Nederlands symposium in de statige zalen van het oude Gouver-

nement in Maastricht. Sommige sessies vinden plaats in zalen met klassieke

stoelen met pluche zittingen. Het symposium wordt geopend met een ple-

naire zitting in de Schouwburg van Maastricht in aanwezigheid van Konin-

gin Beatrix. De boventoon op het symposium voert nog steeds de klassieke,

gasvormige luchtverontreiniging. In de sessie ‘Monitoring strategies and

exposure assessment’ houdt Onderdelinden een voordracht (Onderdelinden

en Van Egmond, 1982).  Zijn lezing ‘Monitoring strategy in the Netherlands’

borduurt voort op eerdere publicaties; nu wordt een ruimtelijk statistische

analyse van gegevens uit het Nederlandse stikstofoxiden meetnet gegeven.

Pikant in deze sessie is dat de openingsvoordracht, die wordt gegeven door

Brasser, zeer algemeen en kwalitatief de opzet van meetnetten in klassieke

zin bespreekt. Recente technieken voor analyse, zoals gepresenteerd door

Onderdelinden, komen daarbij in het geheel niet aan de orde. 

In de sessie ‘Transport, transformation and removal of NOx’ presenteert Van

Egmond de resultaten van berekeningen met een mesoschaal model (Van

Egmond en Kesseboom, 1982; later ook in Van Egmond en Kesseboom,

1983). In meerdere opzichten is dit een interessant verhaal. Zonder omwe-

gen stellen de auteurs dat het bestaande Nederlandse meetnet voor stiksto-

foxiden door zijn beperkte ruimtelijke representativiteit de modelvalidatie

bemoeilijkt. In deze lezing worden ook bronbijdragen geschat. Dat wil zeg-

gen: wie draagt hoeveel bij aan de luchtkwaliteit voor stikstofoxiden in

Nederland. Deze gegevens zullen later op het symposium door vertegen-

woordigers van het Ministerie nogmaals gepresenteerd worden bij de onder-

bouwing van het voorgenomen beleid voor stikstofoxiden in Nederland. Zo
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is de bijdrage van Nederlandse bronnen aan de stikstofoxidenconcentraties

ca. 40%. In verkeersrijke omgevingen kan de bijdrage van verkeersemissies

aan de stikstofdioxideconcentratie echter wel oplopen tot 60%. 

Dat zijn gegevens waar beleidsambtenaren wat mee kunnen; daar kan beleid

op ontwikkeld worden. De relatie tussen het RIV en het Ministerie is, na zwa-

veldioxide, nu ook voor stikstofoxiden aangehaald. Zure regen is op dit sym-

posium in de voordrachten nauwelijks een serieus onderwerp. Een beleids-

ambtenaar merkt als detail op dat de regen in Nederland met een pH-waarde

van 3,9-4,5 erg zuur is. De bijdrage van stikstofoxiden daaraan is aanzienlijk.

Daar blijft het dan ook bij. In de marge van het symposium wordt daarente-

gen al heel wat afgepraat over zure depositie en over de rol van ammoniak

daarin. Zo wijst Asman van het IMOU in de afsluitende bijeenkomst van de

sessie ‘Transport, transformation and removal of NOx’ op de potentieel verzu-

rende werking van ammoniak (Schneider en Grant, 1982). Deze opmerking

wordt voor kennisgeving aangenomen. Ook zijn ten tijde van dit symposium

de eerste resultaten van de ammoniakemissieberekeningen voor Nederland

al bekend. Het standpunt van een aantal Nederlandse wetenschappers dat,

gezien de omvang van de emissies in Nederland, ammoniak een grote bijdra-

ge levert aan de zure depositie werkt vooral bij de Amerikaanse collega’s

danig op de lachspieren.

Na het symposium in Maastricht breekt het tijdperk van de zure regen aan.

De zure regen gaat in eerste instantie aan het RIV voorbij. Het Energieonder-

zoek Centrum Nederland (ECN) in Petten, de groep Chemie van de Atmosfeer

van het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van de Rijksuniversiteit

Utrecht (IMOU), TNO in Delft en de Milieuafdeling van het Keuringsinstituut

voor Electrische Materialen (KEMA) in Arnhem beheersen in die tijd het zure-

regenonderzoek in Nederland. En het is uitgerekend het IMOU, de dwerg

temidden van de grote instituten, dat in 1981 van de Landelijke Stuurgroep

Onderzoek Milieuhygiëne de opdracht krijgt om de stand van kennis op het

gebied van de zure regen in kaart te brengen (Buijsman, 1982) 38. Het RIV zit

dan nog steeds in de meer klassieke luchtverontreiniging, dat wil zeggen

luchtconcentraties van zwaveldioxide en stikstofoxiden.

Hét symposium in deze periode is het symposium ‘Zure regen’ in november

1983 in ‘s Hertogenbosch. Onderzoek leert dat de zure regen ook in Neder-

land ernstige effecten kan veroorzaken (zie tekstkader ‘Dode bomen’). De zure

regen problematiek geeft een geweldige stimulans aan het atmosferisch che-

38 In dit rapport wordt al gewezen op de mogelijk belangrijke rol van ammoniak in de ver-
zuring. Ook wordt gepleit voor meer onderzoek, zodat de bijdrage van ammoniak beter
gekwantificeerd kan worden.
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misch onderzoek in Nederland. Opnieuw dus zo’n symposium waar iedereen

aanwezig was die in Nederland iets te betekenen had op het gebied van

luchtverontreiniging. Niet zozeer de klassieke gasvormige luchtverontreini-

ging wordt hier besproken, maar nu veel meer de depositiekant, de rol van

ammoniak en de effecten van zure regen. Het RIV is in de lezingen alleen

vertegenwoordigd met een lezing van Van Egmond over de herkomst van

SOx en NOx deposities zoals die zijn berekend met een ‘in ontwikkeling zijnd

numeriek model’. Er kunnen dan ook alleen nog maar ‘voorlopige resultaten’

worden gepresenteerd (Van Egmond, 1984). 

Eigenlijk gaat het om een al bestaand model, namelijk het RIV mesoschaal-

model voor een oppervlak van 400 x 400 km. Dit model bevat een verwijde-

ringsmodule als onderdeel van de beschrijving van de atmosferische proces-

sen. Tot dan is men niet geïnteresseerd geweest in de grootte van deze

verliesterm, omdat men zich op luchtconcentraties richt en niet op deposi-

Afbeelding 53 Links: brochure van het

symposium ‘Zure regen’, ‘s Hertogenbosch,

november 1983. Behalve wetenschappelijk

gedenkwaardig is het ook in protocollair

opzicht bijzonder. Minister Winsemius zal

het symposium openen en dit zal worden

gevolgd door een welkomstwoord van de

Commissaris van de Koningin in de provin-

cie Noord-Brabant, Van Agt. Zo hoort het

ook volgens het protocol, maar zo gaat het niet. Op het laatste moment blijkt Van Agt

‘urgente verplichtingen’ elders te hebben. Hij laat zich per helikopter aanvoeren, spreekt

vóór de minister en is vóór de aankomst van de minister al weer vertrokken. Het welkomst-

woord van Van Agt is nog steeds zeer lezenswaardig door zijn unieke taalgebruik (zie

Adema en Van Ham, 1984).

Rechts: op het symposium verkopen IMOU medewerkers zelf ontworpen buttons met de

tekst ‘STOP zure regen’ voor een bedrag van f 1,=. (≈ e 0,45) De buttons vinden gretig

aftrek, waarschijnlijk mede doordat de datum van Sinterklaas in zicht komt.
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De zure regen lijkt in het begin van de jaren tachtig in eerste

instantie voor Nederland geen grote bedreiging in te houden.

Mogelijk is er een schadelijke invloed op een aantal zwak

gebufferde vennen in Noord-Brabant. Maar verder zal het alle-

maal wel meevallen. In Duitsland spreekt men in die tijd inmid-

dels openlijk over de grootschalige aantasting van bossen: het

Waldsterben. Zure regen wordt hiervoor verantwoordelijk

gehouden. En de dode bomen in Nederland dan, ja, die heeft

iedereen wel eens gezien, maar dat heeft niets met zure regen

te maken. Tot zover lijkt alles duidelijk. Totdat in 1984 de resulta-

ten van het eerste grote onderzoek naar de gezondheidstoe-

stand van het Nederlandse bos worden gepubliceerd  in het 

'Verslag van het landelijk onderzoek naar de vitaliteit van het

Nederlandse bos'. De onderzoekers van Staatsbosbeheer die

het onderzoek hebben uitgevoerd, stellen zonder omwegen '

..de gezondheidstoestand van het Nederlandse bos....gekarak-

teriseerd worden als zeer zorgwekkend'. 5% van het bos is wei-

nig vitaal; op termijn moet dit geveld worden. 1,5% is er zo

slecht aan toe dat het zelfs al op korte termijn geveld zal moe-

ten worden. Dit alles gevoegd bij de 40% die minder vitaal is,

doet vermoeden dat er ook in Nederland sprake is van een ern-

stig probleem. Als belangrijkste factor, maar niet de enige, wij-

zen de onderzoekers 'luchtverontreiniging' aan. De effecten

van zure regen hebben ook Nederland bereikt.
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De campagne van de overheid over de zure regen maakt onder

andere gebruik van de slogan ’Gisteren, vandaag, morgen’ en

toont ons verschillende situaties waarin de zure regen zijn ver-

woestende werk doet.

Een door zure regen aangetast bos in het zuiden van Polen,

eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Op de foto Boelhouwer

(links) en van Straalen (rechts). Foto collectie HC Boelhouwer.

Links: een idyllisch gelegen hotel in een bosrijke omgeving in Duitsland, begin twintigste eeuw.

Rechts: hetzelfde hotel aan het eind van de jaren zeventig.
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tie. Men heeft nu in alle haast het model aangepast, zodat met behulp van de

verliesterm de depositie gekwantificeerd kan worden.

Zoals gezegd, de collega-instituten, vooral ECN, IMOU en TNO, lopen in deze

fase voorop in het Nederlandse zure regenonderzoek. Zo presenteren het ECN

en IMOU de eerste resultaten van het onderzoek naar de herkomst van de

zure depositie in Nederland (Asman et al., 1984). Het is ook op dit symposium

dat voor het eerst voor een breed publiek duidelijk gemaakt wordt hoe groot

het ammoniakprobleem in Nederland wel eens zou kunnen zijn. Het is op dit

symposium dat vertrouwelijke conceptrapporten circuleren van het grote

zure regen overzichtsonderzoek, ‘Verzuring door atmosferische depositie’,

dat onder leiding van IWACO in opdracht van het ministerie VROM wordt

uitgevoerd. Een onderzoek waarin het RIV maar een bescheiden rol speelt.

Nog wel; zo er al sprake is van een achterstand van het RIV op het onder-

zoeksveld van de zure regen, deze zal in de komende jaren snel worden in-

gelopen. Vijf jaar later blijken veel zure regen onderzoekers van de collega-

instituten onderdak bij het RIVM gevonden te hebben. Terugkijkend kan

gezegd worden dat de hernieuwde expansie van het luchtonderzoek bij het

RIV begonnen is op dit zureregensymposium.

Naar aanleiding van …

‘Naar aanleiding van klachten…’ of ‘Op aanvraag van de Inspecteur …’: dit zijn

de kenmerkende beginzinnen van de rapportages over onderzoeken voor de

Inspectie. Sinds het bestaan van ‘lucht’ wordt, veelal in opdracht van een

Inspecteur voor de Hygiëne van het Milieu, kortlopend onderzoek uitgevoerd

na klachten of hinder. Vaak zijn het industriële installaties die hinder blijken

te veroorzaken. Ook zijn het lang niet altijd ongevaarlijke situaties. Vooral in

de begintijd van dit soort onderzoeken gaat het om bedrijven die zich temid-

den van stedelijke bebouwing bevinden. Metallurgische of metaalverwerken-

de bedrijven zijn nogal eens onderwerp van onderzoek. Interpretatie van de

verkregen resultaten is lang niet altijd gemakkelijk, omdat een goed toet-

singskader ontbreekt. Zo is het lange tijd niet ongebruikelijk om – bij gebrek

aan beter – MAC waarden te gebruiken om af te leiden hoe erg een bepaalde

situatie is. Het verbaast daarom niet dat bij een onderzoek rond de lood- en

zinkpletterijen in Utrecht in 1960 geconcludeerd wordt, dat er geen sprake is

van een gevaar voor de volksgezondheid: de gemeten concentraties zijn

namelijk een honderdste van de MAC waarde (Buurma, 1960) 39. In het huidi-

ge toetsingskader zou echter sprake zijn van een forse normoverschrijding. 

39 Bij gebrek aan normstelling werd voor toelaatbare verontreiniging in de buitenlucht
vaak 1/100ste van de MAC(Maximal Allowable Concentration)-waarde genomen.
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Het binnenmilieu behoort eveneens tot het werkveld, gezien de onder-

zoekingen in kantoorgebouwen of op scholen (zie bijvoorbeeld Buurma,

1962c, 1962d). Een breed scala aan activiteiten wordt in de loop der jaren uit-

gevoerd. Zo treffen we onderzoeken aan naar de oorzaak van stankoverlast

bij suiker- en aardappelmeelfabrieken (e.g. Altena en Van Jaarsveld, 1977,

Buurma en Van Jaarsveld, 1979), de mogelijke verspreiding van lood rondom

loodverwerkende bedrijven, de verspreiding van methylbromide rondom kas-

sen en van vinylchloride rondom een PVC-fabriek (Van de Wiel et al., 1983,

Buurma et al., 1981, Van de Wiel et al., 1985). Het verschijnsel bodemveront-

reiniging, dat voor het eerst in 1979 in Lekkerkerk de kop opsteekt, zorgt

eveneens voor het nodige werk (Van de Wiel et al., 1981, Van de Wiel, 1982a,

1982b). Na 1985 behoort de leidende rol van het luchtlaboratorium bij dit

soort onderzoek tot het verleden, omdat voor dit type werk op het RIVM een

aparte afdeling wordt opgericht. Indirect blijft ‘lucht’ wel bij het onderzoek

betrokken, omdat LLO vaak apparatuur, expertise en/of menskracht levert om

dit zogenaamde ‘Inspectieonderzoek’ uit te voeren.

Afsluiting van een tijdperk

Al in de tweede helft van de jaren zeventig komt het onderzoek op gang naar

de ruimtelijke interpretatie van de meetnetgegevens. De vele resultaten van

de zwaveldioxidemetingen worden geanalyseerd. Ruimtelijk-statistische

methoden worden benut om een beter inzicht te krijgen in ruimtelijke verde-

ling van luchtverontreiniging: de optimum interpolatie methode doet zijn

intrede. Weliswaar is deze methode al lang bekend, maar deze is nog nooit

op een grootschalig luchtmeetnet toegepast (Van Egmond en Tissing, 1977).

Het onderzoek levert een betere dan de tot dan toe gebruikelijke methode op

om uit meetnetgegevens een ruimtelijk concentratieveld te genereren. Voort-

zetting van het onderzoek levert later informatie op over de relatie tussen

meetnetdichtheid en de nauwkeurigheid waarmee een ruimtelijk veld

beschreven kan worden. De conclusie is, dat gegeven de omstandigheden en

doelstellingen, het meetnet voor zwaveldioxide aanzienlijk in omvang gere-

duceerd kan worden. 

Maar dat is niet alles. In een gezamenlijk rapport van RIV en DGM uit 1980

worden de resultaten van ‘een studie naar de strukturele en technische moge-

lijkheden voor modernisering van het meetnet’ gerapporteerd (RIV, 1980) 40. 

Belangrijkste voorstel is om de stationsafstand voor het zwaveldioxide meet-

net te vergroten van 20 naar 28 km. Maar er is meer. Ook de andere meetnet-

ten worden kritisch bekeken: voorgesteld wordt het stikstofoxiden meetnet

40 Volgens het omslag heeft het rapport geen auteurs. Op de eerste pagina staan echter wel
de namen van de verantwoordelijken voor het rapport: Van Egmond van het RIV en
Zwerver van de Sector Lucht van het Directoraat voor de Milieuhygiëne.
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flink uit te dunnen, maar het ozon meetnet uit te breiden. Resultaat van dit

alles is dat het totaal aantal meetstations teruggebracht kan worden van

meer dan 200 naar ongeveer 90 (Afbeelding 54). Ook voor de technische

infrastructuur worden wijzigingsvoorstellen gedaan: vaste telefoonlijnen –

wat een grote kostenpost vormt – vervangen door ‘gewone’ kieslijnen,

afschaffing van de regionale acquisitiesystemen en vervanging door één in

Bilthoven op te stellen centraal acquisitiesysteem, ontwikkeling van metho-

den voor ‘discontinue bemonstering’ en de introductie van het fenomeen

‘macro-station’ als een soort superstation waar veel tegelijkertijd gemeten

moet worden. Klap op de vuurpijl is het voorstel om de coulometrische zwa-

veldioxide monitor te vervangen door een ‘op fysische principes (fluorescentie)

gebaseerd instrument’. 

De doelstellingen van het meetnet worden eveneens opnieuw geformuleerd

(RIV, 1980):

• Het in ruimte en tijd beschrijven van luchtverontreinigingsconcentraties

en de daaruit resulterende biologische effecten. Onder deze nogal wijde

omschrijving vallen onder andere de vaststelling van het grootschalige

concentratiepatroon, (globale) vaststelling van de luchtkwaliteit in stede-

lijke en industriële gebieden, vaststelling van de trend, toetsing van grens-

waarden alsmede de bepaling van het concentratieverloop op korte ter-

mijn. Dit laatste betreft de waarschuwingsfunctie van het meetnet.

Zonodig kan deze informatie gebruikt worden in het kader van het Brand-

stoffen Inzet Plan Centrales (BIPC). In dit BIPC is voorzien in de omschake-

ling op zwavelarme brandstoffen in geval van periodes met verhoogde

niveaus van luchtverontreiniging. 

• Bepaling van de herkomst van de gemeten luchtverontreiniging. Hier is

onder andere in begrepen het vaststellen van de relatie tussen gemeten

concentraties en de herkomst ervan. Hiermee wordt beoogd de koppeling

met modellen en de ontwikkeling ervan te leggen.

Dit wetenschappelijk ogende rapport kent overigens geen enkele literatuur-

verwijzing. Dit zou terug te voeren zijn op het volstrekt uniek karakter van

het beschrevene in het rapport waardoor alle refereerbaarheid principieel

onmogelijk was.

Al met al blijkt uit deze opsomming dat het denken over het meetnet en

waar het toe moet dienen een grote vlucht heeft genomen. De analyse van

de tot dan toe verkregen meetresultaten levert voorstellen op voor nieuwe

meetnetconfiguraties. De eerste reorganisatie van het meetnet kondigt zich

hiermee dus in 1980 al aan, slechts luttele jaren na het gereedkomen van

het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging.
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Kort daarna wordt een rapport gepubliceerd met de resultaten van het

ruimtelijk-statistisch onderzoek van luchtverontreinigingsmeetresultaten

(Van Egmond en Onderdelinden, 1981). Een aantal technieken wordt onder-

zocht op hun toepasbaarheid voor het schatten van fouten in ruimtelijke

interpolaties. Dit kan leiden tot informatie over de relatie tussen interpola-

tiefout en meetnetdichtheid (lees: stationsafstand) en het effect van een

reductie van aantallen meetstations. Van de onderzochte technieken, Opti-

mum Interpolatie, Eigenvector Interpolatie en Dichtheid en Afstand Interpo-

latie, blijkt de eerste, mede op praktische gronden, het best toepasbaar. In

dit rapport verschijnen ook de ‘handige’ plaatjes die de relatie aangeven tus-

sen de interpolatiefout en de meetnetdichtheid (Afbeelding 55).

Kolen, meer kolen

De oliecrisis in de jaren zeventig gaat ook voor de onderzoekers op het

gebied van de luchtverontreiniging niet ongemerkt voorbij. De Nederlandse

overheid heeft een nieuw energiebeleid geformuleerd (Anonymus, 1979). De

afhankelijkheid van olie als energiebron voor de elektriciteitsopwekking

Afbeelding 54 Het voorstel voor een nieuwe meetnetcon-

figuratie voor zwaveldioxide (RIV, 1980). Geen 220, maar

nog slechts 90 stations. Nog steeds is er sprake van een

raster, nu echter niet diagonaal, zoals in het eerste meet-

net, maar recht.

Afbeelding 55 De figuur waarin de relatieve interpolatie-

fout staat in relatie tot de meetnetdichtheid voor uurge-

middelde (1 H) en 24-uursgemiddelde (24 H) zwaveldioxi-

de concentraties (Van Egmond en Onderdelinden, 1981). 
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moet sterk verminderen. Het aardgas moet bewaard worden voor latere

generaties. Gevolg is, dat er veel meer kolen (en mogelijk kernenergie) voor

de elektriciteitsopwekking zal moeten worden ingezet. In het meest extreme

scenario wordt er vanuit gegaan dat de elektriciteit in Nederland voor 80%

met kolen opgewekt zal worden. Nu staan kolen bekend als een vuile brand-

stof die onder andere veel luchtverontreiniging kan veroorzaken 41. De

Nederlandse overheid laat daarom eerst een groot onderzoek uitvoeren om

de gevolgen van deze eventuele grootschalige herintroductie van kolen in

kaart te brengen: het Nationaal Onderzoeksprogramma Kolen. Als onder-

deel hiervan wordt een groots opgezet onderzoek ‘Luchtverontreiniging ten

gevolge van de Uitworp van Kolengestookte installaties’ uitgevoerd, in de

wandeling NOK-LUK. Dit onderzoek wordt, onder leiding van het RIV, uitge-

voerd door ECN, KEMA, TNO en RIVM. Het is een zeer ambitieus opgezet

onderzoek dat uiteenlopende aspecten bestrijkt als:

• Het vaststellen van wat en hoeveel een kolengestookte elektriciteitscentra-

le uitstoot.

• Meting van wat deze uitworp betekent voor de luchtkwaliteit in de omge-

ving.

• Meting van achtergrondconcentraties van stoffen die door kolengestookte

centrales worden uitgeworpen.

• Berekeningen van wat kolengestookte centrales in Europa bijdragen aan

het niveau van luchtverontreiniging in Nederland.

Het onderzoek levert unieke informatie over de luchtkwaliteit in Nederland

en geeft een krachtige stimulans aan deelgebieden als emissie inventarisa-

Afbeelding 56 Metingen

nabij de kolengestookte

Amercentrale. De recent

beschikbaar gekomen

meetwagen van het RIV

bewijst goede diensten tij-

dens het onderzoek. Foto

collectie LLO/RIVM.

41 Zo zal de emissie van zwaveldioxide weer sterk toenemen met als gevolg ook weer een
toename van de zwaveldioxideconcentraties. De zuurgraad van de regen daarentegen zal
nauwelijks toenemen, omdat op dat moment de regen in Nederland nog steeds erg zuur
is (pH�4,1) vooral door de bijdragen van verzurende emissies in het buitenland (Buijs-
man, 1980). 
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ties en model- en meetmethodenontwikkelingen. Ook het feit dat zo onge-

veer de helft van de metalen in het periodiek systeem wordt gemeten, is voor

die tijd bijzonder. Er worden als gevolg van het onderzoek zo’n 25 rapporten

gepubliceerd. De belangrijkste bevinding is dat het gebruik van kolen in de

mate zoals voorzien in de scenario’s een niet verwaarloosbare bijdrage zal

leveren aan het niveau van luchtverontreiniging in Nederland. Toch zullen

deze bijdragen in het meest uitzonderlijke geval niet hoger zijn dan enkele

tientallen procenten. Interessant is ook, dat de uitworp van de Nederlandse

centrales, afhankelijk van de component, voor 70% of meer in het buitenland

zal belanden: opnieuw een situatie dus van grensoverschrijdende luchtver-

ontreiniging (Van Egmond, 1986; Van Jaarsveld en Onderdelinden, 1986;

Potma en Onderdelinden, 1986). De resultaten van het onderzoek zullen door

hun uitgebreide karakter nog vele jaren maatgevend zijn bij discussies over

import en export van luchtverontreiniging. De faam van het LLO op het

gebied van modelontwikkeling is door het onderzoek voorgoed gevestigd.

Het in het NOK-LUK gebruikte model zal verder worden ontwikkeld en zal

later één van de werkpaarden van LLO op het gebied van modelberekeningen

worden, het OPS model.

Nog meer zorgen

De overheid maakt zich vele zorgen. Zo ook over stofvormige luchtverontrei-

niging. Dat er allerlei soorten stof in de lucht zitten, is wel duidelijk. Maar

wat is het precies? Wat zijn de belangrijkste componenten? Wat zijn de con-

centraties? En hoe hoog lopen de concentraties op bij stagnerende weers-

omstandigheden? Waar komt het vandaan? Allemaal vragen waar het ‘Meet-

plan Aerosolen’ een antwoord op moet geven. Het RIV is projectleider van een

groots opgezet samenwerkingsverband met ECN, IMOU, KEMA en TNO. Het

project beoogt vooral veel metingen van aerosolen en de voorlopers ervan (in

het vakjargon de precursors) te doen. Ook wil men een trendanalyse uitvoe-

ren voor de onderzochte stoffen (en dat over een periode van drie jaar!) en

schattingen maken van de bijdragen van de belangrijkste bronnen. Voorts

moeten ook episodische situaties uitgebreid bemeten worden. En ten slotte

moet ook nog even de vergelijkbaarheid van de toegepaste monsternemings-

methoden voor de diverse componenten in stof vastgesteld worden. 

Het kan dan ook haast niet anders of vooral de fenomenologische informatie,

die door deze geconcentreerde meetinspanning beschikbaar komt, is indruk-

wekkend. Binnen het project wordt ook nog gewerkt aan een verdere model-

ontwikkeling. Het bestaande mesoschaalmodel (voor een gebied van 400 x

400 km) wordt opgeschaald naar de Europese schaal (2000 x 2000 km). Daar-

naast wordt een speciaal model met complexe chemie, het MPA model, ont-

wikkeld voor de beschrijving van secundaire aerosolen. Hiermee wordt invul-

ling gegeven aan het tweesporenbeleid van het RIV. Eén model met een-
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voudige chemie en gedetailleerde meteorologie én een model met com-

plexe chemie maar met eenvoudige meteorologie. 

Het Meetplan Aerosolen zal echter nooit tot een volledig einde komen. In de

tweede helft van het project interfereren gewijzigde beleidsprioriteiten

nogal. Voor het RIV betekent dat, dat men zich op korte termijn met ozon

moet gaan bezig houden. Een geluk bij een ongeluk, zo blijkt. In het MPA

model zit ook ozon gemodelleerd, omdat dit nodig was voor een correcte

beschrijving van de vorming van het secundaire aërosol. Het MPA model

komt zodoende goed van pas en kan ingezet worden voor de modellering

van ozon. Ondanks dit alles wordt door het RIV uitgebreid gerapporteerd

over het ‘Meetplan Aerosolen’ op het tweede Amerikaans-Nederlands sym-

posium in 1985 in Williamsburg, Verenigde Staten, een vervolg op het eer-

ste symposium in Maastricht in 1982. Dit tweede symposium heeft als onder-

werp aerosolen. Het – inmiddels – RIVM verzorgt maar liefst drie lezingen

over het Meetplan Aerosolen (Van Egmond et al., 1985; Van der Meulen,

1985; De Leeuw, 1985). 

Het ‘Meetplan Aerosolen’ heeft nog een ander gevolg. Op aandrang van het

IMOU worden ook ammoniakmetingen in het project uitgevoerd. Deze

metingen krijgen later een historisch karakter, want zij zullen tien jaar later

de enige systematische metingen van ammoniak in Nederland uit de jaren

tachtig blijken te zijn.

Eindelijk regelgeving

De Wet op de Luchtverontreiniging was in 1970 gepubliceerd. Deze wet was

een kaderwet; uitwerking moest gebeuren in de vorm van Algemene Maat-

regelen van Bestuur (AMvB’s). Het gedachtekader was in die begintijd nog

dat luchtverontreiniging vooral een lokaal probleem en bovenal een

gezondheidsprobleem was. Concentraties van luchtverontreiniging op leef-

niveau moesten in de hand gehouden worden, dat was het idee. Hierbij

werd sterk doorgeborduurd op de smogsituaties zoals die zich in de jaren

zestig nog hadden voorgedaan. Toch begon al vroeg in de jaren zeventig een

aarzelend besef door te dringen dat luchtverontreiniging ook een nationale

en zelfs een grensoverschrijdende dimensie kon hebben (zie ook ‘Lucht over

de grenzen heen‘, pagina 73).

Het RIV sluit zich aan bij internationale onderzoeken die beogen het pro-

bleem te ontrafelen. De onderzoeksinspanningen leiden er toe, dat het in de

tweede helft van de jaren zeventig duidelijk is, dat luchtverontreiniging een

grensoverschrijdend probleem is. Oplossingen moeten dan ook gezocht wor-

den in voortzetting van de internationale samenwerking. Dit betekent een

voortzetting van de onderzoeksinspanningen, waarvoor onder andere de
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internationale organisatie EMEP wordt opgericht. Deze organisatie zet de

metingen van luchtverontreiniging voort op Europese schaal door het

oprichten van een permanent netwerk voor luchtverontreiniging. Al snel

volgt uitbreiding van de activiteiten met de ontwikkeling van een model

voor de beschrijving van het lange afstandstransport voor luchtverontreini-

ging. De samenwerking leidt ook op andere gebieden tot intensivering. Zo

wordt in 1979 het VN-ECE verdrag over grensoverschrijdende luchtveront-

reiniging gesloten. Dit verdrag vormt de aanzet tot een gecoördi- neerde

aanpak van een aantal ernstige milieuproblemen. Concrete afspraken over

emissiereducties van zwaveldioxide worden voor het eerst gemaakt in 1985

en leiden vervolgens tot het eerste zwavelprotocol. De bestrijding van de

luchtverontreiniging op Europese schaal is begonnen.

Het zijn in Nederland in de begintijd (lees jaren zestig en zeventig) vooral de

provincies die proberen iets te doen aan de luchtverontreiniging. Zij zijn

volgens de Wet op de Luchtverontreiniging immers hiervoor de eerst aange-

wezenen. Zuid-Holland gaat hierin voorop, want hier zijn de problemen het

grootst: het immense industriecomplex in Rijnmond en ook nog het West-

land waar voor de verwarming van kassen nog op grote schaal kwalitatief

slechte olie verstookt wordt. Beleidsmatig gaat het in Nederland bij de rijks-

overheid allemaal wat langzamer. 

Het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging is, met name voor zwavel-

dioxide, een belangrijke bron van informatie. Het meetnet produceert

immers veel informatie. Informatie die een beter inzicht geeft in versprei-

ding en gedrag van luchtverontreiniging, kortom de zo gewenste informatie

over de fenomenologie. De gegevens worden gebruikt bij de gedachtevor-

ming over grens- en richtwaarden voor niveaus van luchtverontreiniging.

Dit proces speelt zich zowel in Nederland als op Europees niveau af. Neder-

land is verplicht de eerste Europese luchtkwaliteitsrichtlijn voor zwaveldioxi-

de en zwarte rook in de Nederlandse wetgeving op te nemen (Staatsblad,

1986). Het gaat om grens- en richtwaarden grotendeels in de vorm van per-

centielen en dus geheel in lijn met de suggesties van Brasser bijna 20 jaar

eerder. 

In de bijlage van de richtlijn worden gedetailleerde eisen vermeld die

gesteld worden aan het (nieuwe) meetnet voor zwaveldioxide en aan de

meetapparatuur. Het al eerder gelanceerde voorstel voor het nieuwe zwavel-

dioxide meetnet wordt in het licht van de AMvB aangepast (Van Egmond en

Van de Wiel, 1986). De consequenties voor het aantal stations zijn echter

marginaal. Binnen een aantal jaren volgen nog richtlijnen voor koolmonoxi-

de en lood (Staatsblad, 1987a) en voor stikstofdioxide (Staatsblad, 1987b).

LLO speelt in de voorbereiding en de advisering van deze AMvB’s een essen-
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tiële rol. Hiermee kan dan één van de doelstellingen van het meetnet, toet-

sing van grenswaarden, geëffectueerd worden. De ondersteuning en advise-

ring van de Directie Lucht, het beleidsonderdeel van DGM, waar LLO vrijwel

uitsluitend mee te maken heeft, vormt een substantieel deel van het werk

van de afdeling Luchtkwaliteit van LLO.

Een nat meetnet erbij

Regenwater staat van oudsher niet erg in de belangstelling bij Nederlandse

onderzoekers op het gebied van luchtverontreiniging. Wel wordt in de jaren

vijftig regenwater onderzocht op zijn chemische samenstelling, omdat men

veronderstelt dat regenwater een integrerende maat is voor de luchtkwali-

teit. Als de beperktheid van deze opvatting eenmaaal duidelijk is, en er

bovendien meer geschikte methoden voor het direct meten van luchtveront-

reiniging beschikbaar komen, is het vrijwel geheel gedaan met de interesse

in regenwater. Zo er al onderzoek naar de chemische samenstelling van

regenwater wordt gedaan, is dit in Nederland een zaak van het Koninklijk

Nederlands Meteorlogisch Instituut (KNMI) en later van een aantal universi-

taire onderzoeksgroepen 42. 

Het KNMI onderhoudt al sinds 1956 een drietal meetstations in het kader

van een Europees meetnet, het zogenaaamde Rossbymeetnet. De ontdekking

van het fenomeen grensoverschrijdende luchtverontreiniging eind jaren

zestig en de daarmee samenhangende ‘zure regen’ geeft een hernieuwde

impuls aan het regenwateronderzoek. Het al eerder genoemde onderzoek in

OECD verband is daar een uitvloeisel van. Het RIV doet ten behoeve van het

KNMI in eerste instantie vooral de analyse van de regenwatermonsters.

Indachtig het principe ‘wie meet, wil ook weten’ raakt het RIV met de komst

van H(ans) Reijnders langzamerhand ook steeds meer inhoudelijk betrokken

bij het onderzoek op dit gebied. Men praat over het inrichten van een lande-

lijk meetnet. 

De komst van dit landelijke meetnet wordt niet onaanzienlijk versneld door

een tweetal ontwikkelingen. In de eerste plaats is er in de provincie Noord-

Holland al een meetnet. De resultaten van dit meetnet geven aanleiding tot

verontrustende berichten over de verontreiniging van het regenwater. Hoe

is het elders in Nederland?, zo vraagt men zich af. En dan zijn er ook nog de

plannen van het Rijksinstituut voor Drinkwatervooziening (RID) om ook te

komen tot een (landelijk) meetnet voor onderzoek van de chemische samen-

stelling van regenwater. De samenwerking met het KNMI leidt onder druk

42 In Utrecht was vooral Conrads van het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van
de Rijksuniversiteit Utrecht actief; in Amsterdam was dat Vugts van de Vakgroep Fysische
Geografie van de Vrije Universiteit.



Alles kan beter

119

van de omstandigheden in 1978 tot het gezamenlijke KNMI/RIV Landelijk

Meetnet voor Regenwater, in eerste instantie het ‘beperkt’ meetnet geheten. 

Het RIV ziet voor zichzelf tevens een rol in het proces van afstemming en

richting geven aan het regenwateronderzoek in Nederland. Een verschijnsel

als regionale meetnetten past daar niet in. Men streeft er dus naar om met

het landelijke meetnet alle vragen te beantwoorden en in alle behoeften te

voorzien. Aan het KNMI/RIV meetnet is van KNMI zijde onverbrekelijk de

naam van T(aeke) Ridder verbonden die, in de jaren die nog zouden komen,

de kwaliteit van het regenwateronderzoek in Nederland een enorme impuls

zal geven. Het nieuwe regenwatermeetnet staat overigens los van het Natio-

naal Meetnet voor Luchtverontreiniging en is er formeel geen onderdeel

van. Ook is er vanuit het Laboratorium voor Milieuonderzoek (LMO) nauwe-

lijks interesse voor. 

De logistiek in het regenwatermeetnet wordt gedaan door het KNMI (in

samenwerking met Van Gend & Loos!); ook de rapportage wordt door het

KNMI verzorgd. Het Laboratorium voor Milieuchemie voert de analyses van

de regenwatermonsters uit. In 1982 verandert de zaak echter alweer. Het

Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID), dat een onderdeel zal vor-

men van het komende RIVM, heeft ook een regenwatermeetnet. Dit meet-

net, bestaande uit 27 meetstations, is er vooral op gericht om chemische

informatie over regenwater te verzamelen, gericht op het drinkwater. Twee

regenwatermeetnetten onder de RIVM papaplu lijkt, ondanks de verschillen-

de doelstellingen, wel wat veel van het goede, zeker als er ook nog eens

Kamervragen over gesteld worden 43. Er moet gefuseerd en gesaneerd wor-

den, zoveel is duidelijk. 

Niet onbelangrijk is hierbij tevens het besef dat zure regen dan wel nat

klinkt, maar dat de grootste bijdrage aan de zure regen toch van droge

depositie afkomstig is. Het kan dus wel wat minder met dat regenwater, zo is

de gedachte. In 1983 gaat dan het gefuseerde meetnet van start. Van de

totaal 40 meetstations zijn er 21 overgebleven 44. In 1985 is het voornemen

om een verdere sanering door te voeren, nadat het meetnet door LLO ruim-

telijk-statistisch doorgelicht is (Van Egmond et al., 1985). Nu wreekt zich de

afstandelijke relatie die LLO met het regenwatergebeuren heeft. Dit wordt in

Nederland namelijk bestierd vanuit de RREK. In de jaren tachtig is dit over-

43 Een PvdA kamerlid stelde een aantal vragen over de twee regenwatermeetnetten aan de
toenmalige minister Ginjaar. Wie hier van buiten de kamer de hand in heeft gehad, is
altijd onduidelijk gebleven. Zeker is wel dat het de discussies over het samengaan van de
meetnetten versneld heeft.

44 In het jaar vóór de fusie van de regenwatermeetnetten van het KNMI/RIV en het RID,
1982, waren er in Nederland 13 instanties actief op het gebied van het chemisch onder-
zoek van regenwater. Zij hadden met elkaar 77 meetstations.
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45 De naam is oorspronkelijk afgeleid van RID, RIV, ECN, KEMA.
46 Deze gelaagde meetnetstructuur is inderdaad in praktijk gebracht. De resultaten van

deze experimenten zijn echter nooit gerapporteerd en het onderzoek heeft dan ook nooit
gevolgen gehad voor de meetstrategie. Dat is jammer want zo’n tien jaar later bleek dat
de meetstrategie dringend herziening behoefde (Buijsman et al., 1998). 

Afbeelding 57 Uit de hoogtijdagen van het regenwateron-

derzoek. Het experimenteerveld voor regenvangers op het

terrein van het KNMI in de De Bilt, begin jaren tachtig. Er

staan zo’n twintig regenvangers opgesteld. Vanuit het RIV

is in deze periode nog steeds alleen het Laboratorium

voor Milieuchemie betrokken bij dit onderzoek. In het

begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw doen een

tiental organisaties in Nederland systematisch onderzoek

naar de chemische samenstelling van regenwater. Zij heb-

ben bij elkaar zo’n 80 meetstations onder hun hoede (CBS,

1982). Foto collectie E Buijsman.

legorgaan RREK 45 ontstaan. In de RREK zitten vertegenwoordigers van alle

instellingen die in Nederland iets te betekenen hadden op het gebied van

regenwater: DCMR, ECN, IMOU, KEMA, KNMI, TNO en de Provincie Limburg.

Het RIVM is ook vertegenwoordigd, niet door een LMO’er, maar van oudsher

door iemand uit de hoek van Milieuchemie. De overleggroep heeft zichzelf

ooit opgericht, heeft geen enkele officiële status, maar is desondanks zeer

machtig. 

De voorgestelde inkrimping wordt in eerste instantie niet door de RREK

goedgekeurd. Na de nodige discussie gaat de RREK uiteindelijk toch akkoord

met de sanering, die eufemistisch ‘optimalisatie’ wordt genoemd. Dit komt

mede door de toezegging van RIVM zijde dat op voorstel van het ECN een

zogenaamde ‘gelaagde meetnetstructuur’ gerealiseerd zal worden. 

Het meetnet wordt ingekrompen naar 14 meetstations, maar op één station

zal de monsterneming met een hogere frequentie en met meer regenvan-

gers worden uitgevoerd, vandaar gelaagd 46. Omdat het nu ook glashelder is

geworden dat regenwater een substantiële transportroute voor verzurende

stoffen is, heeft LLO warme belangstelling gekregen voor regenwater. Orga-

nisatorisch komt daarom vanuit LMO ook een beweging op gang om het

regenwatermeetnet geheel onder de paraplu van het Landelijk Meetnet

Luchtkwaliteit te brengen. Dit lukt uiteindelijk pas volledig in 1989.
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Openheid

Eén van de doelstellingen van het meetnet is informatie verschaffen over het

actuele niveau van luchtverontreiniging. Eind 1981 is de Nederlandse

Omroep Stichting (NOS) bezig met het proefproject ‘Teletekst’. Dit in navol-

ging van andere Europese landen waar een dergelijke dienst al jaren met

succes wordt aangeboden. Teletekst is bedoeld om via de televisie ‘informatie

van een zekere maatschappelijke waarde te bieden die voor het publiek moeilijk

te bereiken is’. Informatie over luchtverontreiniging wordt als zo’n soort

informatie gezien. Aanvankelijk heerst er een optimistische sfeer, maar al

snel wil het om zowel inhoudelijke als technische redenen niet vlotten. En

eerlijk gezegd is het RIV ook niet zo enthousiast. In april 1983 ziet ook de

redactie van Teletekst er geen heil meer in, want er is geen enkele vooruit-

gang. Eind van datzelfde jaar doet de redactie nog een laatste wanhopige

poging om, zoals zij schrijft aan het RIV, de zaak vlot te trekken ‘in het slib

van reorganiseren, herdenken en evalueren’. Moeizaam gaat men weer voort. 

In januari 1985, inmiddels drie jaar na de eerste gesprekken, wordt dan de

luchtverontreinigingspagina operationeel op pagina 715 van Teletekst. Op

deze pagina staat actuele informatie over de niveaus van zwaveldioxide en

ozon. Onhandig is dat de informatie over de effecten van luchtverontreini-

ging op een totaal andere plaats staat in het Teletekst systeem: pagina 507.

Problematisch is de beperkte hoeveelheid ruimte voor informatie. Op een

pagina is plaats voor 14 regels met elk 39 locaties, totaal 546 karakters.

Steeds weer wordt geklaagd dat deze fysieke beperking het onmogelijk

maakt om correcte teksten samen te stellen. De frustratie over de moeizame

voortgang culmineert tot de volgende unieke verzuchtingen: ‘De ruimtebe-

perkingen hebben bij de keuze van de woorden en de zinsconstructies geleid tot

een minder soepel taalgebruik’ en ‘mijn streven te voldoen aan Uw wensen en de

onmogelijkheid ze uit te voeren hebben mij dusdanig verlamd dat de veranderin-

gen zich beperkt hebben tot de vervanging van de woorden ‘meerdere’ door ‘ver-

scheidene’. Hier sta ik, ik kan niet anders.’ Moeilijkheden te over dus: toch

wordt het systeem ten lange leste operationeel.

Afbeelding 58 Testpagina

(links) voor de eerste versie

van Teletekst. De ontwer-

pers leven zich uit in het

presenteren van onwaar-

schijnlijk hoge niveaus van

luchtverontreiniging. Nog

een testpagina (rechts)

voor Teletekst: een kaartje

van Nederland met zoge-

naamd actuele niveaus van

zwaveldioxide. Foto’s col-

lectie LLO/RIVM.
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De M van RIVM

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid is in de jaren zestig systematisch

luchtonderzoek gaan doen. De aanleiding hiertoe was het vermoede schade-

lijke effect van luchtverontreiniging op de menselijke gezondheid. Met een

wijziging in het denken over luchtverontreiniging en milieuverontreiniging

in het algemeen (zie ook ‘Voortschrijdenden inzichten’, pagina 59) in de jaren

zeventig, verandert ook het denken over de rol van het RIV. Er komt een dis-

cussie op gang over de bundeling van werkzaamheden van instituten die op

de een of andere manier op milieuhygiënisch gebied bezig zijn. Deze discus-

sie, vooral gestuurd vanuit Den Haag, gaat vergezeld met vele ambtelijke en

politieke moeilijkheden (zie voor een uitgebreide weergave Van Zon, 1990).

Ook de medewerking van de instituten wiens zelfstandigheid op het spel

staat, is niet vanzelfsprekend. Toch komt er zo’n instituut bestaande uit het

Rijks Instituut voor de Volksgezondheid, het Rijks Instituut voor de Drinkwa-

tervoorziening uit Leidschendam en het Instituut voor de Verwijdering van

Afvalstoffen uit Amersfoort. Het nieuwe instituut, het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieuhygiëne, is geboren 47.

Het RIVM, standplaats Bilthoven, zal wat betreft het milieuonderzoek het

kennisinstituut voor de overheid moeten zijn en dan vooral voor de ministe-

ries van Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en van Volkshuisves-

ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Officieel gaat het RIVM

1 januari 1984 van start. Directeur-generaal is HH Cohen, die daarvoor ook

al directeur-generaal van het RIV was. Het instituut heeft ook een nieuwe

organisatiestructuur, namelijk drie Hoofdsectoren. Naast de sectoren ‘Micro-

biologie en Immunologie’ en ‘Farmacologie en Toxicologie’ is er nu een vol-

waardige sector waar het milieuonderzoek wordt gedaan: Hoofdsector 3,

‘Chemie en Fysica’. Niet alleen meer lucht, maar ook bodem, grondwater,

water, drinkwater en straling zijn onderzoeksvelden. Het milieuonderzoek

op het RIVM is volwassen geworden.

Breinaalden

Indachtig het principe ‘minder meten, meer modelleren’ wordt een soort-

gelijke beweging als in het begin van de jaren zeventig ingezet: meer acade-

mici, maar nu niet naast, maar ten koste van technici. Een aantal jaren later

wordt het LLO intern opnieuw herzien om te voldoen aan het door Van

Egmond en Van de Wiel bedachte en door Sectordirecteur Zoeteman over-

genomen breinaaldmodel. Dit is dan de vierde reorganisatie, slechts drie

47 De medewerkers van het nieuwe instituut worden geplaatst op basis van een advies van
de Plaatsingscommissie RIVM. Dit moest bekrachtigd worden door de hoogste ambte-
naar, de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
(WVC)
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jaar na de vorige! De gedachte achter deze reorganisatie is dat alle milieula-

boratoria van het RIVM een zelfde opzet moeten hebben (Afbeelding 59). De

diagnose afdeling, bij LLO de afdeling Luchtkwaliteit (in de wandeling LK),

wordt geacht de kontakten met de opdrachtgever, de Directie Lucht van het

Ministerie VROM, te onderhouden. Deze afdeling zal ook rapportages maken

en informatie integreren tot ‘beleidsrelevante’ produkten. De afdeling wordt

gevoed door een modellen afdeling waar modelontwikkeling wordt gedaan,

bij LLO Atmosferische Proces Studies (APS) geheten, en een afdeling waar de

metingen worden gedaan, bij LLO Operationele Metingen (OM). De meetme-

thodenafdeling (MM) voedt de afdeling OM, eigenlijk de meetnetafdeling,

met meetinstrumenten. Ten slotte is er nog een vijfde afdeling die niet in

het schema staat, namelijk de informatiseringsafdeling. Deze afdeling,

Reken- en Informatiesystemen (RIS), is bedoeld om alle afdelingen min of

meer te ondersteunen vanuit de gedachte dat iedereen wel ergens compu-

ters voor gebruikt en dat er altijd wel ergens datastromen lopen.

Het breinaaldmodel is dus vooral bedacht om de samenhang tussen de labo-

ratoria te bevorderen. Dit wordt mede vormgegeven in de zogenaamde

‘Dwarsverbanden’; hierin zitten vertegenwoordigers van overeenkomstige

afdelingen van de verschillende compartimentslaboratoria. De Dwarsver-

banden blijken in de praktijk vooral het forum om competentie- en territori-

umgeschillen uit te vechten. Ze hebben nooit naar behoren gewerkt en zijn

na een aantal jaren geruisloos verdwenen. De structuur geeft ook in de labo-

ratoria zelf aanleiding tot problemen. De ontwikkelaars van de modellen

gaan ook werken met hun modellen en nemen daarbij dus gedeeltelijk de

rol op zich van de kwaliteitsafdeling. De ontwikkelaars van meetmethoden

Afbeelding 59 De opbouw

van het Laboratorium voor

Luchtonderzoek volgens

het breinaaldmodel, twee-

de helft van de jaren tach-

tig (naar RIVM, Zj).

Modellen
scenariostudies
modelontwikkeling
verkennend, inventariserend
onderzoek

coördinatie onderzoek

Meetmethoden
methode ontwikkeling:
monitoren

remote sensing
meetnauwkeurigheid
kwaliteitsborging: ijkingen
referentietaken

Metingen
landelijk meetnet
geïntegreerd milieumeetnet
binnenluchtverontreinging 
meetwagens

Diagnose Luchtkwaliteit
luchtkwaliteit:
concentraties
deposities

interpretatie, toetsing normen
rapportage
uitvoeringsaspecten regelgeving
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gaan ook zelf meten – het zogenaamde oriënterend en verkennend meten

komt hiervoor in zwang – en nemen daardoor gedeeltelijk de rol op zich van

de afdeling metingen.

Het nieuwe meetnet

Minister Winsemius van VROM geeft op 14 juni 1983 het groene licht voor

de modernisering van het meetnet, nadat via een ‘amicebriefje’ goedkeuring

is verkregen van de minister van Economische Zaken. De modernisering is in

de eerste plaats een grote opruiming: het meetnet zal worden ingekrompen

van meer dan 200 meetlocaties naar ruim 80 meetlocaties (Afbeelding 60).

Dit gaat niet zonder slag of stoot. De provincies zijn in het geheel niet te

spreken over de voorgestelde inkrimping. Eén van de struikelpunten voor de

provincies is het grotendeels verdwijnen van de meetstations in de steden.

En van dat soort meetstations zijn er nogal wat: zo’n 25 meetstations in 20

steden. Het vergt heel wat inspanning en persoonlijke bezoeken van

RIVM’ers aan de provincie om het voorstel geaccepteerd te krijgen. 

De datacommunicatiestructuur wordt eveneens vernieuwd. Nieuwe appara-

tuur van Siemens vervangt de oude Philips apparatuur. Elk meetstation

wordt uitgerust met een zogenaamd Stations Processor Systeem (SPS), een

soort lokale computer. De SPS bewaakt de meetapparatuur, verzamelt naast

meetgegevens ook technische gegevens van de meetapparatuur en het ver-

zorgt de communicatie met het centrale systeem in Bilthoven. Het centrale

systeem in Bilthoven, het zogenaamde Centraal Acquisitie Ssyteem (CAS),

bewaakt het technisch functioneren van het meetnet en communiceert elk

uur met alle meetstations: de data-acquisitie. De communicatie verloopt, in

tegenstelling tot vroeger, via gewone telefoonlijnen en met modems met

een overdrachtssnelheid van 1200 baud. Toch zijn de telefoonkosten nog

hoog, alhoewel niet zo hoog als vroeger. Eén data-acquisitieronde vergt

onder normale omstandigheden namelijk zo’n 20 minuten en dit wordt elk

uur herhaald. De informatie over het functioneren van de meetapparatuur

en de SPS stelt de meetnetoperateur in Bilthoven in staat om de onderhouds-

organisaties van Philips en Siemens aan te sturen. Voorheen was er slechts

één onderhoudsorganisatie in het meetnet, Philips. Daarnaast werd de appa-

ratuur in de regio Utrecht onderhouden door LLO medewerkers. In de nieu-

we situatie doen LLO’ers zelf geen onderhoud meer. Er zijn nu twee onder-

houdsorganisaties: Philips voor de meetapparatuur en Siemens voor de

datacommunicatieapparatuur (zie tekstkader ‘CAS en SPS’). 

De nieuwe datacommunicatiestructuur levert voor de provincies ook proble-

men op. In de oude situatie stonden er in negen provincies RDR’s, Regionale

Data Reductoren. Die provincies hebben daarmee in principe on line infor-

matie over de luchtkwaliteit in hun regio. Dat zal nu door de gecentraliseer-
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de structuur verdwijnen. Dit probleem wordt uiteindelijk opgelost door het

gebruik van Viditel, een niet openbaar, landelijk informatiesysteem. Actuele

meetwaarden worden op dit systeem geplaatst en de provincies kunnen zich

op elk gewenst moment informeren over de luchtkwaliteit.

De herziening van de meetnetstructuur gaat tevens gepaard met de vervan-

ging van de zwaveldioxide monitor. De Philips PW9755 die sinds 1976 dienst

heeft gedaan, wordt vervangen door de TECO 43W. Dit nieuwe apparaat

werkt volgens een geheel ander meetprincipe, namelijk UV fluorescentie.

Niks meer natte chemie, maar een apparaat gebaseerd op een inmiddels

betrouwbaar fysisch meetprincipe van voldoende gevoeligheid. Jaren is er

gewerkt om te komen tot een apparaat dat in een meetnet ingezet kan wor-

den: betrouwbaar, lage onderhoudsfrequentie en gevoelig en selectief

genoeg. Het RIVM levert een aantal belangrijke bijdragen in het ontwikke-

lingstraject (zie ook tekstkader ‘Het meten van zwaveldioxide – IV’, 

pagina 127).

Afbeelding 60 De definitieve configuratie van het nieuwe

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Staatsblad, 1986). De

slechte kwaliteit van de afbeelding is te wijten aan de

slechte kwaliteit van het origineel. Het lijkt alsof in het

Staatsblad een kopie van een kopie van een kopie van

een origineel is afgebeeld.

Afbeelding 61 De nieuwe datacommunicatiestructuur in

het herziene meetnet.
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De herziening is een ingrijpende operatie. Op 1 april 1986 gaat het nieuwe

meetnet onder de naam Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) officieel van

start. Het van start gaan houdt vooral het buiten bedrijf stellen van over-

bodig geworden stations in. De nieuw geprojecteerde stations zijn nog lang

niet alle klaar. In de dataproductie zal 1986 dan ook de geschiedenis ingaan

als het jaar van de ontbrekende data. Voor vele stations geldt dat niet vol-

daan wordt aan de eisen van beschikbaarheid zoals die in de verschillende

AMvB’s geformuleerd zijn. 

Bijna ongemerkt vindt nog een andere afsluiting plaats. Het oude meetnet

heette het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging, in de wandeling

NML. Het nieuwe meetnet heet het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dus

dat zal wel LML worden. Nationaal is vervangen door Landelijk. Niet langer

één alles omvattend meetnet, nee, een landelijk meetnet. Daarmee wordt

CAS & SPS

CAS (Centraal Acquisitie Systeem) per systeem (in totaal 2 stuks) te Bilthoven

Opgebouwd uit een SMP Microcomputer-Baugruppensysteem van Siemens. 

Operatingsystem : CP/M (van Digital)

Software : 100% maatwerk, geschreven in Assembly en Pascal

Geheugen (RAM) : 1 MB

CPU : 8088 (5 Mhz)

Floppy disk : 8 inch

Winchester disk : 19 MB

Amcodyne disk : 10 MB (verwisselbare disk)

Modem : 1200 baud (bit/s), met V24 interface

Klok, voeding, printer, interface/controllers, beeldscherm

SPS (Stations Processor Systeem) op elk meetstation

Opgebouwd uit een SMP Microcomputer-Baugruppensysteem van Siemens.

Een maatwerk systeem uit diverse kaarten samengesteld.

Operatingsystem : geen, een nucleus in Eprom

Software : 100% maatwerk, geschreven in Assembly en Pascal

Geheugen (RAM) : 32 Kbyte CMos met battery back-up

CPU : 8088 (5 Mhz)

Eprom : 16 Kb

Digitale input : 16 kanalen

Analoge input : 16 kanalen (12 bits converter) 0-20 mA

Digitale output : 20 kanalen

Modem : 1200 baud (bit/s), met V24 interface

Klok, voeding, Interface/controllers
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aangegeven dat het nieuwe meetnet geen regionale taken (meer) heeft.

Luchtverontreiniging bestaat ook niet meer. Van nu af spreken we van lucht-

kwaliteit en die kan goed of slecht zijn. 

Het meten van zwaveldioxide  - IV

De TECO 43W

De komst van de TECO 43A is de voorbode van een nieuw tijd-

perk in het luchtmeetnet. Dit meetapparaat maakt gebruik van

een fysisch, en niet meer van een chemisch, meetprincipe.

Dergelijke apparaten zijn al langer bekend, niet alleen voor

zwaveldioxide, maar ook voor andere stoffen. Grootschalige

inzet in meetnetten is tot dan toe echter achterwege gebleven.

Ze zijn namelijk oorspronkelijk qua meettechniek wel superieur,

maar in andere technische aspecten nog niet volwassen.

Omvangrijke technische verbeteringen maken inzet in 1986

mogelijk.

De werking van de TECO 43A is gebaseerd op het principe van

UV fluorescentie. Zwaveldioxide heeft de eigenschap, dat als

het getroffen wordt door Ultraviolet (UV) licht van een geschik-

te golflengte, het licht van een andere kleur uitstraalt, het zgn.

fluorescentielicht. De hoeveelheid uitgezonden licht hangt af

van de zwaveldioxideconcentratie. Voordelen van deze metho-

de zijn de eenvoud, geen bewegende onderdelen, geen vloei-

stofstromen en, bij de juiste voorzorgen, erg selectief.

Het RIVM heeft in de ontwikkelingsfase een aantal belangrijke

bijdragen geleverd aan deze monitor. De belangrijkste is wel de

Hydrocarbon Kicker. De meting volgens UV fluorescentie wordt

gestoord door koolwaterstoffen en dan vooral door aromati-

sche verbindingen. Het systeem dat tot dan toe gebruikt wordt,

voldoet niet echt. Het RIV (lees: Van de Wiel) ontwikkelt een

even ingenieus als eenvoudig systeem gebaseerd op perme-

atie. Door middel van selectieve diffusie worden de storende

gassen verwijderd: goedkoop en geen onderhoud. Uiteindelijk

koopt het RIV niet de 43A, maar stelt een aantal aanvullende

eisen, zoals het opnemen van de Hydrocarbon Kicker, het sol-

deren van de printplaten en zo zijn er nog wat eisen. Dit wordt

het model 43W met een W van Van de Wiel. Het apparaat zal in

1986 in het luchtmeetnet geïntroduceerd worden en functio-

neert tot op de dag van vandaag zonder noemenswaardige

problemen.

De zwaveldioxide monitor van TECO, model 43A (links) en 

43W (rechts).
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Het RIVM had al enige faam verworven met zijn machtige luchtmeetnet van

220 meetstations. Deze faam wordt nog vergroot nu dit meetnet aangepast

is aan de stand van de techniek en ook nog eens op basis van wetenschappe-

lijk onderzoek is geoptimaliseerd. De mensen in Bilthoven hebben verstand

van lucht en luchtmeetnetten, zo veel is duidelijk. LLO’ers worden dan ook

veelvuldig uitgenodigd om te adviseren over nog op te zetten luchtmetin-

gen of luchtmeetnetten. Griekenland, Spanje, Portugal: alle doen ze een

beroep op de LLO expertise. Het komt zelfs zo ver dat in de context van

internationale samenwerkingsverbanden met Europese landen als Hongarije

en Polen, gepoogd wordt om complete kopieën van Nederlandse meet-

stations elders te plaatsen.

Rapportage over de luchtkwaliteit

De resultaten van de metingen in het proefmeetnet Twente worden groten-

deels in datarapporten gepubliceerd, liefs elke maand verschijnt zo’n rap-

port. De resultaten van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging

worden met ingang van 1974 gepubliceerd in halfjaarlijkse rapporten. Ook

deze rapporten hebben nog sterk het karakter van datarapporten. Er komt

echter behoefte aan een veelomvattender rapportage: ontwikkelingen, her-

Afbeelding 62 Links: Zure depositie in 1984 zoals gepubliceerd in het Jaarverslag Lucht-

kwaliteit 1984 en 1985 (RIVM, 1986b). De zure depositie wordt verkregen uit de optelsom

van de depositie van zwavelverbindingen (midden) en van geoxideerde (niet afgebeeld)

én gereduceerde stikstofverbindingen (rechts). De gegevens over de depositie van gere-

duceerde stikstofverbindingen (NHx) zijn afkomstig van de groep Chemie van de Atmo-

sfeer van de Universiteit Utrecht. Hun model bestrijkt een kleiner oppervlak dan het

model waar het RIVM de depositie van zwavelverbindingen en van geoxideerde stikstof-

verbindingen mee berekent. Merkwaardig is verder dat de depositie van zwavelverbindin-

gen afzonderlijk voor winter en zomer wordt gegeven, waarbij een totaal ontbreekt.
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komst en niet alleen concentraties van luchtverontreiniging, maar ook

deposities. Het milieu is in de jaren zeventig ook beleidsmatig herkenbaar

geworden. Dus de beleidsmedewerkers hebben behoefte aan informatie ‘in

een context’. En zo gebeurt het dat, zij het met de nodige vertraging, in

1986 het eerste Jaaroverzicht Luchtkwaliteit verschijnt. In dit jaaroverzicht,

dat twee jaren –1984 en 1985- beslaat, worden stoffen afzonderlijk bespro-

ken, maar, geheel nieuw, ook een thema, namelijk verzuring (RIVM, 1986b).

De resultaten van modelberekeningen hebben in dit rapport een prominen-

te plaats; zonder deze zou geen integraal beeld van de zure depositie gege-

ven kunnen worden.

Technisch gezien is de productie van het eerste jaarverslag een hoogstandje;

W(im) Blom maakt het geheel met nroff, een soort teksteditor onder UNIX,

op een mainframecomputer. Speciale teksteditors die op een PC werken,

komen kort daarna pas beschikbaar. Bij de tweede versie, het Jaaroverzicht

Luchtkwaliteit 1986, is de definitieve inhoudelijke vorm grotendeels gevon-

den: bespreking van stoffen per hoofdstuk waarin aspecten als bronnen,

emissies, milieukwaliteit, effecten en normen in samenhang de revue passe-

ren, aangevuld met een aantal themagerichte hoofdstukken. Het Jaarverslag

Afbeelding 63 Het Jaarverslag Luchtkwaliteit: de editie 1984/1985 (links, de eerste in het

blauw), de editie 1998/1999 (midden, de laatste in het blauw) en de editie 2000 (rechts, aan-

gepast aan de nieuwe RIVM huisstijl). De overgang van ‘verslag’ naar ‘overzicht’ gebeurt in

1990; dit op verzoek van mevrouw Oostwouder, hoofd Bureau Directie. Zij wil zo verwar-

ring met het Jaarverslag van het RIVM wil voorkomen. Wat weinigen ooit is opgevallen, is

dat de achterkant van het omslag het spiegelbeeld is van de voorkant. Het ontwerp is van

Wim Blom. Hij plakte twee afdrukken van dezelfde foto aan elkaar: een originele afdruk en

een tweede in spiegelbeeld. In vele jaargangen is op de rug van de rapporten nog een

naad te zien, namelijk daar waar de foto’s aan elkaar geplakt zijn. De versie van 1994 is de

eerste die is bijgewerkt, zodat de naad niet langer zichtbaar is.
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Luchtkwaliteit 1986 is ook het eerste dat op een PC wordt geproduceerd. De

eerste tekstverwerker, die voor de productie van het Jaarverslag Luchtkwali-

teit wordt gebruikt, is het kort daarvoor op het RIVM ingevoerde WORD-

MARC. Het Jaarverslag Luchtkwaliteit 1986 wordt gemaakt op een Olivetti

PC, type M-24. Dit is ook het eerste rapport met het omslag, dat daarna nog

veel jaren gebruikt zal worden: een in blauw uitgevoerde foto van een land-

schap. 

Het regenwatermeetnet is dan wel vanaf het begin in 1978 een gezamen-

lijke KNMI/RIV-activiteit, de rapportage wordt gedaan door het KNMI. Elk

jaar verschijnt een rapport met de resultaten uit dit meetnet. In het begin

verschijnen er zelfs kwartaalrapporten. De opeenvolgende wijzigingen in de

organisatie van het meetnet brengen geen verandering. Ook het vertrek van

Ridder, dé drijvende kracht achter het regenwaterwerk op het KNMI, veran-

dert niets. Het rapport verandert in de loop der jaren wel diverse malen van

vorm met als merkwaardig hoogtepunt de tweetalige versie – Engels en

Nederlands – in 1988. Dit is meteen ook het eind van de geschiedenis. Met

het vertrek van Frantzen, de opvolger van Ridder, blijkt bij het KNMI ook de

interesse voor het regenwaterwerk voorbij. Zonder veel ophef wordt de

samenwerking beëindigd en is met ingang van 1989 het RIVM alleen verant-

woordelijk voor het regenwatermeetnet. De integratie van dit meetnet in

het LML is overigens in 1988 al voorzichtig begonnen door met terugwer-

kende kracht LML stationsnummers aan de regenwaterstations toe te ken-

nen. Tot dan hadden de stations een eigen nummering gehad. Na de over-

dracht wordt het regenwatermeetnet volledig geïntegreerd in het LML. Toch

blijkt dit ook een keerzijde te hebben. De rapportage valt stil, komt in 1992

weer op gang, maar valt na een aantal jaren weer stil en komt pas aan het

eind van de jaren negentig weer aarzelend op gang. Een moeizaam gebeu-

ren, tot verdriet van velen: de gegevens over de chemische samenstelling

van regenwater blijken door velen in Nederland gebruikt te worden.

De overdracht van het regenwatermeetnet van het KNMI naar het RIVM is in

terugblik een historisch moment. Sinds het ontstaan van lucht in 1955 is er

bij tijd en wijle een gespannen verhouding tussen het RIV(M) en het KNMI

geweest op luchtgebied. Het KNMI dacht zichzelf een leidende rol toe op het

gebied van luchtverontreiniging. Verspreiding van luchtverontreiniging en

regenwateronderzoek zijn de onderwerpen waar zich dit het duidelijkst

manifesteert. Met het loslaten van het regenwateronderzoek heeft het KNMI

elke binding met het fysisch-chemisch luchtonderzoek verbroken 48.

48 Enkele jaren later speelt het KNMI nog wel – zij het tijdelijk – een balngrijke rol bij het
onderzoek rond stratosferische ozon.
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Integreren zou moeten

Kennis heeft de neiging om toe te nemen: zo ook op milieugebied. Zo wordt

in de jaren tachtig langzamerhand steeds duidelijker dat luchtproblemen

verder reiken dan lucht alleen. Regen bijvoorbeeld is verontreinigd, doordat

de lucht verontreinigd is. Vervuilde regen komt op het aardoppervlak en

veroorzaakt daar weer problemen. Zo ongeveer zat het met de zure regen.

Het betekent dat niet alleen lucht en regenwater onderzocht moeten wor-

den, maar ook bodem, water en vegetatie: een ‘integrale aanpak’ is vereist!

Uit deze gedachtegang komt het concept van de zogenaamde macrostations

voort. De macrostations, in 1980 al voorgesteld als onderdeel van de herzie-

ning van het meetnet, moeten als basis dienen voor ‘een combinatie van de

waarnemingsmeetnetten voor lucht, bodem en vegetatie’ (Jaarverslag 1982). En

sectordirecteur Schneider wil het nog ambitieuzer, namelijk het bijeenbren-

gen van activiteiten van zelfs verschillende instituten! Want: ‘een gezamenlij-

ke evaluatie en studie van de pathways van de verschillende milieuverontreini-

gende componenten zal dan mogelijk zijn’. Een aantal jaren spreekt men van

een geïntegreerd milieumeetnet. Eind 1984 zijn de eerste zeven stations

hiervan gereed. Het totale meetnet van deze stations, 17 stuks, komt in 1986

gereed. De ambitieuze opzet blijkt dan maar gedeeltelijk geslaagd. De sta-

tions herbergen inderdaad een groot aantal verschillende luchtmetingen.

Ook effectmetingen worden op of nabij de macrostations uitgevoerd. Schade

aan planten en het vóórkomen van korstmossen, alles nu onder de noemer

biomonitoring, worden ook uitgevoerd. Maar andere compartimenten,

andere instituten? Nee, dat komt er niet echt van 49.

Afbeelding 64 Het macro-

station op meetstation 444,

De Zilk. De automatische

meetsystemen en de mon-

sternemingsapparatuur

bevinden zich in de bruine

behuizing. Op het dak zijn

de aanzuigpunten voor de

verschillende apparaten

zichtbaar. Op de voorgrond

een aantal apparaten voor

het verzamelen van neer-

slag voor chemisch onder-

zoek. Foto collectie

LLO/RIVM.

49 Wel wordt soms gastvrijheid verleend aan collega instituten. Deze hebben hun eigen
projecten die geen samenhang vertonen met de activiteiten in het luchtmeetnet. Een uit-
zondering betreft het TOR project. Hiervoor worden, samen met onder andere TNO,
metingen uitgevoerd op het meetstation 934, Kollumerwaard.
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Bent u thuis?

De datacommunicatie in het eerste meetnet, het Nationaal

Meetnet Luchtverontreiniging, verloopt via vaste telefoon-

lijnen. Deze lijnen zijn erg duur. De Rekenkamer constateert in

1981 bij een onderzoek van de financiën van het meetnet dat de

telefoonkosten e 360.000 per jaar bedragen. De Rekenkamer

geeft daarom ter overweging om van vaste lijnen op huurlijnen

over te gaan. De besparing zal in de orde van e 160.000 per

jaar zijn. Een voordeel van de vaste telefoonlijnen is wel dat

deze lijnen onder de Transmissiedienst van wat dan nog PTT

heet, vallen. Deze professionele dienst zorgt ervoor dat storin-

gen snel en degelijk worden opgelost. 

Het nieuwe meetnet, het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, kent

een geheel andere opzet. Meetwaarden worden op het station

met een lokale computer, de stationsprocessor, verzameld.

Daardoor kan volstaan worden om slechts één keer per uur

met een station te bellen. Een ‘gewone’ telefoonlijn voldoet

daarvoor uitstekend, terwijl de kosten een fractie van die van

een vaste lijn bedragen. De ellende die gepaard gaat met deze

gewone huistelefoonlijnen is echter niet te overzien. Aanslui-

tingen moeten gewoon via het lokale telefoondistrict aan-

gevraagd worden. Uitgebreide brieven met informatie over lig-

ging van het station, het bijzondere karakter ervan, met

schema’s en schetsen over de speciale aansluiting helpen lang

niet altijd. Aansluitingen komen niet tot stand, omdat ‘de bewo-

ner niet thuis blijkt te zijn’ of omdat ‘er geen sleutel aanwezig

is’. Ook kan het gebeuren dat door een niet tijdige betaling van

de telefoonrekening de telefoonlijn op het station wordt af-

gesloten. De niet tijdige betaling wordt dan soms weer veroor-

zaakt, doordat men de telefoonrekening op het meetstation

heeft geprobeerd te bezorgen. Worden telefoonrekeningen al

bezorgd op het RIVM dan nog is dat ook niet altijd een garantie

voor tijdige betaling. In het licht van het voorgaande hoeft het

geen verwondering te wekken dat alle typen aanslagen en

belastingen die Nederland kent, op de meetstations van toe-

passing zijn verklaard. Onroerend goed belasting, zuiverings-

heffing, afvalstoffenheffing, het is allemaal geprobeerd. Daarop

moeten dan weer bezwaarschriften worden ingediend. Het

heeft allemaal veel tijd gekost, maar uiteindelijk zelden geld.

Meetstations moeten ook nogal eens fysiek geweld ondergaan.

In 1974 wordt station B05 in de Gestelsestraat in Den Bosch

door een vrachtwagen aangereden en hierbij onherstelbaar

beschadigd. In 1976 wordt meetstation 604-Maarssen, Gagel-

dijk, door een vrachtwagen finaal de sloot in gereden. De

meteomast bij station 303, Zierikzee, is in 1994 het slachtoffer

van een boer met een traktor. Het meest merkwaardig zijn ech-

ter de gebeurtenissen bij station 715, Puiflijk. Dit station komt

op 5 juni 1976 in bedrijf. Nog geen twee weken later, op 18 juni

1974, blijkt de meetapparatuur uit het station gestolen: de che-

mische én de elektrische unit van de meetapparatuur en zelfs

de aanzuigkop is verdwenen. Tot verbijstering van iedereen

wordt een maand later, op 11 juli, dit zelfde station opnieuw

door het dievengilde bezocht: nu verdwijnt de gehele elektri-

sche installatie. Er wordt een nieuw slot aangebracht en de

elektische installatie wordt vernieuwd. Op 17 november is er

opnieuw een inbraak en weer wordt de elektrische installatie

gestolen. Wel zeer merkwaardig is dat de bij het station staan-

de meteomast is gestreken en dat zelfs de windopneemappara-

tuur is verdwenen. Het hoogtepunt wordt bereikt in januari

1976: de nieuwe meteomast – 10 meter hoog, 500 kg zwaar! – is

ontvreemd. Daarop wordt besloten het station elders in de

gemeente Puiflijk te plaatsen. Het nieuwe station wordt voor-

zien van een extra stalen deur en een beveiligingsinstallatie

compleet met sirene en zwaailicht. De diefstallen worden nooit

opgelost.

Soms hebben meetstations een geheel andere bestemming

gekregen dan oorspronkelijk bedoeld. Plakzuil en graffitiwand

zijn vrij normaal. Bijzonder daarentegen is het gebruik van de

meteomast bij meetstation Born (124). Na de beëindiging van

de windmetingen in het LML in 1996 is deze mast blijven staan.

Een naburig gelegen hotel blijkt na enige tijd de mast in gebruik

te hebben genomen als reclamemast. Als het RIVM het des-

betreffende bedrijf voorstelt om de mast over te nemen, is men

niet meer geïnteresseerd. De mast is inmiddels verwijderd.
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Een nieuw probleem?

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig is het probleem van de zure regen

in zijn volle omvang duidelijk geworden. Hoe zuurder de regen, hoe erger

de situatie, zo lijkt het. Het is gemakkelijk uitleggen: met een pH schaal,

sinaasappelsap, citroensap en accuzuur is het voor iedereen duidelijk dat het

met die zure regen heel erg is. In Nederland wordt, in navolging van Duits-

land, ook schade aan bossen vastgesteld. Wat er moet gebeuren, is ook dui-

delijk: emissies van de verzurende stoffen zwaveldioxide en stikstofoxiden

terugdringen. Het lijkt allemaal overzichtelijk. Toch blijkt de zaak net iets

ingewikkelder. Ammoniak, een zuurneutraliserende stof, blijkt, als in het de

bodem komt, ook verzurend te kunnen werken. Dit staat in een publicatie

van de Wageningse onderzoeker Van Breemen (Van Breemen et al., 1982)

die in 1982 in de Nederlandse onderzoekswereld, maar ook op beleids-

niveau, inslaat als een bom. Het RIV is nauw bij het onderzoek van Van

Breemen betrokken door het regenwaterwerk. Het gaat om een groots op-

gezet onderzoek waarin het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, de Landbouw-

Links: het macrostation Huijbergen is in september 1990

geheel door brand verwoest. Het Rijk, dus ook het RIVM, is niet

verzekerd voor dit soort calamiteiten. De schade bedraagt

ongeveer e 225.000. Wie moet dat betalen? Het duurt tot

februari 1994, voordat een geheel nieuw macrostation Huijber-

gen in bedrijf kan worden genomen. De oorzaak van de brand

is overigens nooit opgehelderd. Op de voorgrond een apparaat

om de temperatuur (!) te meten. Foto collectie LLO/RIVM.

Midden: de meetbehuizing in Maarssen aan de Gageldijk is in

de sloot beland. Foto collectie D van Straalen. 

Rechts: de meteomast van meetstation Born met de illegaal

geplaatste ‘H’.  Foto collectie LLO/RIVM.
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hogeschool Wageningen en het RIV samenwerken in een onderzoek naar de

effecten van zure regen. Het RIV is vertegenwoordigd met het Laboratorium

voor Milieuchemie in de hoedanigheid van Reijnders.

De consequentie van het onderzoek van Van Breemen is dat regen nu

opeens niet meer zuur hoeft te zijn om blijkbaar toch een verwoestende

zure uitwerking op ecosystemen te kunnen hebben, zo is nu duidelijk. Dit

alles is natuurlijk uitermate verwarrend. En dit is allemaal geen theorie,

Chernobyl

Op 26 april 1986 vindt een explosie plaats in een kernreactor in

Chernobyl in de toenmalige Sovjet  Unie. Na de explosie breekt

brand uit, een grote hoeveelheid radioactief materiaal komt

direct en in de dagen daarna in de atmosfeer terecht. Het duurt

enige dagen voordat duidelijk wordt wat de omvang van het

ongeluk is en op welke schaal verspreiding van radio actief

materiaal plaatsvindt. LLO rekent van oudsher radioactiviteit

niet tot zijn werkterrein, daarvoor is op het RIVM het laboratori-

um voor Stralingsonderzoek de eerst aangewezene. Het is ech-

ter wel zo dat LLO, samen met het KNMI, de verantwoordelijk-

heid heeft voor het uitvoeren van berekeningen met

atmosferische verspreidingsmodellen in het geval van calami-

teiten. Want er worden weliswaar metingen gedaan, maar

deze zijn schaars en de betekenis ervan is niet altijd even dui-

delijk. Het uitvoeren van modelberekeningen is echter geen

sinecure, want er bestaat op dat moment geen model dat voor

dit doel en voor een modelgebied van deze omvang operatio-

neel is. Er moet daarom eerst koortsachtig gewerkt worden om 

iets te maken dat zal kunnen dienen als model. Een klassiek

voorbeeld van de situatie ‘het had gisteren al klaar moeten

zijn’. Hiervoor wordt het bestaande GRID model, dat geschikt is

voor een gebied van 400 x 400 km2, ‘opgeschaald’.

De berekeningen met het model moeten een beter inzicht

geven in hoe de verspreiding van radioactief materiaal ver-

lopen is en wat er mogelijk nog te verwachten is. De uitkom-

sten van de berekeningen zijn nogal onzeker, omdat er op dat

moment een slecht inzicht bestaat in de hoeveelheid en de

aard van het vrijgekomen radioactieve materiaal. Vergelijking

van de resultaten van de modelberekeningen met meetresulta-

ten is om de hierboven geschetste redenen dan ook problema-

tisch. Maar in deze situatie, die vooral voor beleidsmakers

uitermate kritisch is – er is immers grote ongerustheid onder

de bevolking – is iets beter dan niets.

Berekende gecumuleerde depositie van radioactief jodium 

(I-131) op 6 mei 1986. Jodium-131 is een kortlevende, radio-

actieve stof die gemakkelijk wordt opgenomen en zich concen-

treert in de schildklier. Daarnaast worden ook berekeningen

gemaakt voor radioactief cesium (Cs-137), een langlevende

radioactieve stof (De Leeuw et al., 1986).
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want onderzoekers van de Rijksuniversiteit Utrecht hadden becijferd dat in

Nederland zeer omvangrijke ammoniakemissies plaatsvinden (Buijsman et

al., 1984) 50. Ammoniak is daarmee in Nederland een substantieel onderdeel

van de zure regendiscussie geworden. Schneider wordt geïnformeerd en zo

wordt via het onderzoek naar de verontreiniging van de regen, het fenomeen

zure regen en de effecten van zure regen op de natuur de basis gelegd voor

de eerste ronde van het groots opgezette verzuringonderzoek in Nederland.

Op het eerste zure regensymposium, ‘s Hertogenbosch in 1983, is het onder-

werp ammoniak prominent aanwezig. LLO heeft op dat moment nauwelijks

kennis over ammoniak, want LLO is tot dan toe, als het gaat om verzuring,

vooral gericht geweest op zwaveldioxide en stikstofoxiden (Buijsman en

Asman, 1983). De noodzakelijke informatie over de bijdrage van ammoniak

aan de zure depositie, bijvoorbeeld voor de eerste Jaarverslagen Luchtkwali-

teit, wordt in het begin daarom ontleend aan het werk van de collega’s in

Utrecht. Later zullen, min of meer door een toeval, de mensen met de ammo-

niakkennis verkassen van het instituut in Utrecht naar het RIVM. Dit zal ver-

volgens een belangrijke impuls geven aan de uitbouw van de kennis op het

gebied van verzuring en van ammoniak binnen LLO. 

Van lucht naar depositie

In 1984 komt LLO met een rapport over de depositie van zwavelverbindingen

(Onderdelinden et al., 1984). Niet van harte, maar uit dringende noodzaak,

want er is in Nederland een controverse over de hoeveelheid zwaveldepositie.

Een niet onbelangrijk onderwerp, omdat deze zwaveldepositie op dat

moment het belangrijkste onderdeel van de zure depositie vormt. De bijdra-

ge van zwavel wordt zo’n 45% geschat. Het onderzoeksbureau IWACO heeft in

opdracht van het Ministerie VROM het al eerder genoemde grote onderzoek

naar de stand van zaken op het gebied van de zure depositie gecoördineerd.

In één van de rapporten worden schattingen gepresenteerd van de hoeveel-

heid zwaveldepositie; deze uitkomsten worden door het ECN weer bestreden. 

Grootste onzekerheid zit in de bijdrage van de droge depositie. De onzeker-

heid is zo groot, omdat er onzekerheid is over de droge depositiesnelheid die

voor de Nederlandse omstandigheden gehanteerd moet worden. Verwarring

hierdoor dus ook bij de Haagse beleidsmakers: hoe groot zijn nu eigenlijk de

bijdragen uit binnen- en buitenland? Het ECN komt tot een schatting van de

bijdrage van de zwaveldepositie die maar liefst drie keer lager is dan die van

50 Het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van de Rijksuniversiteit Utrecht biedt in
die tijd onderdak aan de groep ‘Chemie van de atmosfeer’. Oorspronkelijk is deze groep
sterk op regenwater en modelontwikkeling voor SO2 (zwaveldioxide) en NOX (stikstofoxi-
den) gericht, later op ammoniak. De groep maakt ook de de eerste ruimtelijk gedetail-
leerde ammoniak emissieschattingen voor Nederland en voor Europa.
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het RIVM. Mocht het ECN gelijk hebben dan zou daarmee de depositie van

ammoniak en afgeleide stoffen de belangrijkste bijdrage leveren! En ook zou-

den dan niet de industrie maar de boeren de belangrijkste veroorzakers zijn!

Het nieuwe RIVM onderzoek levert ongeveer een zelfde schatting van de

depositie als eerder gepubliceerd. In het onderzoek heeft het RIVM op twee

manieren een schatting gemaakt. In de eerste plaats is uit de resultaten van

de zwaveldioxidemetingen op de mast van Cabauw een schatting gemaakt

van de droge depositiesnelheid van zwaveldioxide 51. In de tweede plaats

worden modelberekeningen gemaakt met verschillende depositiesnelheden

voor zwaveldioxide. De uitkomsten zijn vervolgens vergeleken met de in het

luchtmeetnet gemeten concentraties. Het blijkt dat de in het eerder onder-

zoek aangenomen waarde de beste resultaten oplevert. De totale bijdrage

van Nederlandse bronnen aan de zure depositie wordt berekend op zo’n 25%. 

Deze voor het RIVM bemoedigende resultaten worden breed gecommuni-

ceerd (Onderdelinden et al., 1985). Dit onderzoek legt tevens de basis voor de

depositieberekeningen zoals die nog jaren daarna gedaan zullen worden. De

ammoniakproblematiek, alhoewel op dit moment nog niet ervaren als een

echt probleem, komt hier ook al even om de hoek kijken. De onderzoekers

schatten namelijk dat de relatief grote bijdrage van de droge depositie in

Nederland gedeeltelijk is toe te schrijven aan de hoge ammoniakemissies in

Nederland. De onderzoekers tonen hiermee een vooruitziende blik. Vooral

opvallend is het zogenaamde ‘Gat van de Peel’. Uit metingen was al eerder

gebleken dat de zwaveldioxide concentraties in De Peel om onverklaarbare

redenen lager zijn dan in de omgeving. Ook modellen berekenen te hoge

zwaveldioxideconcentraties voor de Peel. 

Een goede PR

Een goede PR is van levensbelang. Een visitekaartje waaruit blijkt dat je

bestaat en wat je allemaal doet, dat is het idee. Al in de begintijd van het

luchtmeetnet bracht het RIV, in samenwerking met Philips, mooie brochures

uit over dat luchtmeetnet. Voortbordurend op deze traditie wordt bij LLO in

1986 besloten om een boekje uit te brengen met de even eenvoudige als veel-

zeggende titel ‘Luchtonderzoek’. Hierin moet het Laboratorium voor Lucht-

onderzoek gepresenteerd worden in al zijn facetten. Dit is geen sinecure. In

de eerste plaats is LLO geen PR bureau, maar moet het boekje wel door

LLO’ers gemaakt worden. En in de tweede plaats: zoiets is nog niet vertoond

51 Er is gebruik gemaakt van de meetresultaten van de meetstations op 4 en 100 m hoogte.
De analyse kan echter niet vanzelfsprekend geweest zijn. In deze tijd werden de meet-
waarden van zwaveldioxide nog in ‘eenheden’ van 5,876 µg/m3 opgeslagen en vervol-
gens afgerond. In de database werden derhalve meetwaarden als afgerond veelvoud van
5,876 aangetroffen: 6, 12, 17, 23, 29, etc. 



Alles kan beter

137

binnen het RIVM. Dit blijken echter geen onoverkomelijke hindernissen te

zijn. En zo verschijnt de blauwe brochure. Deze geeft een overzicht van de

organisatie, de taken en het werkveld van LLO. Uiteenlopende aspecten als

het meetnet, de ijkgasinstallatie, modellen, maar ook de luchtkwaliteit en de

meetapparatuur komen aan bod in de 24 pagina’s tellende brochure. Het is

geschreven in een toegankelijke stijl, zodat het breed inzetbaar is als promo-

tiemateriaal. De oplage bedraagt 2000 exemplaren. Al snel valt het besluit

om ook een Engelstalige versie met de titel ‘Air Research’ uit te brengen.

Een soortgelijke PR manoeuvre wordt vrij snel daarna uitgevoerd in de vorm

van een videoband. De argumentatie in dit geval is dat LLO veel bezoekers

krijgt: van plattelandsvrouwenverenigingen tot buitenlandse delegaties. Dit

vormt een zware belasting voor LLO. Uit het oogpunt van een efficiënte infor-

matievoorziening is een videoband een goed en eigentijds informatiemiddel.

De video ‘Met het oog op onze lucht’ is in 1989 gereed en voldoet uitstekend

aan de verwachtingen. Voor het gemak wordt er ook meteen maar een

Engelstalige versie gemaakt ‘What’s in the air?’. De belasting van LLO met

bezoekers blijft niettemin hoog, omdat natuurlijk blijkt, dat elke doelgroep

weer zijn eigen benadering en dus eigen programma vraagt. In de jaren

negentig worden, mede door een ander PR bewind binnen het RIVM, bezoe-

ken aan LLO schaarser en eerder uitzondering dan regel. Mogelijk een teken

dat luchtverontreiniging als milieuprobleem en het meetnet als diagnosesys-

teem niet meer de status heeft van de jaren zeventig en tachtig? 

Of om in termen van de vroegere minister Winsemius te spreken: 

Nederlandse lucht is in de beheersfase gekomen.

Afbeelding 65 PR activiteiten door de jaren heen. Brochures van het RIV, waarvan sommi-

ge zijn uitgebracht in samenwerking met Philips en het Ministerie voor Volksgezondheid

en Milieuhygiëne, uit de jaren zeventig over het luchtmeetnet (links, midden links, midden

rechts). De Nederlandstalige versie van de brochure ‘Luchtonderzoek’ (rechts). Er is ook

een Engelstalige versie ‘Air Research’; deze bevat eenzelfde aantal pagina’s en, naar ver-

luid, exact hetzelfde aantal woorden.
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Waar zit Lucht?

Medewerkers van het Laboratorium voor Luchtonderzoek bevinden zich

medio jaren tachtig op verschillende plaatsen op het RIVM terrein. Het

Meetcentrum, of wat daar van over is, bevindt zich in gebouw S. Meetmetho-

denmensen zitten gedeeltelijk in Sr, gedeeltelijk ook in Z. En dan is er nog

een groep die in barak G5 vertoeft. Misschien is dit alles ook een fysieke

uiting van de geringe samenhang tussen de LLO medewerkers, maar hoe

dan ook, Van Egmond vindt dit een onhoudbare toestand. Er zijn plannen

voor een verhuizing en daarmee het samenbrengen van alle LLO’ ers, maar

dat schiet allemaal niet zo op. Begin 1987 verordonneert Van Egmond dat

het genoeg is: gebouw Z, eigenlijk de natuurlijke woonplaats van LLO, wordt

gekraakt! Stoer en niet erg des RIVM’s, maar bovenal onpraktisch. Want als

alle LLO’ers dan eindelijk bij elkaar zitten, moet gebouw Z verbouwd gaan

worden. En tijdens de verbouwing gaat het werk gewoon door en zit ook

het meetnet in een reorganisatie.

Afbeelding 66 LLO is op

een andere manier ook

nog PR actief. Onder de

paraplu van het RIVM

worden soms persdagen

georganiseerd. Vooral

wetenschapsjournalisten

worden dan uitgenodigd

om kennis te maken met

het RIV(M) en zijn

omvangrijk takenpakket.

Op de foto Onderdelinden

die in augustus 1987 uit-

leg geeft over het werk op

het gebied van model-

berekeningen. Foto Medi-

um september 1987.

Afbeelding 67 De compu-

terruimte in de barak G5.

Het centrale computer-

systeem van het lucht-

meetnet bestaat uit een

HP1000. Van hieruit wordt

het meetnet nog tot begin

1989 bewaakt en gerund.

Foto collectie CJ Potma.
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Afbeelding 68 Het is

genoeg! Het laboratorium-

hoofd Van Egmond leidt de

verhuizing van barak G5

(achterste barak links) naar

gebouw Z (links op de voor-

grond). Foto collectie CJ

Potma.

Afbeelding 69 Koffie-

drinken in barak G5 gebeurt

tussen computertapes en

de decimeters dikke uit-

draaien van de valideurs.

Van links naar rechts Diesel,

Blom, Van Aalst, Kesse-

boom, De Leeuw.

Foto collectie CJ Potma.

Afbeelding 70 De verbou-

wing van gebouw Z. Geen

steen blijft op de andere.

De fraaie, maar verouderde,

houten betimmeringen in

de gangen worden volledig

verwijderd. Alleen de (dra-

gende) pilaren blijven

staan. Ook moeten vele

zuurkasten verwijderd wor-

den. Foto collectie CJ

Potma.
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Afbeelding 71 Tijdens de verbouwing gaat het werk gewoon door. Eerst wordt de ene

helft van het gebouw onder handen genomen; de bewoners uit deze helft trekken bij de

anderen in. Daarna wordt de andere helft verbouwd. Dit leidt tot een nijpend ruimtetekort.

Vooral jongere medewerkers worden hier het slachtoffer van, zoals Hans Eerens die in

een zuurkast zijn ‘bureau’ heeft. Links de medewerker Schokkin op de werkplek voor één

van de weinige PC’s. De officiële opening van het gerenoveerde gebouw Z vindt plaats op

10 mei 1989. Foto collectie HC Eerens.

De verbouwing van gebouw Z is nog in volle gang – en zal pas in 1989 afge-

rond worden – als op 20 maart 1987 het vernieuwde meetnet dan eindelijk

officieel geopend wordt. Ad hoc maatregelen moeten genomen worden om

de vele hoge gasten op gepaste wijze te kunnen ontvangen. Het huidige Z24

wordt ingericht als zenuwcentrum. De belendende ruimte, een combinatie

van voor de gelegenheid uitgebroken ruimtes Z26, Z28 en Z30, fungeert als

ontvangstruimte voor de gasten 52. 

Oorspronkelijk zal Nijpels, minister van Milieubeheer, de openingshandeling

verrichten. Onvoorziene omstandigheden leiden er toe dat Nijpels op de

bewuste dag in Brussel moet zijn. Nijpels staat wel via een speciale verbin-

ding in contact met de ruimte waar de opening zal plaatsvinden. De ope-

ningshandeling wordt daarop in opdracht van Nijpels via de televisie ver-

richt door het Tweede Kamer lid mevrouw De Boois, tevens voorzitter van de

Vaste Kamercommissie voor Milieubeheer. Vrijwel de gehele commissie

52 Bij de latere voortzetting van de verbouwing, dat wil zeggen het opnieuw bouwen van de
tussenmuren, wordt ‘vergeten’ om voor Z30 een deur naar de gang te maken. Tot op de
dag van vandaag kan Z30 daarom alleen via Z28 betreden worden.
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geeft acte de présence; ook de directie van het RIVM is aanwezig naast vele

andere, belangrijke personen. Speciaal voor deze gelegenheid kunnen een

groot aantal excursie objecten bezocht worden. Zo is Van Dobben van het

Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) met informatie over korstmossen aan-

wezig. Ook Floor en Posthumus van het Instituut voor Plantenziektenkundig

Onderzoek (IPO) doen mee met informatie over indicatorplanten. Natuurlijk

kunnen ook de ijkgasinstallatie, het meetstation op het Puntmutsplein en de

meetwagens bekeken worden. Ook speciaal voor deze gelegenheid zijn een

groot aantal posters over het luchtwerk gemaakt. De dag is met recht één

van de hoogtepunten in het bestaan van het Laboratorium voor Lucht-

onderzoek.

Het werk bij LLO ondergaat in de eerste helft van de jaren tachtig een duide-

lijke verandering. Het accent verschuift van meetnet, buitenwerk en techniek

steeds meer naar interpretatie, beleidsondersteuning en bureauwerk. Dit

heeft ook gevolgen voor de bevolking van LLO. Was in de jaren zestig een

academicus nog een bijzonderheid, in de jaren zeventig wordt het aantal aca-

demici aarzelend uitgebreid. De grote vlucht komt in de jaren tachtig: een

gestage stroom academici, al dan niet gepromoveerd, trekt LLO binnen. Er

voltrekt zich daardoor ook een cultuurverandering. Is LLO eerst vooral een

organisatie van mensen die meten en weten van meten, nu wordt het steeds

meer een organisatie van mensen die weten dat er gemeten wordt, maar niet

(veel) weten van meten. De personeelsbezetting van de technische afdelingen

komt door dit alles bij vlagen sterk onder druk te staan. De afdelingen Lucht-

kwaliteit en Atmosferische Processtudies dijen door deze ontwikkeling uit.

Afbeelding 72 Links: het zenuwcentrum van de opening van het Landelijk Meetnet Lucht-

kwaliteit. Rechts: blik in de ruimte waar de officiële openingshandeling van het Landelijk

Meetnet Luchtkwaliteit werd verricht. Op het scherm rechts de verbinding met Brussel.

Foto’s collectie HC Eerens.
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In juni 1987 verruilt Van Egmond zijn functie van laboratoriumhoofd van

LLO voor die van hoofd van het Laboratorium voor Bodem en Grondwater

(LBG). Het is het begin van een horizontale en later verticale beweging in de

RIVM hiërarchie. Van Egmond wordt als laboratoriumhoofd opgevolgd door

R(oel) van Aalst, tot dan hoofd van de afdeling Atmosferische Proces Studies

van LLO. F(rank) de Leeuw wordt het nieuwe hoofd van Atmosferische Proces

Studies. Ook Van de Wiel vertrekt, hij wordt hoofd van het Laboratorium

voor Anorganische Chemie. Van der Meulen volgt hem op als hoofd van de

afdeling Meetmethoden. 

Nieuwe leiding brengt ook altijd nieuwe prioriteiten met zich mee. Meer

nog dan voorheen wordt nu aandacht besteed aan verzuring, waarbij vooral

onderzoek naar droge depositie en de rol van ammoniak krachtig gestimu-

Afbeelding 73 Het afscheid van Klaas van Egmond als laboratoriumhoofd is een uitbundi-

ge gebeurtenis. Uitvoerig wordt ingegaan op de opvallende (en ook op de niet altijd als

positief ervaren) eigenschappen van het hoofd, zoals de kenmerkende spraakwaterval

waarmee Van Egmond zijn gehoor soms in verbijstering achterlaat. Binnen LLO wordt wel

beweerd dat de woordenstroom er met 1200 Baud uitkomt; een voor die tijd ongehoord

hoge doorvoersnelheid. Eén belofte, die Van Egmond doet bij zijn afscheid, is hij niet

nagekomen. Hij belooft LLO namelijk een Spaans tuinameublement. Zo kunnen LLO’ers

bij mooi weer desgewenst voortaan ook buiten werken. Het is er nooit van gekomen.

Foto’s collectie LLO/RIVM.



Alles kan beter

143

leerd wordt. De komst van een groot deel van de onderzoeksgroep Chemie

van de Atmosfeer van de Universiteit Utrecht, waarmee veel verzurings- en

ammoniakkennis in huis wordt gehaald, betekent een belangrijke bijdrage

aan dit proces. De organisatie wordt ook weer eens overhoop gehaald en

beter aangepast aan ontwikkelingen in de buitenwereld. De informatiserings-

mensen, tot dan gedeeltelijk bij Operationele Metingen maar ook bij Luchtkwa-

liteit, worden samengebracht in een nieuwe afdeling, Informatiebeheer en

Automatisering (IBA). Klimaat is ook een werkveld geworden: de nieuwe afde-

ling Mondiale Biosfeer met als hoofd S(aïd) Zwerver, een oude bekende, wordt

in 1988 aan LLO toegevoegd ... en zal eind 1990 al weer worden afgesplitst.

De laatste winterepisodes

Het luchtmeetnet is ooit voortgekomen uit de constatering dat zich in de

jaren zestig episodes met hoge niveaus van luchtverontreiniging voordeden.

Als het meetnet eenmaal in bedrijf is, blijkt dat zulke episodes, met hoge con-

centraties van onder andere zwaveldioxide, zich in de winter nog steeds voor-

doen, zij het dat de concentraties lager zijn dan voorheen (zie bijvoorbeeld

Schneider en Elskamp, 1976; RIV, 1979). De toename van het gebruik van

aardgas in Nederland en de ontwikkeling van het beleid op het gebied van

luchtverontreiniging hebben daaraan zeker bijgedragen. Voortzetting van

deze ontwikkelingen zorgt ervoor dat de episodes verder in frequentie én in

ernst afnemen. Het gebruik van modellen om de verspreiding van luchtver-

ontreiniging te simuleren leert dat bij episodes brongebieden van luchtver-

ontreiniging oostelijk van Nederland onder bepaalde omstandigheden een

belangrijke rol spelen. Gebieden als het Ruhrgebied, maar ook de industrie-

Afbeelding 74 Organisatie-

schema van het Laboratori-

um voor Luchtonderzoek,

eind 1990. Alhoewel subaf-

delingen en subafdelings-

hoofden officieel niet

bestaan binnen het RIVM,

komen beide toch uitbun-

dig voor in dit organisatie-

schema.
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gebieden in het oosten van Duitsland, in Polen en Tsjecho-Slowakije kunnen

behoorlijk bijdragen aan het ontstaan van hoge tot zeer hoge niveaus van

zwaveldioxide in Nederland. Aanvullende informatie (en bewijs voor de her-

komst) wordt in die tijd ook vaak verkregen door mobiele metingen. Met

een meetwagen wordt al rijdend de zogenaamde gaslast gemeten. Gaslast is

de hoeveelheid luchtverontreiniging (lees: zwaveldioxide of stikstofdioxide)

die zich in de verticaal bevindt. Deze metingen worden uitgevoerd met de

Barringer spectrometer (zie ook ‘Hogerop’, pagina 83).

Verder zijn er inmiddels door een aantal provincies draaiboeken opgesteld

waarin staat hoe te handelen bij situaties met verhoogde luchtverontreini-

ging. Dit is een gevolg van artikel 48 van de Wet op de Luchtverontreini-

ging. Volgens dit artikel kan de Commissaris van de Koningin, die volgens

de Wet op de Luchtverontreiniging het bevoegd gezag vormt bij dergelijke

omstandigheden, emissiebeperkende maatregelen nemen. Dit kan bijvoor-

beeld bestaan uit het stilleggen van het verkeer of het terugbrengen van

industriële activiteiten. Ook is er een overeenkomst met de Samenwerkende

Electricteits Producenten (SEP) om in periodes met verhoogde luchtveront-

reiniging van aardolie en steenkool over te schakelen op aardgas als brand-

stof voor de elektriciteitscentrales. 

Het RIVM speelt in dit proces de rol van informatieleverancier. Enerzijds

door het beschikbaar stellen van actuele meetgegevens via het Viditel sys-

teem, anderzijds door het opstellen van prognoses voor de ontwikkeling van

de luchtverontreiniging. Deze prognoses bepalen mede welke fase volgens

de alarmregeling van kracht zal worden (Tabel 3). Het komt enkele malen tot

ingrijpen van een Commissaris van de Koningin, vooral in Zuid-Holland. Ook

zijn een aantal malen ‘gedragsadviezen’ gegeven van het soort ‘wij adviseren

de mensen om in verband met het hoge niveau van luchtverontreiniging niet de

auto te gebruiken’. 

Fase Zwaveldioxide Stikstofdioxide

Verwachte daggemiddelde concentratie in µg/m3

Voorwaarschuwing >125 > 80

Waarschuwing >200 >100

Alarmering >500 >150

Alarmering uurwaarde >830 >300

Tabel 3 Fasen in de alarmregeling luchtverontreiniging (Onderdelinden et al., 1987).
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In januari 1985 doet zich zo’n episode voor. Daggemiddelde zwaveldioxide-

concentraties lopen op tot boven de 500 µg/m3; uurgemiddelde concentra-

ties gaan tot 900 µg/m3. Modelberekeningen wijzen uit dat de bijdrage van

Nederlandse bronnen slechts 5% is. De bijdrage uit West-Duitsland wordt

geschat op 30-50%. Metingen met meetwagens geven aan dat dit vooral uit

het Ruhrgebied afkomstig is. Bronnen in Oost-Duitsland en Polen dragen

echter ook nog zo’n 30% resp. 10% bij (De Leeuw en Van Egmond, 1985) [zie

ook tekstkader ‘Winterepisodes’]. Het meetnet heeft opnieuw zijn waarde

bewezen, op elk moment is actuele informatie over de luchtkwaliteit

beschikbaar. De nauwe kontakten met de collega’s in België en West-Duits-

land dragen er toe bij dat bij het Laboratorium voor Luchtonderzoek voort-

durend een goed inzicht bestaat over de grootschalige situatie en de ontwik-

kelingen daarin.

In 1986 blijft het rustig, maar in januari 1987 is het opnieuw raak. De situ-

atie is vrijwel identiek aan die in 1985: daggemiddelde zwaveldioxidecon-

centraties tot 600 µg/m3 en uurgemiddelde concentraties tot boven de 900

µg/m3. Stikstofdioxideconcentraties lopen op tot 200 µg/m3. Voor het eerst

staan ook stofmetingen op het programma; in Bilthoven worden maximale

stofconcentraties van ruim 200 µg/m3 vastgesteld. Ook mist is voorwerp van

onderzoek; niet verwonderlijk is dat deze sterk verontreinigd blijkt. De

modelberekeningen wijzen uit dat de bijdrage van bronnen in Oost-Europa

aan de concentraties in Nederland boven de 50% ligt (Afbeelding 75, Onder-

delinden et al., 1987) 53. Niet onvermeld mag blijven dat de inspanningen

van het RIVM sterk afhankelijk zijn van de aanvoer van meteorologische

gegevens. Alhoewel al een verbinding tussen het RIVM en het KNMI voor het

53 Dit rapport wordt in sneltreinvaart geproduceerd en verschijnt vier weken na het optre-
den van de episode.

Afbeelding 75 Berekening

van de daggemiddelde zwa-

veldioxide concentraties

voor 14 januari 1987. De

suggestie is duidelijk: sterk

verontreinigde lucht komt

rechtsreeks uit Centraal

Europa naar Nederland toe

(Onderdelinden et al., 1987).
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transport van meteorologische informatie onderwerp van discussie is, kiest

men tijdens de episode wel voor een heel klassieke oplossing. De gegevens

die het RIVM nodig heeft voor zijn modelberekeningen, worden namelijk

door het KNMI op tape gezet en vervolgens door de KNMI’er Scheele achter

op de fiets naar Bilthoven gebracht. Misschien niet de snelste, maar wel de

zekerste manier, zo is de redenering.

Keer op keer blijkt dus dat bronnen ten oosten van Nederland, zowel dichtbij

als verder weg, onder episode omstandigheden een belangrijke bijdrage leve-

ren aan de luchtverontreinigingniveaus in Nederland. Als er eerder informa-

tie zou zijn over zich ontwikkelende stagnerende omstandigheden in het oos-

ten, en het oplopen van het zwaveldioxide niveau daar, dan kan men zich

beter voorbereiden en mogelijk tijdig maatregelen treffen. Nu wil het toeval

dat er discussies lopen over bijstand op milieugebied aan landen in Oost-

Europa. Nijpels, minister van VROM, maakt een gul gebaar en schenkt een

meetstation aan Polen. Hij laat het aan LLO over om ‘verdere details’ te rege-

len. Van Aalst maakt van de nood een deugd. Hij besluit, na overleg met de

Poolse autoriteiten, om in Polen in de Zwarte Driehoek een meetstation te

plaatsen. Dit station zal voor Nederland moeten gaan dienen als een ‘early

warning station’. Het station wordt opgericht te Czerniawa nabij Jelenia Góra

op een hoogte van 923 m. Het station wordt in eerste instantie uitgerust met

meetapparatuur voor zwaveldioxide (Afbeelding 77). De officiële opening

vindt plaats in september 1989 door de gezamenlijke milieuministers van

Polen en Nederland. 

Afbeelding 76 Resultaat van een gaslastmeting van zwa-

veldioxide tijdens een episode in de jaren tachtig. Hieruit

kan worden afgeleid in hoeverre er hoger in de atmosfeer

transport van luchtverontreiniging plaatsvindt. In de jaren

tachtig behoorden gaslastmetingen tot het standaard

repertoire van de meetwagens. Foto collectie LLO/RIVM.
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In oktober 1991 vindt uitbreiding van het station plaats met meetappara-

tuur voor stikstofoxiden en wind. Het Poolse station, met stationsnummer

19001 54, wordt zelfs officieel opgenomen in de infrastructuur van het Lan-

delijk Meetnet Luchtkwaliteit. Dit houdt onder andere in dat het station elk

uur geacquisiteerd wordt, althans dat is de bedoeling. Spanningsuitval, blik-

seminslag in de meteorologische apparatuur en in de stationsprocessor, de

slechte telefoonverbinding – het Poolse telefoonnet is in die tijd zo ongeveer

het slechtste van Europa – zijn bronnen van ellende. Daarbij komt nog het

probleem van het oplossen van de storingen. Daarvoor is een Poolse collega

beschikbaar. Deze kan echter vaak in de winter – als de meetgegevens het

meest van nut zijn – het station tijdenlang niet bereiken ten gevolge van de

hevige sneeuwval. Kortom: de data uitval is hoog. Misschien moet, achteraf

gezien, het Poolse meetstation wel als een afsluiting van een tijdperk gezien

worden en is het daarmee het symbool van de structurele verbetering van

de luchtkwaliteit in Europa.

Afbeelding 78 De officiële opening van het Poolse meet-

station door Minister Nijpels van Milieubeheer in 1989. In

het midden op de achtergrond, Roel van Aalst, het toen-

malige hoofd van het Laboratorium voor Luchtonderzoek.

Links met opgeheven fototoestel, Otto Tissing. De opening

is oorspronkelijk ‘s middags gepland. Door het slechte

weer kunnen de hoogwaardigheidsbekleders echter niet

met de beoogde helikopter van Warschau naar het meet-

station worden getransporteerd. De reis vindt daarom

noodgedwongen per bus plaats, hetgeen er toe leidt dat

de opening pas ‘s avonds zeer laat gebeurt. Foto collectie

LLO/RIVM.

54 Het stationsnummer is opgebouwd uit het getal 19, het telefonische landnummer van
Polen, en een volgnummer, 001.

Afbeelding 77 Het ‘early

warning’ meetstation in

Polen te Czerniawa. Het

meetstation staat niet voor

niets zo hoog boven het

maaiveld. In de winter kan

de sneeuw hier meer dan

een meter hoog liggen.

Foto collectie LLO/RIVM.
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Winterepisodes

In de jaren zeventig en tachtig hebben zich een aantal malen in

de winterepisodes met hoge niveaus van luchtverontreiniging

voorgedaan. Deze episodes zijn, hoewel de concentraties

lager zijn, vergelijkbaar met wat zich in de jaren zestig heeft af-

gespeeld. Wel is de kennis van het gebeuren sterk toegeno-

men en wordt daarom beter begrepen hoe het komt en waar

het vandaan komt.

Een winterepisode ontstaat onder omstandigheden met

stationair en rustig weer. Gewoonlijk houdt dit in: 

1. Een gebied met hoge luchtdruk boven centraal Europa 

2. Daardoor aanvoer van lucht uit oostelijke richtingen 

3. Lage windsnelheden 

4. Een sneeuwdek. 

In dergelijke situaties kan luchtverontreiniging vaak cumule-

ren. De emissie van zwaveldioxide is bovendien groot, omdat 

het winter is en er veel vraag naar elektriciteit is. De oostelijke

aanvoer zorgt voor aanvoer van lucht afkomstig uit gebieden

waar in die tijd veel luchtverontreiniging geproduceerd wordt:

Polen, Tsjechoslowakije, Oost-Duitsland en, dichterbij, het

Ruhrgebied. De bijdrage van Nederlandse bronnen is ook in die

situaties onmiskenbaar, maar niettemin relatief gering ten

opzichte van wat uit het buitenland wordt aangevoerd. De fre-

quentie van het voorkomen van winterepisodes kan onder

andere worden afgemeten aan het zogenaamde 98-percentiel

voor zwaveldioxide (zie figuur). Dit 98-percentiel geeft aan

onder welke concentratiewaarde 98% van de metingen ligt.

Hoe lager dit getal, hoe beter de luchtkwaliteit. Uit de metingen

blijkt dat het 98-percentiel vanaf de start van het meetnet in

1975 geleidelijk aan is afgenomen.
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De figuur toont de ontwikkeling van het zogenaamde 98-per-

centiel van zwaveldioxideconcentraties. Dit 98-percentiel

geeft aan onder welke concentratiewaarde 98% van de metin-

gen ligt. Uit de metingen blijkt dat het 98-percentiel vanaf de

start van het meetnet in 1975 geleidelijk aan is afgenomen. De

laatste klassieke winterepisodes hebben zich voorgedaan in

1985 en 1987.

De figuur toont de ontwikkeling van de zwaveldioxide-emis-

sies in de Zwarte Driehoek. De Zwarte Driehoek is het gebied

waar Tsjechië, Polen en het voormalige Oost-Duitsland bij

elkaar komen. Dit gebied staat in de jaren zeventig en tachtig

bekend om zijn extreem hoge niveaus van luchtverontreini-

ging. Onder episode omstandigheden in die tijd hebben de

emissies in dit gebied fors bijgedragen aan de slechte lucht-

kwaliteit in Nederland.
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Meten waar de mensen zijn

Meetstations in steden zijn vanaf het begin af aan onderdeel van het lucht-

meetnet geweest. Zij waren echter vooral bedoeld om een algemeen beeld

van de luchtverontreiniging in steden te krijgen. Onderzoek had echter

geleerd dat in steden de niveaus van luchtverontreiniging, die door het ver-

keer veroorzaakt werden, zeer variabel zijn, zowel in ruimte als in tijd. Dit

leidde tot het ontmoedigende besef dat in straten met verkeer de luchtver-

ontreiniging wel te meten was, maar dat helaas de ruimtelijke betekenis van

die metingen zeer beperkt was.

Toch is er informatie nodig over de luchtkwaliteit in steden in zijn algemeen-

heid. Men kiest voor een voor die tijd ongewone oplossing: een verspreidings-

model dat aan de hand van een aantal parameters de luchtkwaliteit in een

straat kan beschrijven. De uitkomsten van de berekeningen met de modellen

moeten dan gecontroleerd worden met de metingen van een beperkt aantal

zorgvuldig gekozen zogenaamde verkeers- of straatstations. De realisatie van

de stations brengt een aantal problemen met zich mee. LLO wil in eerste

instantie graag meetstations in onder andere Amsterdam. De procedures,

sommigen spreken zelfs van tegenwerking, nemen daar echter zo veel tijd in

beslag dat LLO er uiteindelijk van afziet. In Apeldoorn, Eindhoven, Nijmegen

en Utrecht komen de verkeersstations te staan (Afbeelding 79).

In een aantal, deels andere, steden komen ook nog zogenaamde stads-

stations. Deze stadsstations leveren informatie over het achtergrondniveau

van luchtverontreiniging in steden. In 1988 komen al deze stedelijke stations

in bedrijf. De gehele aanpak bij de beschrijving van de luchtkwaliteit is op

dat moment hét voorbeeld van het principe ‘meten en modelleren’. In 1995

volgt nog een uitbreiding van deze stationsset met een wel heel bijzonder

‘stedelijk’ station, namelijk langs de A2, Amsterdam-Utrecht, ter hoogte van

Breukelen (Afbeelding 80). Ogenschijnlijk is dit een station ‘in the middle of

nowhere’, het is immers gelegen in het polderlandschap. Hoe vreemd het ook

Afbeelding 79 Voorbeeld van een straatstation: meetstation

238, Eindhoven-Noordbrabantlaan. Meetbehuizingen zijn in

de loop der jaren voor van alles gebruikt: hier de variant

‘plakzuil’. Foto collectie LLO/RIVM.
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mag klinken, dit station levert belangrijke informatie over stedelijke lucht-

kwaliteit. Op veel plaatsen in de stedelijke omgeving bevinden zich namelijk

snelwegen met hoge verkeersintensiteiten in een open landschap of in ter-

men van het CAR model straatype 1 (zie tekstkader ‘Luchtkwaliteit in straten’).

Het station Breukelen-snelweg staat dus model voor dergelijke situaties. Een

bijkomend voordeel is verder dat in dit buitengebied de vergunningenproce-

dure nogal snel kan worden doorlopen.

Meer licht op lucht

Het in de jaren zeventig gestarte onderzoek naar de mogelijkheden van het

gebruik van optische technieken wordt in de jaren tachtig voortgezet. Begin

jaren tachtig richt de aandacht zich op de mogelijkheden van Lidar technie-

ken. Lidar, een soort optische radar, staat voor Light detection and ranging.

Gestuurd door informatiebehoeften uit het NOK-LUK project wordt onder-

zocht of lidar technieken gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van

ruimtelijke concentratieprofielen. Deze informatie is vooral bedoeld om

pluimdispersie parameters beter te kunnen schatten (Salemink en Lam-

brechts, 1983). Ook wordt gesuggereerd dat een mobiele lidar een goede

aanvulling op de meetnetmetingen zal kunnen zijn, doordat met de mobiele

lidar als het ware ‘tussen de meetstations door’ gemeten kan worden. In eer-

ste instantie richt het onderzoek zich op aerosolen, maar daarna wordt ook

de toepasbaarheid voor de meting van zwaveldioxide en stikstofdioxide

onderzocht. Dit leidt tot een lidaropstelling voor stikstofdioxide gebaseerd op

Afbeelding 80 Een bijzonder straatstation: het meetsta-

tion 641, Breukelen-snelweg, langs de snelweg A2,

Utrecht-Amsterdam. Het meetstation is oorspronkelijk

dichter bij de weg geprojecteerd. Rijkswaterstaat eist ech-

ter plaatsing op de afgebeelde positie, omdat men op dat

moment (1993) al rekening wil houden met een toe-

komstige verbreding van de A2 van 2x3 naar 2x4 rij-

stroken. De realisatie van het station Breukelen-snelweg

heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De aanleg van de

noodzakelijke leidingen gaat ook niet geheel zoals ver-

wacht. De telefoonaansluiting kan nog voor het toen

gebruikelijke tarief van e 100 verzorgd worden, alhoewel

er 2 km kabel voor aangelegd moet worden. De elektrici-

teitsaansluiting kost echter e 23.000. Dit hoge bedrag

wordt veroorzaakt, leek het, doordat er 2 km (!) elektrici-

teitskabel moet worden aangelegd. LLO geeft opdracht tot

uitvoering, maar na een half jaar is er nog niets gebeurd.

Navraag leert dat het elektriciteitsbedrijf, het toenmalige

provinciale elektriciteitsbedrijf PUEM, een extra hoge

offerte van e 23.000 heeft uitgebracht in de hoop dat de

aanleg daarmee niet door zal gaan. Als er toch een

opdrachtverlening volgt, houdt men dit voor zo onwaar-

schijnlijk dat deze terzijde wordt gelegd. Foto collectie

LLO/RIVM.
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Luchtkwaliteit in straten 

Medio jaren tachtig maakt LLO de strategische, maar ook prak-

tische keuze om luchtkwaliteit in straten vooral met een model

vast te stellen. Het model dat het allemaal moet gaan doen, is

het CAR model. Dit model is afgeleid van een ingewikkelder

door TNO ontwikkeld model. CAR staat voor Calculation of Air

pollution by Road traffic. De straten in Nederlandse steden zijn

in het model teruggebracht tot slechts vijf typen. De vijf zoge-

naamde straattypes (zie figuur) verschillen van elkaar in

aspecten als de breedte van de straat, de aanwezigheid van

bebouwing en de hoogte van de bebouwing. Daarnaast heeft

het model informatie nodig over verkeerssamenstelling. Er kun-

nen vervolgens een aantal luchtverontreinigingsparameters

worden berekend. Met het CAR model kan voor elke willekeuri-

ge straat de luchtkwaliteit worden berekend op voorwaarde

uiteraard dat alle gegevens bekend zijn. De kwaliteit van de 

uitkomsten van het model staat of valt met de kwaliteit van de

invoergrootheden. Nu zal dat voor luchtkwaliteitgegevens over

het algemeen geen probleem zijn. Anders kan het liggen bij de

andere gegevens. Vooral problematisch zijn de gegevens over

verkeer: samenstelling, snelheid, intensiteit en emissie.

Een belangrijk aspect van deze aanpak ligt in de stedelijke

stations. Alvorens tot installatie van stedelijke stations over te

gaan, moet uitvoerig onderzoek gedaan worden. De grote

variabiliteit van het niveau van luchtverontreiniging in straten

maakt het nodig om een gedetailleerd beeld van de concentra-

tieprofielen in straten te hebben. Dit is mede afhankelijk van

straatkarakteristieken en omgevingsfactoren. Inderdaad, juist

die grootheden die ook in het model verdisconteerd zijn. Er

wordt hiertoe een langdurig onderzoek met meetwagens uit-

gevoerd in diverse stedelijke omgevingen. 

De straattypen zoals die in het CAR model worden gebruikt

(Eerens et al., 1993). Het plaatje is gemaakt met het program-

ma Slide Write, een in die tijd veel gebruikt programma om

grafieken te maken. Het heeft ook een beperkte mogelijkheid

om tekeningen te maken. De beperktheid blijkt onder andere

uit de relatieve afmetingen van de objecten; deze kunnen niet

gewijzigd worden. Zo moet bij straattype 2 het linker object

een stad en het rechter object een huis symboliseren

Ook nadat de stedelijke stations operationeel waren gewor-

den, werden met meetwagens nog onderzoeken ter verdere

ontwikkeling van het CAR model gedaan. Boven op het Jans-

kerkhof in Utrecht en onder in de Lange Nieuwstraat, even-

eens in Utrecht. Foto’s collectie LLO/RIVM.
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Zomerepisodes 

Ozon (O3) is een van nature voorkomend bestanddeel van de

atmosfeer. Metingen uit het eind van de 19de eeuw wijzen uit

dat de ozonconcentratie op leefniveau destijds ongeveer 20

µg/m3 bedragen moet hebben. Tegenwoordig zijn de gemiddel-

de ozonconcentraties ongeveer 70 µg/m3. Het verschil wordt

toegeschreven aan de vorming van extra ozon door reacties

van stikstofoxiden en koolwaterstoffen van antropogene her-

komst. Vooral het verkeer is een belangrijke bron van deze

laatste vormen van luchtverontreiniging. Tijdens stabiele weer-

somstandigheden in de zomer kunnen de ozonconcen-traties

tot hoge waarden oplopen, omdat de luchtverontreiniging en

het daaruit ontstane ozon zich dan ophoopt. De zonnestraling

bevordert in hoge mate het ontstaan van nog meer ozon. Dit

fenomeen, met de naam fotochemische smog, is voor het eerst

ontdekt in Los Angeles aan het eind van de jaren veertig van de

vorige eeuw. Later blijkt dat dit type smog zich ook in Europa

kan voordoen. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig van

de vorige eeuw worden in Nederland nog piekconcentraties

tot 400 mg ozon/m3 waargenomen. Reden dan ook dat in de

jaren tachtig in Nederland – maar ook daarbuiten – een stelsel

van afspraken is gemaakt hoe te handelen bij smog. De conti-

nue bewaking van de luchtkwaliteit – en dus ook van de ozon-

niveaus – wordt gedaan met het Landelijk 

Meetnet Luchtkwaliteit. Daar komt aan het begin van de jaren

negentig nog aanvullend instrumentarium bij in de vorm van

modellen. Met de modellen wordt een voorspelling gedaan

over te verwachten ozonconcentraties en kan dus al in vroeg

stadium gewaarschuwd worden als er hoge ozonconcentraties

dreigen te ontstaan. Deze informatie wordt ook gecommuni-

ceerd via Teletekst op de televisie. Ook bestaat er een systeem

van weekenddiensten waarbij altijd minimaal één LLO’er de

taak heeft om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Dit

gebeurt vanuit huis door de dienstdoende medewerker via een

modemverbinding met de centrale meetnetcomputer in Biltho-

ven. Bij situaties met te hoge ozonniveaus is er zelfs in voor-

zien dat een klein team van medewerkers in Bilthoven aan het

werk gaat en als informatiepost fungeert. Het geheel van pro-

cedures is vastgelegd in een draaiboek, waarvan in de loop

der jaren steeds herziene versies verschijnen. In het draaiboek

staat een groot scala aan verantwoordelijkheden en wie wat

wanneer moet doen in afhankelijkheid van de ozonconcentra-

ties (zie hiervoor bijvoorbeeld het Modeldraaiboek Smog uit

1991 [Anonymus, 1991]). Inmiddels is de situatie aanzienlijk ver-

beterd, omdat de emissies van veel ozonvormende stoffen door

beleidsmaatregelen zijn verminderd.

Voorbeelden van smog in een Amerikaanse stad (links) en

het Rijnmondgebied (rechts).
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de DIAL techniek (DIAL: Differential Absorption Lidar). Stagiaires en docto-

raalstudenten geven aanleiding tot een stroom rapporten over de DIAL tech-

niek (zie bijvoorbeeld Salemink en De Valk, 1985; Salemink en Van Maanen,

1985; Hogenhuis et al., 1985). Kwaliteit en bruikbaarheid wordt zodanig

ingeschat dat inbouw in een speciale meetwagen opportuun wordt geacht.

Deze mobiele meetunit wordt daarna vooral gebruikt om metingen aan plui-

men te doen. Ook wordt in één van de meetwagens een LIDAR systeem inge-

bouwd waarmee routinematig de menghoogte bepaald kan worden. Voor de

invoer van modellen zal dit jarenlang een nuttige rol spelen.

Optische technieken blijken, behalve in het geval van de menghoogtelidar,

niet tot het meetnet door te dringen of daarbij aan te sluiten. In ieder geval

komt het in de meetnetsfeer niet tot een operatio-

nele inzet. Dit laat echter onverlet dat in bepaalde

periodes de impact van dergelijke metingen zeer

groot geweest is (zie bijvoorbeeld ‘Hogerop’, pagina

83). Belangrijkste inzet is toch veelal bij specifieke

onderzoekssituaties zoals het bepalen van de stik-

stofdioxide-emissies uit hoge bronnen, of van het

verkeer op een snelweg. (Afbeelding 81, De Jonge et

al., 1991)

Afbeelding 81 Meting van de stikstofdioxide-emissies door

het verkeer met de lidarmeetwagen. Collectie LLO/RIVM.
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Het voorkomen van zomersmog blijkt onder andere uit de

frequentie van zogenaamde smogdagen. Dit zijn dagen dat

ergens in Nederland de maximale ozonconcentratie boven de

180 µg/m3 komt. De laatste jaren ligt dit aantal dagen vrijwel

constant laag. Het aantal zomerse dagen zegt iets over hoe

zonnig en warm een zomer is. Gewoonlijk ging in het verleden

een hoger aantal zomerse dagen gepaard met een hoger aan-

tal smogdagen. Ook dit lijkt de laatste jaren niet het geval.
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Over tabak en korstmossen

De proef in het Zuid-Holland project (zie ‘Het meetnet is opnieuw klaar’. pagi-

na 88) leidt tot de definitieve opname van een aantal planten in het lucht-

meetnet om de effecten van luchtverontreiniging te onderzoeken en te

meten. Gladiool en tulp zijn gevoelig voor fluoriden. Het effect is afgestorven

bladpunten; de lengte hiervan wordt gemeten. Tabak, variant Bel W3, wordt

gebruikt als indicator voor ozon. Het effect van ozon uit zich in bladbeschadi-

ging die zichtbaar wordt in de vorm van bruine spikkels (Afbeelding 82). Hier

wordt het percentage beschadigd blad als relevante parameter gerappor-

teerd. In de begintijd van het luchtmeetnet worden deze ‘metingen’ verricht

op 37 stations van het luchtmeetnet. Bij de herziening van het luchtmeetnet

in 1986 wordt dit aantal teruggebracht tot 15; het ‘meetpakket’ blijft onge-

wijzigd. 

Vooral tabak Bel W3 geniet in de jaren tachtig in wetenschappelijke kringen

enige faam. Het onderzoek wordt door professor Posthumus van het IPO uit

Wageningen, een autoriteit op het gebied van effecten van luchtverontreini-

ging op vegetatie en verantwoordelijk voor dit deel van het werk in het

luchtmeetnet, uitgedragen op congressen en symposia. Hoewel het duidelijk

is dat ozon schade bij tabak veroorzaakt, is het evenwel lastig om een exacte,

kwantitatieve relatie tussen de mate van bladbeschadiging en ozonniveaus te

leggen. Een extra complicatie treedt in 1984 op als blijkt dat, om onverklaar-

bare redenen, de gevoeligheid van de tabaksplanten opeens veranderd is. In

1987/88 volgt op de golven van het verzuringsonderzoek een opleving van

het onderzoek. Eerst een aantal bomen en later heide worden in het onder-

zoekspakket opgenomen. Het gaat nu vooral om blad- en naaldval bij bomen

en vergrassing van de heide. Het levert wel weer kwalitatieve informatie over

Afbeelding 82 Schade aan tabak veroorzaakt door ozon (links). Van oudsher wordt voor

het onderzoek naar de ernst van de schade aan planten door ozon de tabaksvariant Bel

W3 gebruikt. 

Op een onbedoelde manier is er toch nog een duurzame verbintenis ontstaan tussen

korstmossen en het luchtmeetnet. Korstmossen hebben namelijk in de loop der jaren ook

bezit genomen van de bovenkant van vele meetbehuizingen in het meetnet (rechts). Foto

collectie E Buijsman.
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effecten, maar ook nu blijft kwantificering uit. Na bijna twintig jaar meten

wordt in 1989 in een groots opgezet onderzoek een laatste poging onderno-

men. Al het verkregen datamateriaal wordt opnieuw geanalyseerd. Het blijkt

echter niet mogelijk om de zo zeer gewenste kwantitatieve relatie af te lei-

den (Bugter en Tonneijck, 1990). Het onderzoek met indicatorplanten in het

luchtmeetnet wordt beëindigd.

Een soortgelijke ontwikkeling als bij de indicatorplanten doet zich voor bij

korstmossen. Al langer was bekend dat er een relatie is tussen de luchtkwali-

teit en het vóórkomen van korstmossen zowel in aantal als in soortenrijk-

dom. Onderzoek naar het voorkomen van korstmossen kent namelijk in

Nederland al een lange traditie. Er lijkt, op basis van eerder onderzoek, voor-

al een duidelijke relatie met de niveaus van zwaveldioxide. In 1986 neemt

LLO het besluit om korstmossen als vorm van biomonitoring in het lucht-

meetnet op te nemen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit

onderzoek berust bij H(an) van Dobben van het toenmalige Rijksinstituut

voor Natuurbeheer in Leersum. Het reeds bestaande ‘korstmossenmeetnet’

wordt hiertoe gereactiveerd. Het Jaarverslag Luchtkwaliteit 1986 (RIVM,

1988) presenteert de eerste resultaten. Een aardige ontwikkeling lijkt dat er

niet alleen een relatie is met de zwaveldioxideniveaus, maar ook met die van

ammoniak. De resultaten lijken hierdoor sterk aan betekenis te winnen,

omdat de ammoniakbelasting plaatselijk in Nederland zeer hoog is. 

Na een aantal jaren dringt ook hier LLO sterk aan op een grondige analyse

van het verkregen materiaal en, belangrijker, wat is de kwantitatieve relatie

tussen luchtverontreiniging en korstmossen? Helaas levert dit onderzoek

niet het gewenste resultaat op (De Bakker en Van Dobben, 1988), waarop in

1989 besloten wordt ook dit onderzoek onder de paraplu van het luchtmeet-

net te beëindigen. Het is echter verrassend dat hetzelfde Rijksinstituut voor

Natuurbeheer in zijn jaarverslag over 1989 nog meldt ‘ Ook onderzoek aan

effecten van luchtverontreiniging zal op zo’n kort mogelijke termijn worden

afgerond, aangezien de rol van luchtverontreiniging in de achteruitgang van de

Nederlandse natuur nu volledig duidelijk is’ (RIN, 1990). Verrassend, temeer

daar in het Jaarverslag Luchtkwaliteit 1990 wordt gesteld: ‘voor de nodige

intensivering van het onderzoek kon geen financiering worden gevonden’ (RIVM,

1991). Al met al is in 1990 al het biologisch gerichte onderzoek in het lucht-

meetnet geëindigd. Nog jaren lang zullen desondanks LLO’ers, en ook ande-

re RIVM’ers, worden uitgenodigd en worden aangesproken op grond van

hun kennis van biologische effect monitoring.

De voorgenomen beëindiging van de biologische effectmetingen blijkt in

een aantal provincies tot grote opwinding te leiden. Men is faliekant tegen

het beëindigen van het korstmossenonderzoek. Korstmossen zijn in feite
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goedkope monitoren voor zwaveldioxide en ammoniak, zo redeneert men.

Dat door de lage groeisnelheid en daardoor het integrerend karakter van

korstmossen ze niet geschikt zijn voor het vaststellen van het absolute niveau

van luchtverontreiniging, wil men niet horen 55.

Beter weten en beter meten

Eerst was er het begrip ‘zure regen’: een ook voor leken begrijpelijke term.

Leek het, want ook regen die niet zuur was, kon schadelijk zijn. En, nog

belangrijker, het ging niet alleen om nattigheid. Want er was natte neerslag

(natte depositie), maar ook de belangrijkere droge neerslag (droge depositie).

‘Zure regen’ werd ‘zure depositie’ en daarna ‘verzuring’.

Verzuring is in de jaren tachtig hét beleidsthema. Lastig is alleen dat er onze-

kerheid bestaat over de bijdrage van de droge depositie. De natte depositie

van verzurende stoffen kan verhoudingsgewijs gemakkelijk gemeten worden.

En sinds in 1988 de zogenaamde natte vangers (Buijsman et al., 1998) in het

Landelijk Meetnet zijn geïntroduceerd, is ook de kwaliteit van de metingen

nog eens fors verbeterd (Afbeelding 83). De droge depositie is echter qua hoe-

veelheid niet alleen veel belangrijker dan de natte depositie, maar is helaas

ook nog eens veel moeilijker te meten. Ook is de droge depositie afhankelijk

55 Korstmossen geven in het beste geval, en dan nog met vertraging, inzicht in de verande-
ringen in het niveau van luchtverontreiniging. Later blijkt dat een aantal provincies hun
eigen korstmossenmeetnet hebben opgezet en op grond van de waarnemingen niet aarze-
len om ferme uitspraken te doen over de luchtkwaliteit in hun provincie.

Afbeelding 83 De zogenaamde natte vanger. Een natte

vanger is een neerslagvanger met een deksel. Het deksel

gaat bij neerslag open. Het deksel zorgt ervoor dat tijdens

droge periodes geen contaminatie kan optreden, zoals wel

het geval was bij de oude open vangers. Foto collectie

LLO/RIVM.
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van de ondergrond. Dit betekent dat boven een

grasland de droge depositieflux wezenlijk anders

is dan bijvoorbeeld boven een bos. In 1988 wordt

bij LLO de projectgroep ‘Speuld’ opgericht. Speuld

naar de naam van het bos waar RIVM en collega

instituten onderzoek doen naar de effecten van

verzuring op bos. Bedoeling is om een operatio-

nele meet(net)-opstelling te bouwen voor het con-

tinue meten van de droge depositie van ammo-

niak, stikstofoxiden en zwaveldioxide. Een zeer

ambitieuze doelstelling, want dergelijke metin-

gen zijn tot dan toe alleen voor zwaveldioxide

verricht en dan alleen nog in onderzoekssituaties

en niet in een meetnet. Kosten noch moeite wor-

den gespaard (Afbeelding 84). Na jaren voorberei-

ding blijkt dat het meten van de droge depositie

van zwaveldioxide wel lukt, maar voor de andere

stoffen is en blijft het problematisch. Ook niet

bevorderlijk is dat door de technische ingewik-

keldheid van het meten in een mast en dan ook nog op verschillende hoog-

tes, de uitval van meetwaarden hoog is. En hoewel het project in weten-

schappelijke kringen een zekere status verwerft, lukt het helaas niet om

volledig aan de oorspronkelijke doelstellingen te voldoen.

Afbeelding 84 De 30 meter hoge mast voor het meten van

de droge depositie van verzurende stoffen in het Speul-

derbos. Op drie verschillende hoogten worden metingen

verricht. Uit de resultaten van dit type metingen kan de

droge depositieflux berekend worden. Foto collectie

LLO/RIVM.
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De jaren negentig zijn de jaren van de verbreding. Het 

werk verschuift ook steeds meer van wetenschappelijk 

onderzoek naar beleidsondersteuning en -voorbereiding. 

Er wordt weer gereorganiseerd. De noodzakelijke 

verdieping kan met moeite gehandhaafd blijven. 

De steeds meer integrale benadering van milieu-

problemen vraagt om een andere organisatie van het 

werk.
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Naar een integrale rapportage

Zure regen, zure neerslag, zure depositie: het milieuprobleem verandert

steeds van naam. Het is in de periode van minister Winsemius, in de eerste

helft van de jaren tachtig, dat het beleid zich gaat richten op thema’s. Niet

meer lucht of bodem, nee het moet gaan om een integrale benadering, want

veel van de milieuproblemen beperken zich niet tot één milieucomparti-

ment. Die thema’s moeten ook een naam hebben. En zo wordt het ‘ver, ver,

ver’ uitgevonden. ‘Zure depositie’ wordt ‘Verzuring’ en zo krijgen we ook

‘Verspreiding’ en ‘Vermesting’ en ‘Verstoring’. Begin jaren negentig komen

vervolgens discussies over een meer integrale rapportage over de milieukwa-

liteit op gang. In plaats van afzonderlijke rapportages over de kwaliteit van

bodem, water en lucht moet er één integrale rapportage komen. Het Jaar-

overzicht Luchtkwaliteit 1990 (RIVM, 1991) lijkt dan ook de laatste in de

reeks met het herkenbare, blauwe omslag. Een eerste proeve van zo’n inte-

grale rapportage verschijnt in 1991, de Milieudiagnose 1991. Het wordt

beschreven als ‘de eerste stap naar een jaarlijkse integrale rapportage van de

Milieukwaliteit’. 

De luchtkwaliteit wordt onder deze paraplu gepubliceerd als deel II (RIVM,

1992). De structuur en inhoud hiervan verschilt nauwelijks van de vroegere

Jaarverslagen Luchtkwaliteit. Het jaar daarop verschijnt echter de Milieu-

rapportage 1993. Hierin heet het dat het ‘een oefening is naar een jaarlijkse,

integrale rapportage van de Milieukwaliteit; de Milieubalans’ 56. Als deel III in

deze milieurapportage verschijnt het Jaaroverzicht luchtkwaliteit 1992

(RIVM, 1994a). Daarna verschijnt echter weer, in de klassieke blauwe omslag,

het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1993 als zelfstandige rapportage. Inhoudelijk

is er nog steeds niets veranderd. In het Voorwoord lezen we: ‘De twee voor-

gaande jaaroverzichten maakten deel uit van een rapportenserie: De Milieudiag-

nose en de Milieurapportage … Met ingang van 1995 krijgt deze integrale rappor-

tage een definitief karakter in de vorm van de Milieubalans … Daarmee is het

jaaroverzicht in deze vorm de laatste uit een reeks rapporten die door het Labora-

torium voor Luchtonderzoek is gepubliceerd’ (RIVM, 1994b). 

En dan, in 1995, verschijnt de eerste echte integrale rapportage: de Milieu-

balans 1995 (RIVM, 1995). Toch verschijnt ook weer het Jaaroverzicht Lucht-

kwaliteit, namelijk de editie 1994. Het Voorwoord van dit luchtkwaliteitrap-

port vertelt ons dat het nu om een achtergrondrapport gaat: ‘Na het

verschijnen van de eerste Milieubalans, waarbij vorm en inhoud zijn duidelijk

geworden, is vastgesteld dat het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit nog steeds zijn

functie heeft. Het rapport kan worden gezien als de achtergrondrapportage voor

het luchtcompartiment bij de Milieubalans’. Men heeft elkaar blijkbaar kunnen

56 Jazeker, Milieu twee keer met een hoofdletter en een ‘;’ als een leesteken.
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vinden in een vormgeving; het luchtrapport is wel anders opgezet dan voor-

heen. Geen beschouwingen meer over de keten ‘emissies-milieukwaliteit-

effecten’. Nee, de luchtkwaliteit wordt gepresenteerd in de vorm van wat

wordt genoemd een ‘plaatjesatlas’. Er is gekozen voor een sobere presentatie:

vooral indicatoren (‘plaatjes’) over de milieukwaliteit en de ontwikkelingen

erin met een korte toelichting. In de jaren die volgen is het luchtrapport al

snel helemaal niet meer de ‘achtergrondrapportage’ bij de Milieubalans,

maar gaat het weer steeds meer zijn eigen weg. Het Jaaroverzicht Lucht-

kwaliteit wordt weer zelfstandig en verschijnt, tot de introductie van de nieu-

we RIVM huisstijl, nog jarenlang in de vertrouwde, blauwe omslag.

Verzuring

Met het symposium ‘Zure regen’ in 1983 in ‘s-Hertogenbosch is het zure

regen probleem in Nederland op de kaart gezet (zie ook ‘Met sprongen

vooruit’, pagina 105). Zure regen, ‘Verzuring’, wordt sindsdien ook in Neder-

land als een ernstig, zeer ernstig probleem gezien. Het onderzoek op dit

werkveld dijt aanzienlijk uit, niet in het minst door de financiële ondersteu-

ning van de overheid en in dit geval ook het bedrijfsleven. Ondanks de

inspanningen moet worden geconstateerd dat de wetenschappelijke kennis

op een aantal onderdelen onvoldoende is. Het is daarom lastig om een beleid

gebaseerd op feiten te ontwikkelen. De Nederlandse overheid probeert dit

probleem op te lossen door een onderzoeksprogramma op te zetten. 

Dit programma, het Additioneel Programma Verzuringsonderzoek (APV),

gaat in 1985 van start. Het moet vooral op effectengebied veel vragen beant-

woorden. Ook de rol van ammoniak in de zure depositie, naar het schijnt een

probleem met een belangrijke Nederlandse component, moet opgehelderd

worden. Iedereen die iets te betekenen heeft op het gebied van luchtveront-

reiniging, doet mee in dit groots opgezette onderzoeksprogramma. Al in

1987 wordt op verzoek van de minister van VROM, Nijpels, een tussentijdse

rapportage uitgebracht. Belangrijke, zij het voorlopige, bevindingen zijn dat

Afbeelding 85 Een integraal RIVM product: de Milieuba-

lans. Lucht speelt ook in de Milieubalans een belangrijke

rol: aantasting van de ozonlaag, versterkt broeikaseffect,

grootschalige luchtverontreiniging, verzuring, lokale lucht-

kwaliteit komen allemaal aan de orde.
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de ter vermijding van de meest ernstige effecten zure depositie voor naaldbos

en heide niet meer dan 1400 mol potentieel zuur per ha per jaar mag bedra-

gen. Voor loofbos mag de depositie niet meer dan 2400 bedragen. Ook stel-

len de onderzoekers dat ter voorkoming van alle effecten de zure depositie

en de ozonconcentraties eigenlijk niet veel boven het natuurlijk achtergrond-

niveau zouden mogen liggen. Dit zijn nogal schokkende mededelingen,

omdat zowel de zure depositie als de ozonniveaus op dat moment ver boven

deze aanvaardbaar geachte waarden liggen (Afbeelding 86).

Het eindrapport van het APV verschijnt in 1988 (Schneider en Bresser, 1988).

De belangrijkste conclusies uit de tussentijdse rapportage worden bevestigd.

Wel heeft men nu meer zekerheid over de uitspraken. Het RIVM heeft in het

APV een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen ligt de projectleiding bij het

RIVM, maar ook zijn veel RIVM-onderdelen bij het onderzoek betrokken. LLO

is prominent aanwezig in de depositieberekeningen. De bijdrage van de ver-

schillende verzurende componenten is nu beter en nauwkeuriger bekend

dan ooit. De methode, die hiervoor gebruikt is, zal later DEADM genoemd

worden. Deze methode is in essentie gebaseerd op een berekeningsmetho-

diek van de zure depositie die geheel uitgaat van meetresultaten. Ook de her-

komst van de verzurende depositie wordt goed in kaart gebracht. Toch is het

onderzoek niet volledig. Er zijn onduidelijkheden overgebleven. Welke stof-

fen veroorzaken nu precies de schade? Hoe effectief kunnen bestrijdings-

maatregelen zijn? Daarover is nog onvoldoende duidelijkheid. Het onder-

zoeksprogramma wordt daarom voortgezet in een tweede ronde. Dit

aanvullende onderzoek zal eerst in 1995 met de presentatie van de definitie-

ve resultaten afgerond zijn.

Over geld

Het bedrijven van een meetnet kost geld, veel geld. Binnen het RIV en het

latere RIVM is de financiering van het luchtmeetnet een bijzondere aangele-

genheid. Lange tijd wordt het meetnet afzonderlijk gefinancierd door het

ministerie waar milieu onderviel: eerst door Vomil, Volksgezondheid en

(mol/ha.jaar)
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Afbeelding 86 Zure depositie in de periode 1980-1987

zoals gepresenteerd in het Eindrapport van het Additioneel

Programma Verzuringsonderzoek (Schneider en Bresser,

1988). De omvang van de depositie is in die jaren vele

malen hoger dan wat als aanvaardbaar wordt beschouwd.
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Milieuhygiëne, later door VROM, Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer 57. Dit lijkt een gerieflijke positie, maar geeft in de praktijk toch

aanleiding tot problemen. Eigenlijk is alleen maar voorzien in de beheers- en

exploitatiekosten. De kosten van uitbreidingen, herzieningen en vervangin-

gen vallen daar dus niet onder. Hierover moet meestal apart onderhandeld

worden. Dit blijkt te leiden tot situaties waarbij de omvang van het meetnet

voor een bepaalde component in eerste instantie niet door meetstrategische,

maar door budgettaire randvoorwaarden wordt bepaald. Voor het ministerie

heeft de constructie ook voordelen, omdat op een directe wijze invloed uit-

geoefend kan worden op meetprogramma’s, de inzet van middelen en de

omvang van het luchtmeetnet. Voor het meetnet is er nog een ‘voordeel’. In

het oog springende incidenten op het gebied van de luchtkwaliteit gevoegd

bij een gunstig politiek klimaat leiden soms tot een plotseling beschikbaar

komen van aanzienlijke hoeveelheden geld.

Na de grootscheepse herziening van het meetnet in 1985/1986 dalen de

exploitatiekosten van e 4,5 miljoen naar zo’n e 1,8 miljoen op jaarbasis.

Hierin zijn dus niet de kosten begrepen voor modernisering, vervanging en

uitbreiding. Deze worden geschat op zo’n e 0,7 miljoen als langjarig gemid-

delde. Als in 1989/90 zowel het stikstofoxiden- als het ozonmeetnet gemoder-

niseerd moeten worden, ontstaat een probleem. Er is volstrekt onvoldoende

geld. Na veel geharrewar komt het ministerie ‘éénmalig’ en ‘voor een laatste

maal’ met een aanzienlijk bedrag over de brug. Het RIVM moet in de toe-

komst de financiering overnemen. De afzonderlijke vorm van financiering

geeft sowieso binnen het RIVM aanleiding tot scheve ogen. Anderen moeten

immers elk jaar vechten om de bijna per definitie schaarse middelen binnen

het RIVM. Het Laboratorium voor Luchtonderzoek heeft van dit alles niet zo

veel last. Jarenlang zijn er dan ook discussies gevoerd over de afwijkende

posities van LLO binnen het RIVM en de ongewenstheid daarvan. De bijzon-

dere positie van LLO blijkt eind jaren tachtig niet langer bestand tegen de

steeds sterker wordende druk. Met ingang van 1991 wordt de zogenaamde

‘luchtbegroting’ afgeschaft en moet ook LLO zich mengen in het strijdgewoel

rond de financiën op het RIVM. 

De financiering van het meetnet heeft hier onder te lijden. Iets wat ook bij

het ministerie niet onopgemerkt blijft. Het lijkt er bovendien op dat de extra

door het ministerie gedoteerde gelden het RIVM hebben uitgenodigd om het

budget voor LLO te verlagen. De kwestie wordt nog gecompliceerder ‘door het

feit dat de financiële organisatie van het RIVM toegesneden is op het aan DGM te

leveren product en niet op een taak als exploitatie van het meetnet’, zo wordt in

een weerwoord van het RIVM opgemerkt. Het is voor LLO blijkbaar moeilijk

57 Het geld komt grotendeels uit de heffingen volgens de Wet op de Luchtverontreiniging.
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een gedetailleerd overzicht te geven van de kosten van het luchtmeetnet. De

zaak wordt in der minne geschikt, maar het geeft wel aan dat de financiering

van het luchtmeetnet een moeilijke zaak is.

Een andere ontwikkeling is die van wat in de wandeling ‘meten en modelle-

ren’ heet. LLO maakt zich al lang sterk voor het intelligent benutten van

informatie uit metingen in samenhang met de mogelijkheden van modelbe-

rekeningen. Met deze samenhang beoogt men enerzijds om de meetinspan-

ningen zo optimaal mogelijk te definiëren en anderzijds om modellen zo

breed mogelijk in te zetten. Dit leidt onvermijdelijk tot een toename van het

aantal bureaumedewerkers – gedeeltelijk academici – en een afname van het

aantal veldmedewerkers (lees: technici). Het aandeel van de academici bij de

opeenvolgende luchtlaboratoria is in de tijd voortdurend toegenomen.

(Afbeelding 87)

Een rampenscenario

In april 1989 is in het LML de vervanging van de laatste van de eerste genera-

tie monitoren, die voor koolstofmonoxide, voltooid. Vanaf dat moment wor-

den alle automatische metingen uitgevoerd met apparatuur waarbij de

meting gebaseerd is op een fysisch meetprincipe: koolmonoxide met infra-

rood spectroscopie, ozon met ultraviolet absorptie, stikstofoxiden met chemi-

luminiscentie en zwaveldioxide met ultraviolet fluorescentie. In het begin

van de jaren negentig volgt dan nog de apparatuur voor de meting van stof

die met verzwakking van ß-straling gebeurt. Het is het sluitstuk van een logi-

sche ontwikkeling waarbij chemische door fysische meetprincipes zijn ver-

vangen. Immers, fysische meetprincipes zijn betrouwbaarder, specifieker en

gemakkelijker te automatiseren. Het tijdperk van de natte chemie in het veld

lijkt daarmee ten einde.

Lijkt, want er ligt nog één probleempje: ammoniak. Er zijn wel al metingen

van ammoniak verricht, maar die zijn te beperkt in ruimte en tijd om het pro-

bleem afdoende te kwantificeren. Zo is al duidelijk geworden dat voor een

goede ruimtelijke vaststelling van ammoniak in de Nederlandse atmosfeer op
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Nummers, namen, wat en waar

Het begin van het meetnet gaat direct gepaard met het numme-

ren van de componenten die in het meetnet worden gemeten.

Zwaveldioxide, de eerste meetnetcomponent, krijgt uiteraard

nummer 1. De daarop volgende componenten, koolmonoxide,

ozon en de stikstofoxiden, de nummers 4 t/m 8. De nummers 2

en 3 worden eerst in de jaren negentig toegekend aan fijnstof

en ammoniak. 

Nummering van componenten in het Nationaal Meetnet voor

Luchtverontreiniging en het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

Nummer Component

1 Zwaveldioxide (SO2)

2 Fijnstof (PM10)

3 Ammoniak (NH3)

4 Koolmonoxide (CO)

5 Ozon (O3)

6 Stikstofmonoxide (NO)

7 Stikstofdioxide (NO2)

8 Niet gebruikt

9 Oxidant (Ox = NO2 + O3)

10 Niet gebruikt

11 Stikstofoxiden (NOx = NO + NO2)

12 Niet gebruikt

13 Windrichting

14 Windsnelheid

15 Globale straling

16 Bladpuntbeschadiging

17 Standaarddeviatie Windrichting

18 Standaarddeviatie Windsnelheid

19 Temperatuur

20 Relatieve vochtigheid

21 Lichtverstrooiing

22 Zwarte rook

23 Totaal stof

Het systeem van de nummering van de meetstations is van

meet af aan simpel. Het meetnet is ingedeeld in negen regio’s.

Het nummer van een meetstation begint met het nummer van

de regio waarin het zich bevindt. 

Vervolgens wordt een volgnummer toegekend. Na het gereed

komen van het eerste meetnet zijn al ruim 200 nummers in

gebruik. Nieuwe stations krijgen het eerste vrije nummer. Soms

worden stations ook opgeheven; het bijbehorende nummer

wordt dan niet meer gebruikt. Een ogenschijnlijk simpel sys-

teem; toch blijkt dat in de loop der jaren sommige nummers

nooit zijn gebruikt (of dat de kennis over welke meetstations

het betreft, verloren is gegaan).

De meetstations in de Euromast hebben de nummers 623, 624

en 625. Hiermee wordt afgeweken van de regels voor de naam-

geving. Het eerste cijfer, 6, is namelijk de aanduiding voor de

provincie Utrecht. De reden voor deze afwijking is dat LLO zelf

het onderhoud doet van de monitoren in de Euromast. Omdat

LLO het onderhoud van alle systemen in de provincie Utrecht

zelf doet – de rest van Nederland wordt door Philips gedaan –

worden voor het gemak de monitoren in de Euromast maar tot

de provincie Utrecht gerekend.

Naast een nummer krijgt elk station ook een naam. Ook daar-

van is het principe in het begin duidelijk. De naam van een sta-

tion is de naam van de plaats waarin het zich bevindt. Bij meer-

dere stations in dezelfde plaats wordt als toevoeging een

globale geografische aanduiding gebruikt: bijvoorbeeld Arn-

hem-Noord, Arnhem-Centrum en Arnhem-Oost. Als de geo-

grafische toevoeging alleen niet voldoende is, wordt nog een

tweede toevoeging gebruikt. Deze wordt afgeleid van de laat-

ste twee nummers van het stationsnummer. Dus in Rotterdam

bevonden zich ooit de meetstations Rotterdam-Zuid-21 (met

stationsnummer 421) en Rotterdam-Zuid-23 (423) naast de sta-

tions Rotterdam-Centrum en Rotterdam-Noord. Later wordt er

minder streng de hand gehouden aan deze wijze van naamge-

ving; uit deze periode stammen namen als Vlaardingen-macro

en Bilthoven-Schaapskooi. Nog later raken namen in omloop

waarin de plaatsnaam wordt gevolgd door een straatnaam of

locatie aanduiding. Vooral als de ‘echte’ stads- en straatsta-

tions in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit worden geïmple-

menteerd, is dit laatste een prettige manier van naamgeving.

Zo ontstaan namen als Utrecht-Wittevrouwenstraat en

Utrecht-Universiteitsbibliotheek. Uiteindelijk is in de tweede
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basis van metingen mogelijk wel heel veel meetstations nodig zouden kun-

nen zijn 58. De zaak wordt nog verder gecompliceerd, doordat een betrouw-

bare, automatische meetmethode voor ammoniak ontbreekt. Dit doet wel erg

denken aan de begintijd van het meetnet. Het RIVM aarzelt en aarzelt dan

ook met het opzetten van een meetnet voor ammoniak en vestigt lange tijd

zijn hoop op de ontwikkeling van modellen. Ook wordt als argument aange-

voerd dat zogenaamde filterpackmetingen in het meetnet worden uitge-

voerd. Deze metingen leveren echter alleen maar gegevens over ammoniak

en ammoniumaerosol samen. De resultaten van deze metingen zijn daardoor

slecht bruikbaar. De behoefte aan inzicht in de ammoniakproblematiek is

echter onverminderd hoog en neemt zelfs nog mettertijd toe. Beleidsmakers

in Den Haag kunnen, zo zeggen ze, door het ontbreken van adequate infor-

matie geen beleid maken. Den Haag blijft daarom druk uitoefenen. Nu valt

daar wel wat op af te dingen. Ondanks alle onzekerheden en gebrek aan ken-

nis is het wel al duidelijk dat de stikstofdepositie, waar ammoniak ook aan

bijdraagt, in Nederland veel en veel te hoog is.

Begin jaren negentig is de nood zo hoog gestegen dat het RIVM wel overstag

moet gaan. Er moet een meetnet voor ammoniak, bestaande uit acht meet-

stations, geïnstalleerd worden. De keuze van de meetmethode is niet vanzelf-

sprekend. Weliswaar zijn er vele methoden, maar geen ervan is ooit in een

meetnet ingezet. In eerste instantie wordt gedacht aan door het Energie-

onderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde thermodenuders. Deze

apparaten, waar vooronderzoeken mee zijn uitgevoerd, blijken in de praktijk

echter zeer bewerkelijk, eigenlijk te bewerkelijk. 

helft van de jaren negentig een systeem voor de naamgeving

vastgesteld, waarin de op dat moment gegroeide traditie min of

meer wordt geformaliseerd.

Een rapport met feitelijke informatie over wat waar gemeten

werd, was in 1978 gepubliceerd (RIV, 1978): een overzicht van

alle meetstations en wat er gemeten werd, bovendien met

kaarten waarop de ligging van de stations was aangegeven en

ook nog eens technische informatie over de meetapparatuur.

Het meetnet ondergaat daarna veel wijzigingen. Het duurt ech-

ter tot 1988 voor een nieuw overzicht zou verschijnen van wat

waar gemeten wordt, het ‘Overzicht meetactiviteiten’ (Buijs-

man, 1988); het rapport is echter zonder detailkaarten, een

gemis. Elskamp, die eind jaren tachtig op het punt stond om

met pensioen te gaan, zal nóg een keer een prestatie van for-

maat leveren. In 1989 verschijnt van zijn hand het Technisch

Rapport LML (Elskamp, 1989); eigenlijk een geactualiseerde (en

betere) versie van het rapport uit 1978. Voor de kaarten zijn nu

bijvoorbeeld topografische kaarten gebruikt; ook is de exacte

ligging in coördinaten aangegeven. Sindsdien heeft het meet-

net opnieuw vele wijzigingen ondergaan. Een geactualiseerde

versie van Elskamps rapport is er echter nog steeds niet. Het

rapport ‘Overzicht meetactiviteiten’ verschijnt daarentegen met

enige regelmaat nog steeds.

58 Eind jaren tachtig komt op een zeker moment het getal van ‘enige honderden’ in
omloop. Het is niet bekend wie voor het eerst deze hoeveelheid heeft genoemd. Daarna
wordt het echter voortdurend geciteerd.
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Na veel geharrewar en nog meer onderzoek kiest LLO ‘voorlopig’ voor een

ander door het ECN ontwikkeld apparaat, de zogenaamde natte denuder (zie

ook tekstkader ‘Het meten van ammoniak’). Deze methode is eigenlijk, net als

de thermodenuder, ontwikkeld voor onderzoekssituaties en voldoet in vele

opzichten niet aan de eisen die gewoonlijk aan apparatuur voor een meetnet

worden gesteld. Uiteindelijk kan men zich vinden in de gedachte dat de

natte denuders slechts ‘tijdelijk’ gebruikt zullen worden. Tegelijk met het

inrichten van het meetnet zal namelijk een onderzoeks- en ontwikkeltraject

doorlopen worden, dat moet leiden tot een meer betrouwbare ammoniak-

monitor die geschikt is voor een meetnet. Het lijkt allemaal verdacht veel op

de begintijd van de metingen van zwaveldioxide. Kortom: het rampenscena-

rio heeft zich voltrokken, de natte chemie is in het meetnet teruggekeerd en

niemand weet hoe lang dat zal gaan duren. Het is dan 1992.

De natte denuder heeft wel veel aandacht, onderhoud (en liefde) nodig; kort-

om de klassieke kenmerken van een laboratoriumopstelling. Voor het ammo-

niakmeetnet worden daarom speciaal twee projectmedewerkers ingehuurd.

Deze doen vrijwel niets anders dan het meetnet van acht meetstations in

bedrijf houden. Zelden is in de geschiedenis van het luchtmeetnet zo’n

arbeidsintensief meetnet bedreven. Toch werpt het z’n vruchten af. Het ren-

dement van het ammoniakmeetnet, dat wil zeggen het aantal meetresultaten

dat beschikbaar komt, stijgt tot boven de 90% en zal gemiddeld ook op dat

niveau blijven. De introductie van de tweede generatie natte denuders, de

zogenaamde AMOR’s, leidt tot een verbetering. Het ministerie VROM, dat de

ammoniak medewerkers betaalt, vindt na verloop van tijd dat het RIVM zelf

maar de kosten voor het meetnet moet dragen. Dit leidt tot het ontslag van

de projectmedewerkers en het onderbrengen van het onderhoud van het

ammoniakmeetnet in het reguliere onderhoudscontract met Philips.

Het meten van ammoniak

Het meten van ammoniak is pas laat in de belangstelling geko-

men. De technische ontwikkeling, zoals de meting van zwavel-

dioxide en stikstofoxiden die hebben doorgemaakt, is bij ammo-

niak pas veel later gestart. Eerst aan het eind van de jaren

zeventig komt een methode beschikbaar die zich, zij het moei-

zaam, leent voor systematische metingen van ammoniak: de

denuder methode.

Nadeel is wel dat het een handmatige methode is en daardoor

veel aandacht en zorg behoeft. Onderzoekers van de onder-

zoeksgroep Chemie van de Atmosfeer van het Instituut voor 

Meteorologie en Oceanografie van de Rijksuniversiteit Utrecht

(IMOU) zetten met deze methode in het begin van de jaren

tachtig een meetnetje op. Het blijft echter behelpen; een bete-

re, lees automatische, methode is toch eigenlijk wel gewenst.

In de loop van de jaren tachtig worden diverse pogingen

ondernomen. Zo verschijnt de fotoacoustische methode. We

krijgen ook nog de thermodenuder, zelfs in twee varianten,

namelijk één van het ECN en één van de KEMA. Ook wordt door

het RIVM nog geld gestopt in het onderzoek naar de bruikbaar-

heid van de Laser Cavity Ring Down methode van de Universi-
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teit van Nijmegen. Een laatste kandidaat die nog in de race is,

is een optische methode, de DOAS (Differential Optical Absorp-

tion Spectrometry).

Het is echter de natte denuder, ontwikkeld door ECN, die in-

gezet zal worden voor het uitvoeren van de systematische

metingen in het luchtmeetnet. Dit ondanks verzet van het ECN.

Het ECN heeft dit apparaat ontworpen voor onderzoeksdoel-

einden en gelooft niet dat het apparaat geschikt is voor gebruik

in een meetnet. LLO volhardt en zet toch natte denuders in.

Opeenvolgende versies van de natte denuder bevolken het

ammoniakmeetnet: eerst de AMANDA (AMmonia ANnular

Denuder Apparatus), dan de AMOR (AMmonia MonitoR) en

mogelijk binnenkort een opvolger van de AMOR. 

Het meetnet voor ammoniak is van het begin af aan met een

beperkt aantal meetstations gedefinieerd, namelijk acht. Dit in

tegenstelling tot het getal van ‘honderden’ dat veelvuldig in dis-

cussies over ammoniak opduikt, als met metingen alleen de

verdeling van de ammoniakconcentraties over Nederland vast-

gesteld zou moeten worden. Sommigen zagen hierin een

ondersteuning dat aan metingen van ammoniak sowieso niet

begonnen moest worden. Anderen zetten dit getal af tegen de

slechts acht meetstations van het RIVM om aan te geven hoe

goed het model wel geacht werd te zijn. Meest opvallend in

deze discussie is echter dat het getal van ‘honderden’ nooit

door iemand in een wetenschappelijk publicatie genoemd, laat

staan onderbouwd is. Het is daarmee een voorbeeld van een

zogenaamd ‘onbewezen wetenschappelijk feit’. Het wordt door

iedereen geloofd.

De meeste meetstations voor het ammoniakmeetnet worden

ondergebracht op bestaande meetstations van het Landelijk

Meetnet Luchtkwaliteit. De meetstrategie vereist echter ook

meetstations in gebieden waar veel ammoniak de lucht ingaat.

In één van die gebieden, het oosten van Noord-Brabant/het

noorden van Limburg, kan gebruikt gemaakt worden van het

bestaande meetstation Vredepeel. In een ander emissiegebied,

de Gelderse Vallei, is geen bestaand meetstation voorhanden.

Daar moet dus een nieuwe meetlocatie gevonden worden.

Stuit onder gewone omstandigheden het vinden van geschikte

meetlocaties al op veel problemen, hier is het extra problema-

tisch. De boeren, als zijnde veroorzakers van het ammoniak-

probleem, staan niet altijd bepaald vriendelijk tegenover de

instelling van dit soort meetstations. Uiteindelijk wordt een plek

gevonden op het terrein van een particulier. Deze particulier,

een houthandelaar, wil echter geen betonnen hut op zijn ter-

rein. Een creatieve oplossing wordt gevonden in een geheel op

maat vervaardigd huisje. Dit huisje, uiteraard gefabriceerd

door de houthandelaar, is grotendeels opgetrokken uit bruin

gebeitst multiplex.

Het verlenen van onderdak heeft een aantal jaren jaar geduurd.

De omgeving krijgt er lucht van; de houthandelaar herziet zijn

mening en een nieuwe locatie moet gezocht worden. Deze

wordt gevonden in het nabijgelegen Wekerom.

Links: Het inwendige van de natte denuder, het meetapparaat

voor ammoniak. Slangen, pompjes, vloeistoffen, flesjes: kortom

natte chemie in het luchtmeetnet. Foto collectie LLO/RIVM.

Rechts: Een bijzonder meetstation van het Landelijk Meetnet

Luchtkwaliteit: meetstation 734, Lunteren. Foto collectie

LLO/RIVM.
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Voortdurende verandering

Van Aalst, die in de eerste helft van de jaren tachtig is aangetrokken als

hoofd van de afdeling Atmosferische Proces Studies, volgt in 1987 Van

Egmond op als hoofd van LLO. Het regime van Van Aalst gaat gepaard met

de nodige personele wisselingen. Het proces van meer modelleren, minder

meten – en dus meer bureauwerk en minder veldwerk zoals onder Van

Egmond in gang gezet – wordt onder Van Aalst krachtig voortgezet. Dit leidt

er onder andere toe dat in het begin van de jaren negentig de staf van LLO

inmiddels een hoog academisch gehalte heeft: Atmosferische Proces Studies

onder waarnemend hoofd H(ans) van Jaarsveld -die kort daarna wordt opge-

volgd door dr L(eon) Janssen-, opvolger van dr De Leeuw, Informatiebeheer en

Automatisering onder ir W(im) Mol, opvolger van Tissing, Luchtkwaliteit nog

steeds onder dr Onderdelinden, Meetmethoden nog steeds onder dr Van der

Meulen en Operationele Metingen onder drs E(d) Buijsman, opvolger van

Boelhouwer. 

De afdeling Operationele Metingen krijgt meer taken dan het bedrijven van

het meetnet alleen; meer aandacht voor kwaliteitsaspecten, maar ook meet-

strategie en meetprogramma vallen er nu onder. Een versterking van de

afdeling is een logisch gevolg. Het zijn drukke tijden: herziening van de

meetnetten voor stikstofoxiden en ozon, uitbreiding van het meetnet met de

metingen van fijnstof en ammoniak en tot slot opnieuw een grondige her-

ziening en vereenvoudiging van het meetnet als geheel in 1993. Niet zo ver-

wonderlijk dus dat er in de eerste helft van de jaren negentig een stroom

van rapporten over het meetnet en daaraan gerelateerde werkzaamheden

uitkomt.

Afbeelding 88 Een product van de afdeling Operationele Metingen dat zijn tijd ver vooruit

is. In 1992/93 worden alle meetstations bezocht en fotografisch vastgelegd. Tot de op-

namen behoren onder andere foto’s in acht hoofdwindrichtingen. Hier een opname van

de omgeving van het meetstation 633, Zegveld. Zo’n tien jaar later blijkt zoiets in de Euro-

pese regelgeving verplicht gesteld te worden.

In dezelfde periode ligt het luchtmeetnet opnieuw onder vuur. De financie-

ring wordt nu gedaan uit RIVM gelden. Tot veler verrassing van velen buiten

LLO blijken de beheerskosten van het meetnet niet af te wijken van die van

vroeger. En wat vervelender is, een groot deel van het budget van de sector

Milieuonderzoek van het RIVM gaat naar het luchtmeetnet. Dit leidt tot ver-

hitte discussies over de noodzakelijkheid van de bestaande omvang van het
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luchtmeetnet. Vooral het zwaveldioxide onderdeel daarin, nog steeds

bestaande uit circa 80 meetstations, moet het ontgelden. De veronderstelde

redundantie van het zwaveldioxide meetnet wordt in de discussies graag

van toepassing verklaard op het gehele luchtmeetnet. Zodoende wordt ‘aan-

getoond’ dat het allemaal wel wat minder kan in omvang en qua benodigde

financiën. Voor de door LLO gewenste meer inhoudelijke discussie wordt

vaak weinig gehoor gevonden. Het is uiteindelijk het jarenlang gefixeerde

budget voor het luchtmeetnet dat leidt tot een ‘optimalisatie’ van het meet-

net. Een optimalisatie die deze keer vooral wordt ingegeven door kwalita-

tieve overwegingen (Buijsman, 1994; afbeelding 89). Mede door het succes

van het internationale beleid op het terrein van de emissiereducties kan het

zwaveldioxide meetnet, voor de tweede keer, sterk worden ingekrompen.

Het resultaat is een meetnet met 30 regionale meetstations naast een twin-

tigtal meetstations in een achttal steden. De gemiddelde stationsafstand

van de regionale meetstations in het meetnet is na de laatste herziening

inmiddels bijna 50 x groter dan in het allereerste meetnet in Twente (Afbeel-

ding 90). De bij de optimalisatie vrijkomende gelden kunnen goed gebruikt

worden om andere onderdelen van het luchtmeetnet te versterken of nieu-

we onderdelen te implementeren.
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Afbeelding 89 Het ge-

optimaliseerde Landelijk

Meetnet Luchtkwaliteit,

1993/94 (Buijsman, 1994).

Afbeelding 90 De kennis van de luchtverontreiniging en

de verspreiding ervan is sinds het eerste meetnet in Twen-

te voortdurend toegenomen. Als gevolg daarvan zijn

steeds minder meetstations nodig voor een ruimtelijke

beschrijving van de luchtverontreiniging. Dit blijkt bijvoor-

beeld uit de gemiddelde afstand tussen de meetstations

voor zwaveldioxide in de opeenvolgende meetnetten

[Twente (1969-1974), NML (1975-1986), LML-1 (1986-1993),

LML-2 (vanaf 1994)]. Deze is in de loop van de tijd steeds

groter geworden.
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Afbeelding 91 Aantal meetlocaties (links) en aantal gemeten componenten (rechts) in het

luchtmeetnet, 1973-2000 (Van Elzakker, 2001).

Eind jaren zestig dacht men nog aan een meetnet voor één component, zwa-

veldioxide, genoeg te hebben. Een aantal jaren later was het aantal compo-

nenten al toegenomen tot vijf. En zo bleef het lange tijd. In de tweede helft

van de jaren tachtig kwam een verandering op gang. Het milieubeleid wordt

steeds breder, gaat over steeds meer problemen en dus ook over steeds meer

stoffen. De informatiebehoefte neemt toe en daarmee ook de wens tot het

meten van meer stoffen. Het meetnet wordt door deze ontwikkelingen steeds

uitgebreider: niet zo zeer in aantallen meetstations, maar in het aantal be-

meten stoffen (Afbeelding 91).

De stuurgroep LML

De herziening van het meetnet in 1985/86 betekent ook een herziening van

de bij het meetnet behorende overlegorganen. Slechts één overlegorgaan, de

B1 Werkgroep, blijft als een soort relict uit de oude (Philips)tijd over. Deze

werkgroep is vooral technisch gericht, in de wandeling wordt het de ‘werk-

groep van de moertjes en boutjes’ genoemd. Besluiten over meetstrategie en

meetapparatuur worden buiten deze werkgroep genomen, meestal via bilate-

raal, ad hoc overleg in de boezem van de afdeling Luchtkwaliteit en na raad-

pleging van de afdeling Meetmethoden. De afdeling Operationele Metingen

heeft slechts de taak om de technische aspecten te behandelen en verder

zorg te dragen voor het functioneren van het meetnet. 

Begin jaren negentig komt er op voorstel van de leiding van LLO verandering

in de beheersstructuur van het meetnet. De leiding van de meetnetafdeling,

Operationele Metingen, komt bij een academicus te liggen. Bovendien wordt

er een Stuurgroep voor het meetnet ingesteld. Deze Stuurgroep LML wordt

bemenst door alle afdelingshoofden van LLO, een zwaarwichtig orgaan dus.

De Stuurgroep moet sturen en heeft onder zich een beheerstechnische werk-

groep – de Werkgroep LML, in feite de opvolger van de oude B1 werkgroep –,
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de Werkgroep Kwaliteitscontrole en een wisselend aantal projectgroepen. 

De projectgroepen zijn ingesteld voor specifieke, begrensde taken, zoals de

introductie van nieuwe componenten in het meetnet of voor de vervanging

van gedeelten van de infrastructuur. De gedachte is dat de Stuurgroep de

grote lijnen zal uitzetten, opdrachten zal verstrekken aan de projectgroepen

en besluiten op hoofdlijnen zal nemen. 

Al snel zijn er een flink aantal projectgroepen zoals ‘Introductie ammoniak’,

‘Introductie ZVOC’, ‘Introductie ß-stof’, ‘Vervanging NOx’ en ‘Vervanging

SPS’. Er wordt in korte tijd het nodige bereikt: de reeds genoemde herzienin-

gen van de meetnetten voor stikstofoxiden en ozon gevolgd door de vervan-

ging van de monitoren van deze stoffen, een forse reductie van het zwavel-

dioxidemeetnet en de invoering van de metingen van fijnstof en ammoniak.

Verschillen van inzicht in de Stuurgroep beginnen na enige jaren steeds meer

de besluitvorming te belemmeren. Het laatste product dat nog onder verant-

woordelijkheid van de Stuurgroep tot stand komt, is het Meerjaren Meetpro-

gramma Lucht (Buijsman, 1995). Dit is een poging tot een strategische meer-

jaren benadering van het luchtmeetnet. De gedachte is om voor een aantal

jaren vooruit activiteiten te definiëren en vervolgens daaraan prioriteiten toe

te kennen. Het is voor dat moment allemaal te pretentieus; andere zaken,

zoals de reorganisatie, krijgen de overhand.

In hoger sferen

Het werk aan optische meettechnieken speelt zich grotendeels buiten de

sfeer van het luchtmeetnet af. Het heeft een sterk onderzoeksgericht karak-

ter. Eind jaren tachtig wordt onderzocht in hoeverre lidartechnieken gebruikt

kunnen worden bij het meten van ozon. Het RIVM heeft namelijk ambities

om in grote Europese onderzoeksprojecten over ozon, zoals TOR (Troposphe-

ric Ozone Research) en TESLAS (Tropospheric Environmental Studies by LAser

Sounding), een prominente rol te spelen. Dit is mede op aandrang van Van

Aalst, die zich erg betrokken voelt bij de ozonproblematiek in al zijn verschij-

ningsvormen. LLO heeft wel ervaring met lidar, maar niet specifiek voor het

meten van ozon. Dit houdt in dat men op apparatuurtechnisch gebied van de

grond af aan moet beginnen. De verrichte haalbaarheidstudie wijst uit dat

het bouwen van een troposferische ozonlidar mogelijk moet zijn voor een

bedrag in de orde van € 500.000 (Sunesson, 1990). Het gaat dan om een sys-

teem dat verticale ozonprofielen zou moeten kunnen meten tot circa 15 km

hoogte. Er wordt zelfs gesproken van ‘routine’ metingen die hiermee verricht

moeten gaan worden 59. Weliswaar maakt het instrument geen deel uit van

het luchtmeenet, maar het vormt later wel een onderdeel van internationale

59 Zo ver zal het ook daadwerkelijk komen als onderdeel van een Europees netwerk voor
onderzoek naar troposferisch ozon.
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meetnetten, zoals in het kader van het al genoemde TOR project. Ook wordt

een ozonlidar voor metingen in de stratosfeer ontwikkeld. Het ontwikkelde

instrument wordt met LLO expertise in Nieuw Zeeland geïnstalleerd om

deel uit te maken van het mondiale netwerk voor het meten van stratos-

ferisch ozon.

De ozonlidar voor de troposfeer in Bilthoven blijkt in de loop van de jaren

een gewild excursieobject, ook voor belangrijke gasten van het RIVM. Het

onderzoek waarbij ‘metingen worden gedaan aan de ozonlaag’ en ‘men het

ozongat bestudeert’, spreekt tot de verbeelding. Zo brengt koningin Beatrix

met haar gast groothertog Jan van Luxemburg in 1995 een bezoek aan de

opstelling. Hiervoor wordt de trap naar de verdieping waar de ozonlidar

staat, geheel vernieuwd (Afbeelding 92).

Wat is eigenlijk kwaliteit?

De metingen in het meetnet hebben per definitie een beperkte kwaliteit.

Beperkt in de zin dat de meetapparatuur een meetfout heeft. Om een

inzicht te krijgen in deze fout wordt al in het proefmeetnet Twente een

experiment opgezet. Een aantal meetapparaten wordt vlak bij elkaar opge-

steld en de aanzuigopeningen worden zo dicht mogelijk bij elkaar gebracht.

(Afbeelding 93) Het levert een goed inzicht op in de fout in de meet-

apparatuur onder veldomstandigheden. Eerst in de jaren negentig zal een

dergelijk experiment herhaald worden.

Afbeelding 92 Links: De trap aan de noordkant van gebouw Z die leidt naar de ruimte

waar de ozonlidar staat. Er wordt speciaal voor het koninklijk bezoek een nieuwe trap aan-

gebracht. Midden: de oorspronkelijke trap is alleen nog aan de zuidkant van gebouw Z te

bewonderen. Rechts: Ook de oorspronkelijke gebouwaanduiding uit de jaren vijftig wordt

aan de noordzijde verwijderd; zodoende bevindt deze zich nu alleen nog maar aan de

zuidkant van het gebouw. Foto’s collectie E Buijsman.
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Meetwagens

Meetwagens hebben lange tijd bij het werk van de opeenvol-

gende luchtlaboratoria een belangrijke rol gespeeld. De voor-

delen zijn evident. Op gemakkelijke wijze kan men op veel

plaatsten komen, snelle inzet (en dus meting) is mogelijk en

resultaten kunnen snel beschikbaar komen. Meetwagens

hebben al heel vroeg in het luchtonderzoek bij het RIV hun

intrede gedaan. In 1960 komt de eerste in bedrijf (zie ook

‘Schoorstenen’ pagina 21). De meetwagen is uitgerust als 

een rijdend laboratorium, heeft een eigen stroomvoorziening

en kan ook ingezet worden voor monsternemingen. Begin jaren

zeventig volgt een meetwagen die op grote schaal ingezet

wordt in het proefproject Zuid-Holland. De meetwagen, uitge-

rust met een groot aantal meetsystemen, wordt hier ingezet als

rijdend meetstation in een gewoon (statisch) meetnet (zie ook

‘De weg naar een nationaal meetnet’).

Links: De eerste meetwagen van lucht, begin

jaren zestig. De eigenlijke meetwagen is de

tweede wagen, de aanhangwagen. Foto collec-

tie mevrouw A Buurma. Rechts: de meetwagen

uit het proefproject Zuid-Holland wordt ook

elders ingezet. Hier de meting van luchtveront-

reiniging op een open dag van de luchtmacht op

de vliegbasis Deelen. Foto collectie LLO/RIVM.

In de tweede helft van de jaren zeventig is het werkveld van

de meetwagens zoveel breder geworden dat er twee nieuwe

meetwagens worden aangeschaft. De inbouw van optische

meetapparatuur vergroot de bruikbaarheid aanzienlijk. Naast

het inmiddels gebruikelijke scala aan meetapparatuur voor

gas- en stofvormige luchtverontreiniging zijn nu ook metingen

aan schoorsteenpluimen en metingen van de gaslast mogelijk.

De meetwagens worden ingezet voor het detecteren van plui-

men van schoorstenen om betere inzicht te krijgen in de ver-

spreiding ervan. Misschien nog wel belangrijker zijn de rijden-

de metingen van de gaslast. Deze metingen geven vooral

tijdens periodes van verhoogde luchtverontreiniging informa-

tie over het transport van verontreiniging op grotere hoogten.

De mogelijkheden van de meetwagens zijn zo divers dat ze,

vooral in de jaren tachtig, veelvuldig en in de meest uiteenlo-

pende projecten worden ingezet. Ook worden ze in die tijd

vaak ‘uitgeleend’ aan de RIVM collega’s die werken voor de

Inspectie Milieuhygiëne.

In het midden van de jaren negentig zijn de meetwagens uit de

jaren zeventig technisch zo verouderd en is de vraag naar

inzet zo teruggelopen dat beschikbaarheid van meetwagens

niet meer nodig wordt geacht. Voorbeelden van projecten

waarbij de meetwagens worden ingezet zijn: het onderzoek

naar de luchtkwaliteit op Schiphol, benzeen rondom benzine-

stations, voorbereidende, en later verifiërende, metingen voor

het CAR model, onderzoek naar luchtverontreiniging door

kolengestookte centrales, de kwaliteitscontrole van meetsta-

tions en voorbereidend onderzoek voor het ammoniakmeetnet.

Links: metingen op Schiphol. Foto collec-

tie LLO/RIVM. Rechts: kwaliteitscontrole-

metingen bij een meetstation van het

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in Eind-

hoven samen met de meetwagen van de

collega’s van de Milieudienst Eindhoven.

Foto collectie LLO/RIVM.
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Afbeelding 93 Aanzuigleidingen van meetapparatuur in het

proefmeetnet Twente om de meetfout van de apparatuur

onder veldomstandigheden vast te stellen. De resultaten

van dit onderzoek zijn nooit gerapporteerd. Foto collectie

HC Boelhouwer.

Een andere vorm van kwaliteit is de ruimtelijke representativiteit van een

meetstation. Immers, de meting is een puntmeting en hoe geldig is dit meet-

resultaat voor een groter gebied? In feite is de hele proefopzet van het meet-

net in Twente mede bedoeld om hier inzicht in te krijgen. Men gaat hierbij

zelfs zo ver dat binnen de meetnetstructuur van 1x1 km in Twente meet-

stations nog dichter op elkaar werden geplaatst. Men hoopt door een aantal

meetstations op 200 meter afstand van elkaar te plaatsen een nog beter

inzicht in de ruimtelijke representativiteit van een meetstation te krijgen.

In de jaren tachtig wordt incidenteel werk gedaan dat we tegenwoordig zou-

den omschrijven als kwaliteitscontrole of kwaliteitsbeheersing (Buijsman,

1988). Het is echter pas in de eerste helft van de jaren negentig dat onder de

paraplu van de Stuurgroep LML een werkgroep ‘Kwaliteitsbeheersing’, later

‘Kwaliteitscontrole’ geheten, het levenslicht ziet. Deze werkgroep stelt een-

voudige vragen, waarop het antwoord echter niet altijd vanzelfsprekend

blijkt te zijn. Zo verdiept de werkgroep zich in elementaire zaken als wat is

de nauwkeurigheid van een meetwaarde die onder operationele omstandig-

heden wordt verkregen? Of, opnieuw, wat is de representativiteit van een

meetstation? De Werkgroep dringt ook aan op het ontwikkelen van kwali-

teitscontroleprogramma’s voor componenten die in het meetnet gemeten

worden of gemeten gaan worden. 

De Werkgroep krijgt het zelfs voor elkaar dat de dubieus veronderstelde kwa-

liteit van een bepaald meetstation onderzocht wordt. Als éénmaal is vastge-

steld dat het station inderdaad niet meer geschikt is, wordt een verkennend

onderzoek op de nieuwe locatie van het meetstation uitgevoerd: een unicum

(Swaan en Schippers, 1995). Al met al voert deze werkgroep, die slechts

bescheiden middelen toegekend krijgt, een paar verrassende onderzoeken

uit. Hieruit komt het beeld naar voren dat de kennis over de kwaliteit te wen-

sen overlaat en dat de kwaliteit die proefondervindelijk is vastgesteld toch

minder blijkt te zijn dan altijd gedacht. Ook wordt in deze periode een begin

gemaakt met het formaliseren van validatieprocedures. Al jaren wordt de

kwaliteit van de meetgegevens van de meeste automatische metingen via

omvangrijke en ook tijdrovende procedures getoetst. Nu worden ook proce-
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dures ontwikkeld voor de nieuwe componenten (ammoniak, fijnstof) en voor

de semi-automatische metingen. Deze procedures worden vastgelegd in offi-

ciële rapporten en ook dat is nog niet eerder vertoond. 

Op het validatiefront zijn er nog meer ontwikkelingen. Sinds medio jaren

zeventig is de wetenschappelijke validatie van meetwaarden een structurele

taak. Dit werk kost veel tijd, levert meters papier op (zie voor een sfeerbeeld

Afbeelding 69) en is allemaal handwerk. Tegenwoordig zouden we spreken

van expert judgement. Er is ook maar één medewerker die dit werk kan doen:

Paul Swaan. Eind jaren tachtig wordt het plan opgevat om eens te onderzoe-

ken of de wetenschappelijke validatie niet geobjectiveerd kan worden en

daarmee gevat in een kennissysteem. Kunnen de processen die zich in het

hoofd van de valideur afspelen geformaliseerd worden en zodoende in een

geautomatiseerd systeem ondergebracht worden? De conclusie van het

onderzoek is dat een dergelijk systeem in theorie weliswaar te maken valt,

maar dat de complexiteit van de handelingen van de valideur zodanig is dat

deze niet op eenvoudige wijze in een kennissysteem zijn onder te brengen.

Het validatiewerk wordt op de oude voet voortgezet. Eerst in de tweede helft

van de jaren negentig wordt een verregaande automatisering van de valida-

tie uitgevoerd waarbij de steeds sneller geworden PC’s een belangrijke

ondersteunende rol spelen.

Officiële kwaliteit

De herziening van het meetnet in 1986 en de van kracht geworden Algeme-

ne Maatregelen van Bestuur (AMvB) voor een aantal luchtverontreinigings-

componenten leidt noodgedwongen ook tot beoordeling van de bedrijfsvoe-

ring van het meetnet. Te beginnen met het jaar 1987 komen er rapportages

waarin het technisch functioneren van het meetnet wordt geëvalueerd

(Boelhouwer et al., 1990). Hieronder is ook begrepen de toetsing van het

functioneren aan de kwantitatieve eisen die in de AmvB’s zijn geformuleerd.

Grootheden als het Bruto Component Rendement (BCR) en het Netto Opstel-

lings Rendement (NOR) zijn hierbij belangrijke indicatoren. In essentie

wordt voor deze rapportages zeer minutieus nagegaan waarom meetwaar-

den ontbreken. Is het een gevolg van technisch falen, niet adequaat reage-

ren van onderhoudsorganisaties of gaat het misschien om niet vermijdbaar

onheil van buitenaf? 

Dergelijke analyses leveren nuttige, en vooral kwantitatieve en verifieerbare

informatie die, zonodig, gebruikt kan worden om tot een verbetering van de

prestaties te komen. Opvallend genoeg blijkt uit deze rapportages dat de

oudste monitor in het luchtmeetnet, die van zwaveldioxide, van een onver-

woestbare kwaliteit is en jaar in jaar uit als beste presteert. Een nieuwe lei-

ding, een nieuwe wind: het laatste jaar waarover gerapporteerd wordt, is
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1993. De rapportage waaruit ook blijkt dat de slechte prestaties van de een

aantal jaren daarvoor vervangen stikstofoxiden monitoren structureel is

(Buijsman et al., 1994). Ook de in 1992 en 1993 geïntroduceerde meetsyste-

men voor fijn stof respectievelijk ammoniak zijn duidelijk zwakke broeders.

Tabel 4 Rendementen van de automatische meetopstellingen in het Landelijk Meetnet

Luchtkwaliteit in 1993 (Buijsman et al., 1994).

Er was een tijd dat iets kwaliteit had of niet. Weliswaar was kwaliteit niet

goed gedefinieerd, maar iedereen zei te weten waar het over ging. Onder-

zoekers streefden per definitie altijd naar kwaliteit, de hoogste kwaliteit.

Omdat er altijd weer verbeteringen te bedenken zijn, kwam aan het proces

van kwaliteitsverbetering nooit een eind. Dit overzichtelijke maar slecht

omschreven wereldbeeld wordt in het begin van de jaren negentig ver-

stoord, als het begrip kwaliteit een andere invulling krijgt. Dit leidt tot veel

verwarring, want kwaliteit wordt nu operationeel gedefinieerd: een product

heeft voldoende kwaliteit als het voldoet aan de kwaliteitseisen van de

klant. Met andere woorden kwaliteit is niet meer een intrinsieke grootheid,

maar is mede afhankelijk geworden van de wensen van een klant. Het kwa-

liteitsdenken houdt ook in dat niet alleen de kwaliteit van het product cen-

traal staat, maar ook de kwaliteit van het proces waarmee het product

wordt gemaakt. 

Voor LLO is op dat moment STERLAB de aangewezen, officiële organisatie

voor de certificering. Het proces gaat van start, maar waar naartoe? Wat

moet bijvoorbeeld onder het kwaliteitssysteem gebracht worden? Na ampe-

le discussie wordt besloten: het operationele werk, vooral het meetnet en

direct daarmee samenhangende zaken dus. De Werkgroep ‘Invoering Ster-

lab’ wordt opgericht. Een moeizaam proces begint. De leden van de Werk-

groep hebben het gevoel dat ze zich grotendeels door nog onontgonnen

terrein moeten begeven. Een lang proces zal het worden; het vergt veel

energie en veel tijd. De invoering van het kwaliteitssysteem, aanvankelijk

begroot op een doorlooptijd van twee jaar, vergt vier jaar. In augustus 1995

Component Netto Opstellings Rendement (NOR)

in %

Ammoniak 89

Fijn stof 88

Koolstofmonoxide 98

Ozon 96

Stikstofoxiden 95

Zwaveldioxide 99
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wordt het zo begeerde diploma behaald, onder nummer L-224. Het resultaat

van dit proces is een kwaliteitssysteem waarin alle procedures in en om het

meetnet en de metingen erin zijn vastgelegd.

Het certificaat behalen is één, het behouden ervan is twee. Het kwaliteits-

systeem moet na het behalen van het certificaat vervolgens onderhouden

worden. Elk jaar vindt er een controle plaats. Het denken over kwaliteit en

kwaliteitssystemen staat ook niet stil. De oorspronkelijke STERLAB criteria

gaan over in een Europese en Nederlandse norm. Ook een ISO gedachte-

kader ontstaat. Het gevolg is een steeds uitgebreider en zwaarder eisenpak-

ket waar, mede op aandrang van de RIVM directie, de laboratoria aan moe-

ten voldoen. De mededeling van een RIVM medewerker in 2000 dat het

RIVM het niet zo nauw neemt met de (inhoudelijke) kwaliteit en zelfs ‘loog

en bedroog’, slaat daarom in als een bom op het RIVM. Deze kwestie, die de

‘Dekwaadsteniet affaire’ zal gaan heten, veroorzaakt veel rumoer. In de bui-

tenwereld vat het idee post dat het RIVM geen integere organisatie is.

Alhoewel dit beeld onjuist is – en ook geen recht doet aan de essentie van de

kritiek van Dekwaadsteniet – geeft het opnieuw een impuls aan het in kaart

brengen van de kwaliteit van de producten van het RIVM.

Aan alles komt een eind

Het meetnet en de aanzet tot het meetnet, het onderhoud, de meetappara-

tuur; alles was op de één of andere manier samen met Philips gedaan. Zeker,

na de eerste herziening in 1985/86 had Philips een tweede onderhouds-

organisatie, Siemens, naast zich moeten dulden. En de meetapparatuur was

ook al niet meer van Philips. Maar toch, Philips en het meetnet leken onver-

brekelijk met elkaar verbonden. Het was een vanzelfsprekendheid.

Bij Philips kijkt men dan ook raar op, als begin jaren negentig van RIVM-

zijde wordt aangedrongen op een diepgaander en frequenter overleg over

het beheer en de onderhoudskosten van het meetnet. Dat is de laatste jaren

niet meer gebruikelijk; de kontakten zijn steeds op technisch niveau geweest

en één keer per jaar wordt, bijna stilzwijgend, het onderhoudscontract ver-

lengd. Het RIVM wil echter meer en beter, liefst voor minder geld. Het duurt

enige tijd, voordat bij Philips deze nieuwe wind is gedetecteerd. Het hoofd

van de afdeling Operationele Metingen wordt opeens uitgenodigd voor een

officieel bezoek aan de vestiging in Eindhoven; een lunch met hooggeplaats-

te Philipsfunctionarissen is onderdeel van het programma. Er komt ook

opeens een directeur van Philips bij LLO op bezoek; iets wat sinds mensen-

heugenis niet meer vertoond is. Nieuwe contactpersonen worden bij Philips

aangesteld die interesse voor de wensen van de klant blijken te hebben.

Maar het is al te laat. LLO heeft het initiatief genomen en het onderhouds-

contract met Philips opgezegd. Het RIVM heeft zo de handen vrij om via een
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openbare Europese aanbesteding, waaraan Philips uiteraard mee kan doen,

tot een nieuw onderhoudscontract voor het meetnet te komen. En zo kan het

gebeuren dat in 1996 de samenwerking tussen het RIVM en Philips na bijna

dertig jaar tot een eind komt. Er wordt een contract met een nieuwe onder-

houdsorganisatie gesloten. Het einde van de samenwerking tussen Philips en

LLO wordt uitgeluid met het bezoek aan een voetbalwedstrijd van PSV.

De nieuwe onderhoudsorganisatie, ThiS uit Breda, heeft een contract voor vijf

jaar. De gedachte hierachter is dat een kortlopend contract de onderhouds-

organisatie wel zal pressen tot een goede prestatie. Het is overigens geen toe-

val dat de organisatie aan wie het contract is gegund, tevens de organisatie is

die de meeste monitoren heeft geleverd. Deze omstandigheid is in het keuze-

proces niet onbelangrijk geweest. Maar toch is het gedeeltelijk een soort her-

haling van de Philipsgeschiedenis. Want zoals nu ook weer zal blijken, hangt

de prestatie van een monitor niet af van de onderhoudsorganisatie; slecht

blijft slecht. Eén groot voordeel wordt wel bereikt: de kosten voor het onder-

houd gaan fors omlaag.

Europese lucht

LLO, en zijn voorgangers, hadden een traditie als het ging om samenwerking

in Europees verband. Zo zijn er in de jaren zeventig meetcampagnes waarbij

remote sensing technieken werden uitgeprobeerd. Er zijn vergelijkende

onderzoeken met meetwagens. Ook is er een hechte samenwerking met col-

lega-instituten in België en Duitsland. Daarna werden bijdragen geleverd aan

OECD en EMEP onderzoeken; later volgen ook nog OSPAR, WHO, WMO en

meer. Het grensoverschrijdende karakter van luchtverontreiniging leidt dus

bij voortduring tot deelname aan internationale projecten, onderzoeken en

samenwerkingsverbanden. Maar het RIVM heeft nog grotere ambities.

Begin jaren negentig lopen discussies in de Europese Unie om te komen tot

een Europees Milieu Agentschap (EMA; in het Engels European Environment

Agency, EEA). Het RIVM heeft er wel oren naar en wil de zetel worden van dit

nieuwe orgaan. Alhoewel dit niet lukt, krijgt RIVM wel een onderdeel van het

EMA: het Thematisch Centrum Luchtkwaliteit (TCL). Ook dat heeft nog al wat

voeten in de aarde. Zo moet er getenderd worden: dus een aantrekkelijk aan-

bod voor de inhoud moet gepaard gaan met een aantrekkelijke prijs. En ver-

der moet er een samenwerkingsverband worden geboden. LLO zet in als lei-

dende organisatie in samenwerking met het Noorse NILU (Norsk Institutet for

Luftforsking) het eveneens Noorse DNMI (Det Norsk Meteorologisk Institutt)

en het Griekse NOA (National Observatory of Athens). Maar, zoals gezegd, het

RIVM krijgt het TCL; voor een periode van drie jaar dan, want zo is het sys-

teem. Het gaat zo goed dat na drie jaar het contract nogmaals voor drie jaar

wordt verlengd.
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Het hoofd van LLO, Van Aalst, wordt in 1995 na een periode van strubbelin-

gen benoemd tot Coördinator International Luchtonderzoek. De keuze

wordt mede ingegeven door de overweging dat Van Aalst ‘altijd erg Euro-

pees gericht is geweest’. Als het TCL zich aankondigt, is hij dan ook een logi-

sche keus om het TCL te gaan leiden. Het TCL wordt organisatorisch bij LLO

ondergebracht. Van Aalst wordt als hoofd LLO opgevolgd door Onderdelin-

den. De directie vindt bovendien al lange tijd dat de staf van LLO verster-

king nodig heeft. De uiting daarvan is dat D(ick) van Lith wordt toegevoegd

aan de laboratoriumleiding van LLO. Van Lith wordt vrijgesteld plaatsver-

vangend hoofd. Van Aalst is dan weliswaar hoofd van het TCL, maar ook

nog lid van de staf LLO. Handig is ook dat iedereen, die geheel of gedeelte-

lijk voor TCL werkt, grotendeels gewoon blijft zitten waar die zit. Het zijn

immers veelal LLO’ers. Het TCL speelt vervolgens een belangrijke rol op het

Europese toneel in het stroomlijnen en afstemmen van de activiteiten op

luchtgebied in de verschillende Europese landen. De meest waardevolle bij-

drage ligt waarschijnlijk in het samenvattend rapporteren over de lucht-

kwaliteit in Europa op basis van informatie van de lidstaten van de Europe-

se Unie. Zodoende geeft het TCL waarachtig invulling aan de integratie. En

de TCL-LLO’ers? Die werken zonder uitzondering met veel plezier en creati-

viteit, en soms onder grote druk, aan de producten voor het TCL.

Geen eigen wind

Het allereerste meetnet, het Nationaal Meetnet Luchtverontreiniging, telde

bij zijn begin, medio jaren zeventig, zo’n 40 meetstations voor windrich-

ting- en windsnelheid. Het luchtmeetnet wilde voor zijn meteorologische

informatie niet afhankelijk zijn van het KNMI. Vooral actuele informatie

over wind achtte men voor het interpreteren van luchtverontreinigingsge-

gevens van groot belang. Nog in de jaren zeventig werd het windmeetnet

uitgebreid met waarnemingspunten op een vijftal masten van televisie-

Stafleden

De rol van de staf van het laboratorium blijkt in de loop der

jaren sterk veranderd. Aanvankelijk is er een vrijgesteld labo-

ratoriumhoofd. Daarnaast zijn er afdelingshoofden. Het afde-

lingshoofd is meestal een soort meewerkend voorman, dat wil

zeggen hij doet zelf ook onderzoek. De leiding van de afdeling

wordt er bij gedaan. De functie van het plaatsvervangend labo-

ratoriumhoofd is vooral die van een invaller als het laborato-

riumhoofd niet beschikbaar is. In de loop van de tijd krijgt de

functie echter een invulling in de vorm van permanente taken.

De functie wordt wel nog steeds bekleed door een afdelings-

hoofd, die dus een aantal taken combineert. Een vrijgesteld 

plaatsvervangend laboratoriumhoofd, zoals in 1994 door de

directie voorgesteld, is uniek. De functie van vrijgesteld labo-

ratoriumhoofd is als onderdeel van de reorganisatie van

1995/96 (Quo Vadis) per 1 januari 1996 weer verdwenen. De

oude situatie keert terug; één van de afdelingshoofden doet de

functie van plaatsvervangend laboratoriumhoofd er weer

‘gewoon’ bij. Na het wegvallen van Onderdelinden, begin 1996,

wordt de taak van laboratoriumhoofd bij LLO ingenomen door

Van Lith, op dat moment afdelingshoofd bij de LLO-afdeling

Beleidsanalyses en Scenario’s.
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zenders.

De herziening van het meetnet in het midden van de jaren tachtig luidt ook

de reductie van het aantal meetstations voor wind in: het aantal meetstations

wordt teruggebracht naar 20. Het KNMI bezit uiteraard een eigen waar-

nemingsnet voor windrichting en windsnelheid. En alhoewel het KNMI nogal

schamper doet over de kwaliteit van de windmetingen van het RIVM, – zo

zouden veel meetstations niet voldoen aan de kwaliteitscriteria van het

KNMI–, is het KNMI wel geïnteresseerd in de data. De RIVM data worden zelfs

als zo strategisch gezien dat de acquisitie van meetgegevens in het LML er op

wordt afgestemd. Dit houdt in dat in de acquisitievolgorde van de LML sta-

tions de stations met windmetingen het eerst geacquisiteerd worden. De

windgegevens worden vervolgens naar het KNMI getransporteerd; zodoende

heeft het KNMI niet alleen actuele windinformatie van zijn eigen stations,

maar ook van de LML stations. 

Het begin van de jaren negentig luidt het einde in van de windmetingen in

het LML, althans zo lijkt het. De tweede herziening van het meetnet gaat

namelijk gepaard met de strategische beslissing om ook de meteorologische

waarnemingen te beëindigen. Meteorologische informatie van voldoende

kwaliteit kan namelijk nu via het KNMI verkregen worden. Voortzetting van

de eigen metingen is daardoor overbodig geworden. Als het RIVM dit voor-

nemen meldt in de Stuurgroep KNMI/RIVM – het overlegorgaan tussen beide

instituten –, blijkt dit op grote weerstand van het KNMI te stuiten. Het KNMI

is van mening dat het RIVM niet zomaar eigenmachtig kan besluiten zijn

(eigen!) windmetingen te beëindigen! Het RIVM wil de zaak niet op de spits

drijven en besluit zes meetstations nog enige tijd ten behoeve van het KNMI

operationeel te houden. De resterende windmeetstations worden een aantal

jaren later overgedaan aan het KNMI. Het LML zit zonder eigen meteorologi-

sche waarnemingen.

Met een model kan meer

Het gebruik van ‘modellen’, in deze context atmosferische transportmodel-

len, neemt in de loop der jaren hand over hand toe. De belangrijkste hiervan

zijn het CAR model (zie ook het tekstkader ‘Meten waar de mensen zijn.’) en

het OPS model. OPS staat voor Operationeel Prioritaire Stoffen model. Het

ontstaan van het OPS model ligt ver terug in de tijd: het vindt zijn oorsprong

in het NOK-LUK project in het begin van de jaren tachtig (zie ook ‘Kolen, meer

kolen’, pagina 113). Het is de ontwerper van het model, Hans van Jaarsveld,

die van de verdere ontwikkeling van het model zijn levenswerk maakt 60. Al

eind jaren tachtig komt een versie van het model beschikbaar die op een PC

kan draaien. Dat wil wat zeggen in een tijd dat atmosferische transport-

modellen vrijwel altijd op grote computers gedraaid moeten worden en de



Nooit meer alleen

183

PC’s qua rekenkracht nog niet veel voorstellen. De PC waar het op dat

moment over gaat, is een Olivetti M24 met een 80286 processor, 640kB

werkgeheugen en een 5MB harde schijf. Wel is er een mathematische co-

processor nodig. De gebruiksvriendelijkheid van het model draagt in niet

geringe mate bij tot een veelvuldige inzet ervan. Curieus is dat het model

soms gebruikt wordt voor de validatie van meetstations. Het is gebruikelijk

om de resultaten van metingen te gebruiken om modeluitkomsten te toet-

sen, een vorm van modelvalidatie. Maar andersom? Toch is dit wat ook

gebeurt. De voorspellingen over concentraties op plaatsen, waar een meet-

station staat, worden vergeleken met de meetresultaten aldaar. Menig sta-

tion dat er van verdacht wordt niet representatief te zijn, is zo opgespoord.

Verzuring is en blijft een hoofdbestanddeel van het LLO werk. Eén van de

producten op dit gebied is de jaarlijkse update van de zure depositie kaart

en de aanvulling van de trend in de zure depositie. OPS speelt daarin echter

in eerste instantie maar een bescheiden rol. Alleen de droge bijdrage van

ammoniak wordt met OPS berekend. Het overgrote deel wordt echter bere-

kend met eind jaren tachtig ontwikkelde algoritmes. De volledige inzet van

OPS voor de berekening van de zure depositie wordt in 2001 gerealiseerd.

Van SPS naar LUMINA

Elk vakgebied kent zijn eigen, onvermijdelijke geheimtaal. Het luchtonder-

zoek vormt daarop geen uitzondering. Met de modernisering in 1986 had-

den afkortingen als SPS (Stations Processor Systeem) en CAS (Centraal Acqui-

sitie Systeem) hun intrede gedaan. Deze onderdelen van het

datacommunicatiesysteem in het luchtmeetnet zijn eigenlijk begin jaren

negentig al verouderd. Berucht zijn de problemen met de SPS’en op macro-

stations. In de macrostations konden in de zomer de temperaturen fors oplo-

pen. De monitoren hadden daar over het algemeen weinig last van; zo niet

de SPS. Deze wilde nog wel eens uitvallen bij hoge temperaturen. En wat de

zaak er niet beter op maakte, was dat bij deze zomerse omstandigheden ook

de ozonniveaus gewoon zijn op te lopen. Vervelend dat dan juist bij hoge

ozonniveaus de SPS’en het begaven. Maar ook in technisch opzicht begint de

SPS te knellen. De uitbreidingsmogelijkheden zijn te beperkt, het onderhoud

is duur, de onderdelen verouderd. Vervanging is aan de orde.

60 En op dit werk in 1995 zal promoveren: ‘Modelling the long-term atmospheric behaviour
of pollutants on various spatial scales’. Van Jaarsveld is één van de luchtmensen die tij-
dens hun dienstverband bij het luchtlaboratorium van het RIV(M) is gepromoveerd.
Anderen waren, Willem Asman (1987) en Jan Willem Erisman (1992).
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Het project ‘Vervanging SPS’ gaat van start. Inmiddels is er Europese regelge-

ving gekomen die van toepassing is op dit project, omdat de begrote kosten

een bepaald bedrag te boven gingen. De procedure voor de selectie en aan-

besteding moet daarom aan allerlei regels voldoen. Dat is ook een reden voor

de laboratoriumleiding van LLO om één van de leidende figuren bij de vorige

vervangingsronde van de datacommunicatiestructuur, Otto Tissing, toe te

voegen aan het projectteam 61. De leden van het projectteam brengen menig

uur door met het bestuderen van de offertes en het vervolgens invullen van

lange scoretabellen. Na een lange selectieprocedure wordt het werk gegund

aan de firma Logica. SPS en CAS krijgen als opvolgers modernere apparaten

met afkortingen als LUCINDA (Luchtkwaliteit registratie door Controle en

Inwinning van Diverse Analysegegevens), LUCIA (Lucinda deelsysteem voor

Centrale Inwinning van Analysegegevens) en LUMINA (Lucinda deelsysteem

voor lokale koppeling Meetopstelling en Inwinning van Analysegegevens).

Elk meetstation krijgt een Lumina. De Lumina is in feite een industriële PC

met een voor dat moment ultramoderne PC met een 486/66 MHz processor

en een 800 MB harde schijf. Bovendien voldoet het systeem aan militaire spe-

cificaties. De communicatie met het centrale computersysteem in Bilthoven

gebeurt door een 14,4 Kb modem. De Lumina heeft als taak het innemen van

de meetwaarden van de monitoren, het aggregeren van deze meetwaarden,

het bewaken van de monitoren, het inzamelen van technische parameters

van de monitoren en het besturen van de meetopstellingen voor kalibraties.

In Bilthoven staat het centrale computersysteem, de Lucia, twee HP9000 com-

putersystemen elk met twee harde schijven van 1 Gb. Deze communiceert

met de Lumina’s op de meetstations en neemt elk uur van deze systemen

meet- en technische informatie in. De Lucia is hiervoor uitgerust met maar

liefst 12 modems van 14,4 Kb. En de Lucinda: wat is dat dan? Fysiek bestaat

Lucinda niet. Het is niets anders als de naam voor het gehele systeem, dus

Lucia en Lumina tezamen. De hele operatie wordt in 1997 afgerond.

De ervaringen met het vorige datacommunicatiesysteem hebben LLO er toe

gebracht om te eisen, dat nu alles zo veel mogelijk uit standaard onderdelen

is opgebouwd en dat ook de software en besturingssystemen zo veel mogelijk

gebaseerd moeten zijn op (de facto) standaarden 62. Het hoeft geen verwon-

dering te wekken dat niettemin het noodlot weer toeslaat. De technologische 

61 Tissing werkt in de jaren zeventig en tachtig bij LLO en is tot het begin van de jaren
negentig hoofd van de afdeling Informatiebeheer en Automatisering. Hij vertrekt en
wordt in de milieusector van het RIVM coördinator informatisering. Onderdelinden vraagt
hem om mee te werken aan het project ‘Vervanging SPS’ als een soort extern adviseur.

62 Dit kan niet verhinderen dat in 2002 blijkt dat er geen nieuwe Lumina’s meer geleverd
kunnen worden. De vooruitgang van de techniek op dit terrein is blijkbaar zo snel gegaan
dat de leverancier, ondanks contractuele verplichtingen, een dergelijk (of vergelijkbaar)
systeem niet meer kan leveren.
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Afbeelding 94 De Lumina op een meetstation. 

Foto collectie LLO/RIVM.

ontwikkeling op PC gebied gaat zo snel dat vijf

jaar na installatie van het nieuwe datacommuni-

catiesysteem, de apparatuur eigenlijk al weer ver-

ouderd is.

Een reorganisatie

In 1994 is Onderdelinden laboratoriumhoofd en

Van Lith plaatsvervangend laboratoriumhoofd.

LLO krijgt in dat jaar van de Sectordirecteur de

mogelijkheid om naar eigen inzicht plannen te

ontwikkelen voor haar eigen organisatievorm en

toekomst, de zogenaamde heroriëntatie. Een uit-

gebreid praat-, discussie- en plancircuit komt op gang. Creativiteit viert

hoogtij. LLO bedenkt plannen voor een organisatievorm die aansluit bij de

praktijk: meten en modelleren in samenhang om de luchtkwaliteit te

beschrijven. Centraal in de gedachtevorming staan de begrippen ‘kernkun-

digheden en vaardigheden’. Het werk moet gegroepeerd worden in kleine

eenheden die elk een specifieke expertise en daarmee werkveld hebben

(Afbeelding 95). 

Afbeelding 95 Links: de door de projectgroep ‘Reorganisatie LLO’ bedachte nieuwe orga-

nisatievorm voor LLO met de schijven. Eigenlijk zien we hier een netwerkorganisatie

avant la lettre.

Rechts: een afbeelding uit de Eindpresentatie van Flits-1 op 16 maart 2001; een onderdeel

van het voortraject van de reorganisatie van het RIVM die onder andere leidt tot vorming

van het Milieu- en Natuurplanbureau in 2002/2003.
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Het grote enthousiasme dat aanvankelijk gepaard gaat met dit proces, kalft

echter langzaam aan af, als blijkt dat externe ontwikkelingen steeds meer de

discussies binnen LLO beïnvloeden. Het eind van het verhaal is dat LLO

wordt meegezogen in de RIVM brede reorganisatie ‘Quo vadis?’. Van de aan-

vankelijke plannen blijft niet veel over. Voor LLO betekent de reorganisatie –

de vijfde in het bestaan van lucht – dat de oude afdelingen grotendeels in

takt blijven, zij het soms onder een andere naam. Eén nieuwe afdeling ziet

het licht: Beleidsanalyse en Scenario’s. De meetkant van LLO wordt (opnieuw)

ingekrompen; de oude afdelingen Operationele Metingen en Meetmethoden

gaan samen. Het nieuwe LLO kent nu vier afdelingen: Luchtkwaliteit – gro-

tendeels het oude Luchtkwaliteit met een gedeelte van Atmosferische Proces

Studies – met als hoofd H(ub) Diederen, de afdeling Metingen – de samenvoe-

ging van Meetmethoden en Operationele Metingen – onder Van der Meulen,

de afdeling Reken - en Informatiesystemen – een voortzetting van Informatie-

beheer en Automatisering – onder Mol en zoals gezegd de nieuwe afdeling

Beleidsanalyse en Scenario’s onder Van Lith. 

Hoofd van LLO blijft Onderdelinden. De positie van vrijgesteld plaatsvervan-

gend hoofd vervalt weer. Er komt weer een ‘gewoon’ plaatsvervangend

hoofd, Van Lith. De overige personele verschuivingen in het laboratorium

blijven zeer beperkt. De reorganisatie is net achter de rug of het laboratori-

umhoofd wordt getroffen door een hartaanval. Van Lith moet het roer over-

nemen. Zijn functie als hoofd van Beleidsanalyses en Scenario’s wordt ingeno-

men door R(ob) Swart. Onderdelinden zal na geruime tijd wel op het RIVM,

maar nooit meer bij LLO terugkeren. Als eenmaal duidelijk is dat Onderde-

linden niet bij LLO zal terugkeren, wordt het tot dan waarnemend laborato-

riumhoofd Van Lith definitief in deze functie benoemd. Het is ook dan, dat

R(onald) Albers, als vervanging van Swart, zijn intrede doet als het nieuwe

hoofd van Beleidsanalyses en Scenario’s. 

Informeren moet

De eerste regeling over hoe te handelen bij situaties met (dreigende) hoge

niveaus van luchtverontreiniging dateren uit het midden van de jaren

zeventig. De frequentie van de periodes met hoge luchtverontreiniging in

de winter neemt in de jaren tachtig af; de niveaus komen minder hoog. Wel

zijn er dan nog episodes in de zomer met vooral hoge niveaus van ozon. De

beleidsmakers blijven daarom informatie over de luchtverontreiniging, nu

luchtkwaliteit geheten, aan het publiek noodzakelijk vinden. Dus komt er in

de jaren negentig weer een nieuwe regeling voor de informatievoorziening

(Tabel 5). Het nemen van maatregelen is nu niet meer aan de orde. Onder-

zoek heeft namelijk aangetoond dat bij fotochemische smog het nemen van

lokale of regionale, emissiebeperkende maatregelen vrij weinig direct effect

heeft op de lokale en regionale luchtkwaliteit. Zelfs met het geven van
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gedragsadviezen is men nu zeer terughoudend ‘omdat de hiervan uitgaande

psychische belasting beschouwd moet worden als nadelig voor de volksgezond-

heid’ (RIVM, 1998). 

De rol van de provincies is, in tegenstelling tot in de jaren zeventig en tach-

tig, minimaal. Slechts bij zeer ernstige smog (zie Tabel 5) wordt de Commis-

saris van de Koningin geacht gedragsadviezen te geven. Verrassenderwijs

komt ook de wintersmog weer een beetje terug, zij het in een andere

gedaante. De zwaveldioxide niveaus zijn onveranderd laag en bovendien

nog steeds dalend, maar er is vastgesteld dat er ‘associaties’ zijn tussen fijn-

stofconcentraties en gezondheidsklachten. Weliswaar is niet bekend hoe dit

precies werkt, maar de overheid meent toch dat publieksinformatie noodza-

kelijk is. Zo komt er op Teletekst dus van 1 oktober tot 1 april informatie

over de fijnstofniveaus (lees: wintersmog) en van 1 april tot 1 oktober infor-

matie over de ozonniveaus (lees: zomersmog). 

Tabel 5 Informatie over zomersmog in de eerste helft van de jaren negentig op Teletekst

(RIVM, 1998).

In deze periode wordt ook op Europees niveau gewerkt aan regelgeving op

het gebied van de publieke informatievoorziening. Het resultaat is dat eind

jaren negentig het gehele systeem van de informatievoorziening weer

anders moest, als de Europese regelgeving afkomt. Voor Nederland is dit

weer een beetje terug naar vroegere tijden. De publieksinformatievoorzie-

ning moet volgens de regelgeving bestaan uit informatie over de niveaus

van stikstofdioxide, fijnstof, ozon en … zwaveldioxide. En zo kunnen Neder-

landers sinds 1 januari 2002 via pagina 711 van Teletekst kennis nemen van

informatie over de actuele luchtkwaliteit (Afbeelding 96). Op pagina 712

wordt enige informatie verstrekt over de gezondheidseffecten van de diverse

vormen van luchtverontreiniging.

Fase Ozonconcentratie Effecten mogelijk bij

in µg//m3

Geen smog <120

Geringe smog >120 Extra gevoelige mensen

Matige smog >180 Extra gevoelige mensen, mensen met aandoeningen van

de luchtwegen, mensen die zich buiten zwaar inspannen

Ernstige smog >240 Meer effecten bij bovengenoemde risiocgroepen, 

geringe effecten bij de gehele bevolking

Zeer ernstige smog >360 Meer effecten bij de gehele bevolking
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Afbeelding 96 Teletekstpagina’s over de

luchtkwaliteit in 2002. De smogsituatie

wordt benoemd in termen van geen,

gering, matig en ernstig. De luchtkwaliteit

wordt bovendien aangegeven in een aantal

zones (veelal landelijke gebieden) en

agglomeraties (veelal stedelijke gebieden).

Gaten

Modellen kunnen veel, zeggen sommigen. Anderen denken dat metingen

altijd beter zijn. Waar geen twijfel over bestaat, is dat het vergelijken van de

uitkomsten van modelberekeningen met meetresultaten in eerste instantie

vaak leidt tot ergernis en frustratie: het klopt namelijk meestal niet. In het

dagelijks spraakgebruik wordt dit verschil in uitkomst tussen het model en de

meting aangeduid met ‘gat’. Waar gaat het om? Een verspreidingsmodel

wordt voor een bepaalde stof gebruikt om een uitspraak te doen over bijvoor-

beeld de jaargemiddelde concentratie van die stof op een bepaalde plaats. Op

die plaats worden metingen gedaan van diezelfde stof. Nu kunnen we het

resultaat van de meting vergelijken met het resultaat van het model. Soms is

er een verschil, soms is er een te groot verschil. In het laatste geval spreekt

men van een gat. Zo is er een ammoniakgat en een fijnstof gat, maar beide

hebben overigens niet dezelfde betekenis. De inspanningen van onderzoekers

richten zich er vervolgens op om verbeteringen aan te brengen waardoor het

verschil wordt verkleind of idealiter zelfs tot nul wordt teruggebracht.

Gewoonlijk doorlopen de onderzoekers hierbij een soort onderzoeksspiraal,

die leidt tot meer inzicht en meer kwaliteit.

De metingen voor ammoniak zijn gestart in 1992. Uitdrukkelijk is bij ammo-

niak van meet af aan gekozen voor de toepassing van het principe ‘meten en

modelleren’. Er werden slechts acht meetstations voor ammoniak ingericht.

Acht is verwaarloosbaar ten opzichte van de ‘honderden’ meetstations die
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nodig geacht worden als het concentratieveld voor ammoniak over Neder-

land alleen met metingen zou moeten worden beschreven. De meetstations

zijn zorgvuldig gekozen na een grondig vooronderzoek. Het model zou dan

vervolgens het volledige beeld over Nederland moeten geven. Een indicatie

over hoe goed het model presteert of hoe goed metingen en modelresulta-

ten overkomen, kan simpelweg afgeleid worden uit de meetresultaten van

de acht meetstations en de door het model voorspelde concentraties op die

meetstations. En daar is dan het ‘ammoniakgat’. Oorzaken? De meetappara-

tuur geeft te hoge uitkomsten of het model geeft te lage uitkomsten of een

beetje van allebei. Als het model te laag voorspelt, kan dat op zijn beurt

weer aan vele dingen liggen. Een jarenlange speurtocht volgt die weliswaar

leidt tot verkleining van het gat, maar tot op heden niet tot volledige ver-

dwijning ervan (Afbeelding 97).

Afbeelding 97 Het ammoniakgat (RIVM, 2000). Er is een

verschil tussen de jaargemiddelde concentraties van

ammoniak, zoals gemeten op acht locaties, en de door het

model voorspelde concentraties op diezelfde locaties. Het

ammoniakgat is de toename van het verschil tussen wat

gemeten is en wat berekend is. Dit treedt op in de jaren

1992 tot en met 1997. Vanaf 1999 is het verschil constant;

men zegt nu dat er geen ammoniakgat meer is, alhoewel

er dus nog wel een absoluut verschil is. Het gat is ‘wegge-

werkt’ door verbeteringen in het model, een betere schat-

ting van de omvang van de ammoniakemissies en het

gebruik van emissiegegevens met een hogere ruimtelijke

resolutie. Bron afbeelding: RIVM (2002).

Het andere gat is, zoals gezegd, het fijnstofgat. Dit gat is het verschil tussen

datgene wat is berekend en wat is gemeten. Dit is dus iets anders als het

ammoniakgat, waar sprake was van een toename van het verschil. In het

geval van fijn stof levert de berekening in eerste instantie ongeveer 50% op

van wat gemeten werd. Inmiddels is via allerlei redeneringen en berekenin-

gen het gat vrijwel volledig overbrugd, zo lijkt het. Lijkt het, want er is ook

een probleem met de metingen. Er zijn aanwijzingen dat de meetappara-

tuur niet al het fijnstof meet dat in de lucht voorkomt. Om voor deze onder-

schatting in de meting te corrigeren, wordt de verkregen meetwaarde met

een factor vermenigvuldigd.
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Fijnstof staat in de belangstelling vanwege de vermoede schadelijke effecten

op de gezondheid. Vermoed, want wat het schadelijke bestanddeel is, is niet

bekend. Uit onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen de fijnstofni-

veaus en het aantal sterfgevallen. Er is dus een ‘associatie’, maar wat het ver-

oorzaakt is niet bekend. Kortom: een onoverzichtelijke situatie. Onderzoe-

kers op het gebied van luchtverontreiniging hebben de lastige taak om de

overheid te adviseren over enerzijds de te hanteren normen en anderzijds

over de te nemen maatregelen.

Deze gaten hebben echter ook een positief gevolg. Het denken over hoe

gemeten wordt, hoe gemodelleerd wordt en wat er mogelijk aan verbeterd

zou kunnen worden, wordt er krachtig door gestimuleerd. En zo komen we

dan hopelijk weer in de positieve spiraal terecht waarin meetresultaten en

modelberekeningen elkaar wederzijds opstuwen tot het gewenste kwaliteits-

niveau bereikt is. Een proces dat begint met het onder ogen zien van het

mogelijk tekort schieten van metingen en/of modellen.

Europese eenwording

In de tweede helft van de jaren negentig van de 20ste eeuw heeft het RIVM

inmiddels een bijna dertigjarige ervaring op het gebied van de vaststelling

van de luchtkwaliteit, het inrichten en het bedrijven van meetnetten en de

interpretatie en rapportage van de gegevens over de luchtkwaliteit. Vaak

heeft LLO in Europa voorop gelopen: met de landelijk dekkende meetnetten,

met het gecombineerd gebruik van metingen en modellen. De regelgeving

over de luchtkwaliteit is sinds het begin van de jaren tachtig steeds meer

een Europese zaak geworden. In plaats van leidend op het gebied van de

regelgeving wordt Nederland, noodgedwongen, meer volgend. 

Uiteraard praat Nederland in de Europese context mee en heeft Nederland

invloed op datgene wat in Brussel wordt afgesproken en wat in de wet-

geving terechtkomt. Niettemin leidt dit opnieuw tot ontwikkelingen die

Nederland dacht allang achter zich te hebben. Het Nederlandse adagium

‘luchtkwaliteit vaststellen door een combinatie van meten en modelleren’ is

dan weliswaar eindelijk in Brussel doorgedrongen, de uitwerking valt toch

wat tegen.

In 1999 ziet het eerste resultaat van de nieuwe Europese regelgeving voor

de luchtkwaliteit het licht (EU, 1999). In deze eerste zogenaamde dochter-

richtlijn staan luchtkwaliteitdoelstellingen voor zwaveldioxide, stikstof-

oxiden, stikstofdioxide, lood en fijnstof. De consequentie voor het meten van

fijnstof blijkt te zijn dat het aantal meetstations in Nederland verdubbeld

moet worden. Een licht verrassende ontwikkeling, omdat niet verwacht mag

worden dat hiermee meer informatie over de fenomenologie van fijnstof
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Sociaal gebeuren

Het werk komt op de eerste plaats, maar kan niet zonder een

sociaal gebeuren. Helaas is het niet erg gebruikelijk, zoals op

school, om op het werk regelmatig groepsfoto’s te maken. Voor

overzichten van de groep zijn we daarom aangewezen op toe-

valligheden. Zo’n soort toevalligheid is het labuitje (bij LLO

soms uitgesproken als la-buitje). Met enige regelmatig organi-

seert een voorbereidingscommissie een uitstapje, waarbij –

volgens de wetten van uitstapjes met het werk – een deel edu-

catief van karakter moet zijn en een ander deel creatief en/of

ontspannend. 

Wachten op de bus voor het labuitje van 1986 onder andere

naar de kerncentrale in Dodewaard. Foto collectie LLO/RIVM. 

De bus is aangekomen bij de bestemming van het labuitje 1990.

Foto collectie LLO/RIVM.

Een andere gebeurtenis die nogal aanleiding geeft tot het

maken van groepsfoto’s, is een afscheid. Een medewerker ver-

trekt en vindt het leuk om voor zijn archief een herinnering aan

de groep mensen, waarmee hij of zij gewerkt heeft, te hebben. 

Bij barak G5, 1985. Geheel links achter staat Henk Elskamp.

Foto collectie LLO/RIVM.

Bij gebouw Z, aanleiding onbekend, waarschijnlijk 1992. Foto

collectie LLO/RIVM.

Foto gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Salah

Abdul Mogith op de binnenplaats van gebouw Z, 2002. Foto

collectie Salah Abdul Mogith.
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geproduceerd zal worden (Van Breugel en Buijsman, 2001). Althans niet

meer dan met het bestaande meetnet en de modellen al bekend was, zo

stellen de auteurs.

Het is echter (ook) het ministerie dat er op aandringt, dat aan de verplich-

tingen van de regelgeving voldaan wordt door metingen alleen. Hierdoor

ontstaat een sterke druk op uitbreiding van het luchtmeetnet.

Aan de horizon gekomen

De productie van de Milieubalansen en Milieuverkenningen onderstreept

de ontwikkeling op het RIVM om integrale en beleidsondersteunende en

beleidsevaluerende producten te maken. Steeds minder komt de nadruk te

liggen op de voorheen zo belangrijke compartimentgerichte benadering.

Het is dan ook geen verwonderlijke ontwikkeling dat, in het kielzog van

weer een reorganisatie, het milieuonderzoek op het RIVM getransformeerd

dient te worden tot een organisatie die meer ingericht is op het maken van

integrale producten. Het milieuonderzoek moet planbureau worden, het

Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Niks meer een compartimentsgewijze

benadering, maar een ordening naar beleidsdossiers. 

Het is hierbij onvermijdelijk dat lucht opgeknipt wordt; de medewerkers

worden verdeeld over de verschillende dossiers. Het luchtmeet(net)werk

wordt bij deze reorganisatie in een andere sector geplaatst. Het meetnet

past niet meer in het nieuwe organisatiekader met zoiets als een planbu-

reau. Kortom: na 47 jaar houdt ‘lucht’ als herkenbare organisatorische een-

heid op te bestaan. Het milieuonderzoek is opnieuw een stukje meer vol-

wassen geworden.

Afbeelding 98 Het eind van het

verhaal. Het Laboratorium voor

Luchtonderzoek bestaat niet meer.

Gebouw Z, van oudsher het onder-

komen van de opéénvolgende

luchtlaboratoria, staat er echter

nog steeds. 

Foto collectie E Buijsman.
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Epiloog

Epiloog

De ontwikkeling van het luchtonderzoek bij het RIV en het RIVM is 

sinds het midden van de jaren zestig steeds nauw verbonden geweest 

met het luchtmeetnet. Terugblikkend kan wel gesteld worden dat het 

luchtonderzoek bij het RIVM nooit zo’n vlucht had kunnen nemen als 

het luchtmeetnet er niet was geweest. Andersom had het meetnet zich 

zonder het luchtonderzoek niet zo kunnen ontwikkelen. De synergie 

van onderzoek en metingen blijkt duidelijk uit de geschiedenis. De 

ontwikkeling van het denken over de luchtverontreiniging is in Neder-

land al vroeg op gang gekomen. Het luchtmeetnet is daar één van de 

gevolgen van geweest. Het beleid heeft ook op diverse momenten een 

sturende rol in de ontwikkeling van het meetnet als beleidsonder-

steunend instrument gespeeld. Andersom is de invloed van het meet-

net op het beleid en de beleidsontwikkeling duidelijk minder geweest.

Het luchtlaboratorium is onlangs voor de zesde maal in haar geschie-

denis gereorganiseerd. De metingen en de interpretatie van metingen 

zijn daarbij ontkoppeld. De metingen zijn ondergebracht bij de sector

Milieurisico’s en Externe Veiligheid (MEV). Het luchtonderzoek is 

opgedeeld en verdeeld over de verschillende teams die deel uitmaken 

van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Een scheiding van 

metingen en interpretatie is in de ruim 45-jarige geschiedenis van 

lucht nog niet voorgekomen. De geschiedenis heeft echter geleerd 

dat hij die meet, ook vroeg of laat gaat rapporteren, daarna inter-

preteren en tot slot onderzoeken.

Tot slot: heeft ‘lucht’ een zichtbaar verleden? In fysieke zin is er, 

na de verbouwingen en verhuizingen, weinig bewaard gebleven. 

Jazeker, gebouw Z staat er nog. Maar daar is nog weinig te vinden 

van vroeger tijden. Het Meetcentrum, destijds in gebouw S, is 

allang afgebroken. Wat daardoor slechts rest, is het verleden 

zoals dat leeft in de hoofden van sommige mensen. Wat ook rest

zijn de schaarse, oude foto’s, waarvan soms al niet meer 

duidelijk is wat ze voorstellen. Hopelijk draagt dit werk bij tot 

het in stand houden van een belangrijke periode in de 

geschiedenis van het RIV(M).
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Lijst van gebruikte afkortingen
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CAR Calculation of Air pollution by Road

Traffic

CADIS Centraal Acquisitie en Distributie

Systeem

CAS Centraal Acquisitie Systeem

CCRX Centrale Commissie voor Radioactieve

en Xenobiotische stoffen

CCU Centrale Communicatie Unit

DGM Directoraat-Generaal Milieubeheer

EEA European Environmental Agency

ECN Energieonderzoek Centrum Nederland

EMEP Co-operative Programme for Monito-

ring and Evaluation of the Long Range

Transmission of Air Pollutants in

Europe

IBA (Afdeling) Informatiebeheer en

Automatisering

IMOU Instituut voor Meteorologie en

Oceanografie

KEMA (Instituut tot) Keuring van Electrische

Materialen Arnhem

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch

Instituut

LK (Afdeling) Luchtkwaliteit

LLO Laboratorium voor Luchtonderzoek

LMC Laboratorium voor Milieuchemie

LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
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Inwinning van Analysegegevens

LUCINDA Luchtkwaliteit registratie door

Controle en Inwinning van Diverse

Analysegegevens

LUMINA Lucinda deelsysteem voor lokale
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OM (Afdeling) Operationele Metingen

OECD Organization for Economic Co-opera-
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óf 

Pneumatisch Automatisch Uitspoel-

apparaat Lucht Analyse
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Luchtkwaliteit: Waar gaat het om?

Niet elke lezer zal even vertrouwd zijn met luchtverontreiniging, de bestand-

delen, de niveaus en de oorzaken ervan. ‘Er zij een meetnet’ gaat weliswaar

over de geschiedenis van het luchtmeetnet en niet in de eerste plaats over

luchtverontreiniging, maar veel onderwerpen kunnen beter beoordeeld wor-

den als er enig begrip over luchtverontreiniging is. Daarom ter ondersteu-

ning hierbij een kort stukje over een aantal wezenlijke aspecten van luchtver-

ontreiniging in Nederland in de periode van 1950 tot op heden.

In de jaren vijftig is het kolenverbruik in Nederland hoog: kolen voor de

opwekking van elektriciteit, in de industrie, maar ook voor de verwarming

van de huizen. Dit kolengebruik leidt tot omvangrijke emissies van zwavel-

dioxide, omdat kolen in die tijd nog veel zwavel bevat. Gelijktijdig treden

waarschijnlijk ook forse stofemissies op. Ook wordt wel olie gebruikt voor

elektriciteitsopwekking. De zwavelrijke olie veroorzaakt echter ook aanzien-

lijke zwaveldioxide-emissies. Een aantal industriële processen is in die tijd

berucht om hun zwaveldioxide-emissies; voorbeelden zijn de raffinaderijen

en de zwavelzuurfabrieken. Industrie bevindt zich in die tijd vaak nog relatief

dicht bij de bebouwde omgeving. Reden waarom de blootstelling van de

bevolking aan luchtverontreiniging aanzienlijk geweest kan zijn. De resulta-

ten van het schaarse onderzoek in de jaren vijftig en het begin van de jaren

zestig lijken dit beeld te bevestigen. Klassieke smog blijkt ook in Nederland te

kunnen optreden; smog met hoge concentraties aan zwaveldioxide en stof.

Lang heeft men aangenomen dat dit alleen een probleem in Londen was.

In de jaren zestig worden de problemen met luchtverontreiniging onder-

kend. De eerste systematische metingen in het Rijnmondgebied worden

opgezet om het probleem te kwantificeren. Het bestaan van smog wordt door

de metingen bevestigd. Uit deze tijd stamt ook de hogeschoorstenenpolitiek.

De overlast in de directe omgeving van industrieën denkt men door het bou-

wen van hogere schoorstenen te verminderen. Wel wordt daardoor de lucht-

verontreiniging, zij het in lagere concentraties, over een groter gebied ver-

spreid. Aan het eind van de jaren zestig begint de sterke groei van het

verkeer. Andere componenten worden ook belangrijk, zoals koolmonoxide

(CO), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS). Vanaf de

zestiger jaren krijgt ook Nederland te maken met zomersmog; zomersmog

wordt gekenmerkt door hoge ozonconcentraties op leefniveau.

Al deze verschijnselen stimuleren studies naar effecten van luchtverontreini-

ging op menselijke gezondheid en ecosystemen. Op bestuurlijk niveau wordt
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dit uiteindelijk eind jaren zeventig en begin jaren tachtig gevolgd door het

opstellen van regelgeving: eerst nationaal, al spoedig gevolgd door regelge-

ving op Europees niveau. De ontdekking dat luchtverontreiniging in enkele

dagen grote afstanden kan overbruggen, toont de internationale dimensie

van luchtverontreiniging. Zure regen is één van de gevolgen van dit grens-

overschrijdende transport van luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging is

van een lokaal probleem in de jaren vijftig en een regionaal probleem in de

jaren zestig uitgegroeid tot een Europees probleem. Dit besef leidt dan ook

in de jaren tachtig tot de eerste internationale afspraken over emissiereduc-

ties van luchtverontreiniging. Inmiddels zijn nieuwe problemen ontstaan.

De steeds maar toenemende mobiliteit leidt, ook lokaal, tot nieuwe lucht-

verontreinigingsproblemen.

Het is niet mogelijk een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van de

luchtkwaliteit in Nederland op basis van metingen te geven sinds het begin

van de jaren vijftig. Het ontbreken van systematische metingen is daarvan

de oorzaak. Pas met ingang van medio jaren zestig zijn er redelijk wat meet-

gegevens beschikbaar om in ieder geval voor de stedelijke leefomgeving de

ontwikkeling in de luchtkwaliteit voor een aantal stoffen te geven.

De stedelijke luchtkwaliteit blijkt sinds het midden van de jaren zestig sterk

verbeterd. De absolute niveaus van verschillende stoffen zijn aanzienlijk

gedaald. In het midden van de jaren zestig bestaat de stedelijke luchtver-

ontreiniging vooral uit zwaveldioxide (SO2) en zwarte rook. Zwarte rook is

een vorm van luchtverontreiniging die op dat moment als representatief

kan worden beschouwd voor het niveau van stofvormige luchtverontreini-

ging. Metingen in steden in die tijd duiden op jaargemiddelde zwavel-

dioxideconcentraties van 150-200 µg/m3 en zwarte rook concentraties van

100 µg/m3. Perioden van verhoogde luchtverontreiniging gaan dan nog

gepaard met daggemiddelde concentraties tot boven de 1.000 µg/m3 voor

zwaveldioxide en tot 500 µg/m3

voor zwarte rook. Ter vergelij-

king: de jaargemiddelde

niveaus van zwaveldioxide en

zwarte rook bedragen thans 5

respectievelijk 10 µg/m3.

De introductie van aardgas voor

energieopwekking en

verwarmingsdoeleinden in de

tweede helft van de jaren zestig

en de eerste helft van de jaren

zeventig leidt tot een aanzien-

µg/m3
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lijke verbetering van de stedelijke luchtkwali-

teit. De niveaus van zwarte rook en zwavel-

dioxide in steden dalen tussen 1965 en 1975

met een factor 2 à 3. De energiecrisis van 1973

leidt bij elektriciteitscentrales echter weer tot

een verschuiving van aardgas naar kolen en

olie als brandstof. Het gevolg is een tijdelijke

toename van de zwaveldioxide emissies in de

periode 1975-1980. Na 1980 leidt rookgas-

ontzwaveling en de inzet van laagzwavelige

brandstof tot een nieuwe daling van de zwavel-

dioxide emissies en daarmee van de zwavel-

dioxideniveaus; een daling die tot op heden

doorgaat. Sterk verkeersgerelateerde stoffen in de stedelijke omgeving laten

een verschillend beeld zien. De concentraties van koolmonoxide (CO) en lood

zijn sinds 1980 geleidelijk gedaald. Stikstofdioxideconcentraties zijn in de

periode 1965-1985 eerst toegenomen, daarna gelijk gebleven. De laatste

jaren lijkt zich weer een lichte daling af te tekenen. Het geschetste beeld

heeft betrekking op de zogenaamde stadsachtergrond. Dit weerspiegelt het

niveau in een grote stad indien er geen sprake is van directe beïnvloeding

door zeer nabij gelegen bronnen.

In veel opzichten is dus de luchtkwaliteit in de afgelopen vijftig jaar ver-

beterd. Toch zijn nog lang niet alle problemen opgelost. De concentraties van

stikstofdioxide en van fijnstof zijn nog (te) hoog in steden. Daarnaast zijn er

andere problemen blijven bestaan, zoals verzuring, vermesting en ozon,

‘Nieuwe’ problemen, zoals aantasting van de ozonlaag en het versterkte

broeikaseffect, zijn niet of nog nauwelijks aan een oplossing toe.

Verzuring, vroeger ook wel zure regen of zure depositie geheten, is een indi-

rect gevolg van luchtverontreiniging. Een teveel aan verzurende stoffen kan

door droge en natte depositie schadelijk zijn voor ecosystemen. Alhoewel in

de bestrijding van de verzuring grote vooruitgang is geboekt, zijn de proble-

men nog lang niet opgelost. Volgens de meest recente doelstellingen van de

Nederlandse overheid wordt nu gestreefd naar een gemiddelde depositie van

2200 mol zuur/ha in het jaar 2010. Hierbij zal 20% van de Nederlandse natuur

volledig beschermd zijn.

Nog zo’n lastig probleem is ‘Vermesting’. Hiermee wordt bedoeld de bovenma-

tige depositie van stikstofverbindingen vanuit de atmosfeer. Ook dit is schade-

lijk voor ecosystemen. Hier is de meest recente doelstelling van de Nederlandse

overheid een gemiddelde depositie van 2200 mol stikstof/ha in het jaar 2010.

Hierbij zal 20% van de Nederlandse natuur volledig beschermd zijn.
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Er zij een meetnet   In 1955 kreeg het 
onderzoeksveld ‘lucht’ met de oprichting van 
het Laboratorium voor Bodem, Water, Lucht 
voor het eerst een herkenbare organisatorische 
plaats in het toenmalige Rijks Instituut voor de 
Volksgezondheid. De herkenning van lucht- 
verontreiniging als ongewenst maar tegelijker-
tijd niet goed begrepen verschijnsel deed het 
werkveld van de luchtmensen in de jaren daar-
na steeds meer uitbreiden. Uiteindelijk zou er 
ruim 20 jaar na 1955 onder verantwoordelijk-
heid van het RIV een nationaal meetnet voor 
luchtverontreiniging ontstaan. Dit meetnet 
heeft vervolgens tot op de dag van vandaag het 
RIV en de opvolgers, het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
niet meer verlaten. De geschiedenis van het 
luchtmeetnet binnen het RIV(M) is in meerdere 
opzichten belangwekkend. Het laat in de eerste 
plaats de ontwikkeling van de kennis op een 
gedeelte van het vakgebied lucht bij het RIV en 
de latere RIVM’s zien. 
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