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Geachte mevrouw Verhoeven,
Hierbij stuur ik u het rapport van de literatuurstudie luchtkwaliteit/temperatuur/klimaat toe. Dit rapport
bevat een beknopt literatuuronderzoek naar de interactie tussen (stedelijke) luchtverontreiniging,
temperatuur en klimaat, en geeft antwoord op de vraag of er bij het opstellen van de Rotterdamse
klimaatadaptatiestrategie, in het bijzonder voor het thema stadsklimaat, redelijkerwijs rekening ge
houden kan worden met de effecten van klimaatverandering op de mate van luchtverontreiniging in
en om de stad.
Naar aanleiding van een reactie van Susanne Buijs en J o s Streng dd. 30 augustus op de concept
versie is het rapport aangepast, resulterend in bijgevoegde uiteindelijke versie. Ik vertrouw erop met
dit rapport een juiste invulling te hebben gegeven aan uw opdracht, en zie met belangstelling uit
naar uw reactie.
Hoogachtend,
namens de directeur D C M R Milieudienst Rijnmond,

Dit jaar bestaat de DCMR 40 jaar. Kijk op:

www.dcmr.nl
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1

Inleiding

1.1

Introductie

Dit rapport bevat een beknopt literatuuronderzoek naar de interactie tussen (stedelijke) lucht
verontreiniging, temperatuur en klimaat, en geeft antwoord op de vraag of er bij het opstellen
van de Rotterdamse klimaatadaptatiestrategie, in het bijzonder voor het thema stadsklimaat,
rekening gehouden moet worden met de effecten van klimaatverandering op de mate van
luchtverontreiniging in en om de stad. Allereerst wordt kort beschreven wat de oorzaak van
klimaatverandering (broeikaseffect) is en wat de mogelijke gevolgen voor Nederland zijn aan
de hand van de KNMI scenario's uit 2006. Daarna wordt beschreven hoe de relatie en wissel
werking tussen klimaatverandering en luchtkwaliteit eruit ziet en wat de mogelijke gevolgen
voor het Rijnmondgebied zijn. Ten slotte worden maatregelen beschreven die de effecten van
luchtverontreiniging en hittestress op warme dagen kunnen beperken.

1.2

Het broeikaseffect en klimaatverandering

Koolstofdioxide ( C 0 ) is een van nature in de atmosfeer aanwezig gas, dat onder andere vrij
komt bij fysiologische verbranding en verbranding van fossiele brandstoffen, en wordt opgeno
men door fotosynthese in planten. C 0 is het belangrijkste gas dat bijdraagt aan het broeikas
effect omdat het de infrarode straling in de atmosfeer absorbeert en uitstraling ervan richting de
ruimte vermindert. Dit proces zorgt voor opwarming van de aarde. Vanaf de 19e eeuw (de in
dustriële revolutie) is de concentratie aan C 0 in de atmosfeer toegenomen, en vanaf de jaren
'50 van de vorige eeuw is deze toename sterk versneld door massaal gebruik van fossiele
brandstoffen en ontbossing. Deze sterke C0 -toename is in verband gebracht met vastgestel
de temperatuursverhogingen en klimaatveranderingen op aarde, onder de noemer "versterkt
broeikaseffect". Het door de V N opgerichte Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bestaat uit een groot aantal experts die onderzoek naar de risico's van klimaatverandering
evalueren. [Wester S Van Breugel 2009]
2

2

2

2

Er zijn de afgelopen jaren veel studies gedaan naar het voorspellen van het toekomstige kli
maat door middel van wereldwijde en regionale klimaatmodellen. De resultaten van deze stu
dies laten voor Nederland zien dat het klimaat aan het eind van de 21e eeuw waarschijnlijk
warmer is, er meer regen in de winter valt en minder regen in de zomer, er vaker stagnerende
atmosferische condities voorkomen en dat er vaker hittegolven zijn te verwachten. [Planbureau
voor de Leefomgeving 2012; Timmermans et al. 2008]
Reductie van emissie van broeikasgassen (mitigatie) en anticipatie op de gevolgen van kli
maatverandering (adaptatie) zijn de belangrijkste vormen van maatregelen om op de reeds
merkbare gevolgen van klimaatverandering in te spelen.
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1.3

KNMI scenario's

Het KNMI heeft in 2006 vier scenario's ontwikkeld om de regionale gevolgen van klimaatveran
dering in beeld te brengen. Deze scenario's zijn projecties van een mogelijke toekomst gege
ven een reeks van aannames omtrent bevolkingsgroei en economische ontwikkeling en de
daarmee samenhangende emissie van broeikasgassen. Veranderingen in de toekomst zijn
onzeker, en door verschillende projecties te gebruiken kan men een beeld van deze onzeker
heid krijgen. De vier KNMI scenario's geven informatie over veranderingen en extremen van
temperatuur, neerslag, verdamping, wind en zeespiegel rond 2050 en 2100, en zijn gebaseerd
op een groot aantal klimaatmodellen, verschillende socio-economische scenario's en histori
sche meetreeksen afkomstig van Nederlandse stations.
De scenario's zijn ingedeeld op basis van wereldwijde temperatuurstijging en verandering in
luchtcirculatie, en zien er als volgt uit:
» G (gematigd) scenario: wereldwijde temperatuurstijging van 1 C in 2050 en 2 C in
2100; geen verandering in luchtcirculatie.
« G+ scenario: wereldwijde temperatuurstijging van 1 C in 2050 en 2 C in 2100; met
verandering in luchtcirculatie.
» W (warm) scenario: wereldwijde temperatuurstijging van 2 C in 2050 en 4 C in 2100;
geen verandering in luchtcirculatie.
» W+ scenario: wereldwijde temperatuurstijging van 2 C in 2050 en 4 C in 2100; met
verandering in luchtcirculatie.
a
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Deze scenario's zijn stuk voor stuk aannemelijk en geven een zo compleet mogelijk beeld van
ons toekomstige klimaat onder verschillende omstandigheden.
Kenmerken van dit toekomstige Nederlandse klimaat die in elk scenario naar voren komen zijn:
» Een stijging van de jaargemiddelde temperatuur, met warmere zomers en zachtere
winters.
« De neerslag in de winter neemt toe en ook de extreme hoeveelheden neerslag nemen
toe.
» De hevigheid van extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal regen
dagen neemt juist af.
» Kleine veranderingen in het berekende windklimaat.
» Een stijging van de zeespiegel. [KNMI 2006]
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2

Klimaatverandering en luchtkwaliteit

Klimaatverandering en luchtkwaliteit hangen sterk samen omdat ze gemeenschappelijke emis
siebronnen hebben, ze beide de chemische samenstelling van de atmosfeer bepalen en ze
beide door veranderingen in landgebruik worden beïnvloed. Klimaatverandering heeft op zich
zelf ook effecten op de uitstoot, vorming en verspreiding van luchtverontreinigende stoffen, en
andersom heeft luchtverontreiniging ook gevolgen voor het (lokale) klimaat. Er is dus een wis
selwerking tussen beide fenomenen, waarin ook nog een aantal onzekerheden zijn over de
netto gevolgen van de verschillende processen. In de volgende twee paragrafen wordt deze
wisselwerking met zijn onzekerheden uiteen gezet. [Wester S Van Breugel 2009]

2.1

Effecten van klimaatverandering op luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied hangt af van verschillende processen in de atmosfeer,
zoals transport en dynamiek, emissie, chemie en verwijdering van luchtverontreinigende stof
fen. De voorspelde klimaatverandering in Nederland kan van invloed zijn op al deze processen
In onderstaand schema 1 worden de gevolgen van veranderingen in deze processen samen
gevat.
Schema 1. Effecten van klimaatverandering op luchtkwaliteit
Klimaatverandering

Gevolg voor

Effect op luchtkwaliteit

Transport en dynamiek
î. straling, temperatuur en stabiele

ophoping luchtverontreinigende

î periodes met verhoogd 0 , P M ,

atmosferische conditie

stoffen

NOx

î hittegolven

3

1 0

î periodes met zomersmog

î anticyclonale circulatie over Europa
î temperatuur in winter

î concentratie 0 , P M , , N 0

2

ļ concentratie 0 , P M , , N 0

2

ļ concentratie 0 , P M , N 0

2

3

î menglaaghoogte

T gemiddelde windsnelheid

0

3

0

3

1 0

Emissie
î temperatuur -i- C 0

2

î vegetatie

î biogene emissie koolwaterstoffen en
ammoniak —»ĵ 0 , secundair aerosol
3

î temperatuur * onder water staande

î methaanemissie

gebieden
•ŗ temperatuur * droogte

î kans op bosbranden

ţ emissie van aerosolen, roet, C 0 ,
2

andere gassen.
î emissie van stof en zeezout

t windsnelheid -t- droogte

î erosie

warmere winters

ļ verwarming (stoken)

ļ emissies

warmere zomers

î air conditioning

î emissies

Chemie
î temperatuur

î 0

3

productie

î 0

3

concentratie

î luchtvochtigheid

ļ 0

3

productie

ļ 0

3

concentratie

î temperatuur + luchtvochtigheid

verschuiving evenwicht sul

î sulfaat- en ander secundair anorga

faat/nitraatproductie

nisch aerosol
ļ nitraataerosol

Verwijdering
nattere winters (frequentie neerslag

î natte depositie

t lengte groeiseizoen planten

J. concentratie luchtverontreinigende
stoffen

belangrijker dan tot. hoeveelheid!)
î droge depositie door planten

J. concentratie luchtverontreinigende
stoffen

î C 0 , droogte t temperatuur
2

ļ opname door huidmondjes van

îconcentratie luchtverontreinigende

planten —»ļ droge depositie

stoffen

î = toename, ļ = afname, -» = gevolg
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2.1.1

Verandering van atmosferische

condities

Luchtverontreinigingsconcentraties worden beïnvloed door transport/verspreiding en turbulentie
in de atmosfeer. In het geval van een stabiele atmosferische conditie kan de hoeveelheid
luchtverontreinigende stoffen zich snel ophopen en leiden tot een slechte luchtkwaliteit. Wan
neer dit soort stabiele condities vaker voorkomen kan dat leiden tot meer periodes met ver
hoogde luchtverontreinigingsconcentraties. Vaker voorkomende en langduriger hittegolven
leiden tot meer en langer durende perioden van zomersmog, terwijl een toename in de gemid
delde windsnelheid en hogere temperaturen in de winter juist leiden tot lagere concentraties
luchtverontreinigende stoffen.
2.1.2

Verandering in emissie

Veranderingen in temperatuur, wind en relatieve vochtigheid kunnen leiden tot een verandering
in natuurlijke emissie van luchtverontreinigende stoffen of voorlopers daarvan door planten.
Een hogere temperatuur en C0 -concentratie zorgt voor een toename in de omvang van vege
tatie en dus toegenomen emissie van biogene koolwaterstoffen en ammoniak. Deze stoffen
kunnen door fotochemische reacties worden omgezet in ozon en secundair organisch aerosol,
wat leidt tot hogere concentraties van deze luchtverontreinigende componenten. Een hogere
temperatuur en toename van onderwaterstaande gebieden zorgt voor hogere methaan emis
sies. Ook is er door toegenomen warmte en droogte meer kans op bosbranden met bijbeho
rende emissie van aerosolen, roet, C 0 en andere gassen. Toename in windsnelheid en droog
te zorgen voor toenemende erosie, en een toename in zeezout- en stofemissies. In het Rijn
mondgebied is een sterke toename van de natuurlijke emissies minder waarschijnlijk omdat het
geen vegetatierijk gebied is. Echter de antropogene emissies kunnen in het Rijnmondgebied
wel sterk veranderen. Hierbij kunnen we denken aan verminderde stookemissies in de warme
re winters, en een toename van emissies door elektriciteitscentrales vanwege meer gebruik
van airconditioning in de warmere zomers.
2

2

2.1.3

Verandering van chemische processen in de atmosfeer

Veranderingen in de hoeveelheid straling, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid hebben
ook gevolgen voor de chemische processen in de atmosfeer. De concentratie van luchtveront
reinigende stoffen in de atmosfeer wordt sterk bepaald door deze processen die deze stoffen
produceren of juist verwijderen. De productie van ozon neemt toe bij hogere temperatuur, ter
wijl die afneemt bij toenemende waterdampconcentraties. Met betrekking tot aerosolen leiden
een toegenomen temperatuur en luchtvochtigheid tot een toename in sulfaatproductie en ander
secondair anorganisch aerosol, maar een afname in nitraataerosol.
2.1.4

Verandering in depositie

De verwijdering van luchtverontreinigende stoffen door natte en droge depositie wordt ook door
klimaatverandering beïnvloed. Natte depositie neemt toe bij toegenomen frequentie van neer
slag in de winter. Droge depositie door planten neemt toe wanneer de lengte van het groeisei
zoen toeneemt, maar meer C 0 , een hogere temperatuur en droogte zorgt voor afname van
opname door de huidmondjes van planten en dus een afname in droge depositie. [Timmer
mans et al. 2008; Timmermans S Builtjes 2008]
2

2.2

Effecten van luchtkwaliteit op klimaat

Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor de luchtkwaliteit, maar luchtverontreinigen
de stoffen kunnen op hun beurt invloed uitoefenen op het klimaat. Afhankelijk van de stof, heeft
luchtverontreiniging een opwarmend of koelend effect, of een combinatie van deze effecten op
het klimaat. Verontreinigende stoffen kunnen een direct effect uitoefenden doordat ze zelf als
broeikasgas fungeren , of een indirect effect hebben doordat er secundaire stoffen gevormd
worden die invloed hebben op het klimaat, of doordat ze invloed uitoefenen op de wolkenvor
ming. In schema 2 worden de effecten van luchtverontreiniging op het klimaat samengevat.
[Timmermans et al. 2008; Timmermans S Builtjes 2008]

Literatuurstudie Luchtkwaliteit, temperatuur en klimaat

blad 9 van 17

Schema 2. Effecten van luchtverontreiniging op het klimaat
Luchtverontreiniging

Gevolg

Klimaateffect

troposferisch 0 , en

broeikasgas dat voor 20X bijdraagt aan stra-

opwarming

voorlopers op 0

lingsforcering

3

3

zoals NOx, V O S , C H ,
4

C O en H

2

î fijnslof (aerosol)

direct:

aerosol: afkoeling

aerosol "wit stof'reflecteert straling

roet: opwarming

roet "zwart stof" absorbeert straling
î aerosol

afkoeling

indirect:
meer en kleinere wolkendruppeltjes - » ĵ

reflectie straling * \ bestaanstijd van wolken
î = toename, ļ = afname, - » = gevolg

2.2.1

Effect van broeikasgassen

Troposferisch ozon is na koolstofdioxide en methaan het belangrijkste broeikasgas. Voorlo
pende stoffen van ozon zoals NOx, vluchtige organische stoffen (VOS), methaan, koolmonoxi
de en waterstof (H ), kunnen daarom een indirect effect hebben op klimaatverandering. Lucht
verontreiniging door fijnstof heeft ook effecten op klimaatverandering, echter de verschillende
componenten van fijnstof hebben soms tegengestelde effecten. [Air Quality Expert Group
2007]
2

2.2.2

Effecten van fijnstof

Stofdeeltjes, in klimaatonderzoek aerosolen genoemd, hebben een direct stralingseffect door
dat ze een dempende werking hebben op zonlicht. De grootte van dit effect hangt af van de
hoeveelheid, de grootte, en de chemische samenstelling van de deeltjes en hoe hoog boven
het aardoppervlak ze zich bevinden. Ook is er een belangrijk verschil tussen "wiť'en "zwart"
aerosol. De witte stofdeeltjes (voornamelijk sulfaat- en nitraataerosol) reflecteren het zonlicht
en hebben dus een koelend effect, terwijl de zwarte stofdeeltjes (black carbon/roet) het zonlicht
absorberen en dus een opwarmend effect hebben.
2.2.3

Effecten van aerosolen

Aerosolen kunnen ook een indirect effect hebben op klimaatverandering doordat ze een rol
spelen bij wolkenvorming. Wolkenvorming vindt gemakkelijker plaats als er meer stof in de
lucht zit, omdat er een grote kans is dat stofdeeltjes geactiveerd worden als condensatiekern.
De gevormde wolken bestaan dan ook uit meer en kleinere druppels, die meer zonlicht weer
kaatsen, en dus een koelend effect hebben. Het tweede indirecte effect is dat deze kleinere
druppels de levensduur van de wolk verlengen, en er minder snel neerslag uit valt. Exacte
kwantificatie van deze indirecte effecten van aerosolen op klimaat blijft erg lastig. [Apituley et
al. 2008]
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3

Gevolgen van klimaatverandering voor het Rijnmondgebied

De prognose van de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijke Rijnmondgebied wijkt
gedeeltelijk af van de prognose voor Nederland in zijn geheel. Dit komt door het stedelijk hitteeilandeffect en de westelijke kustligging van het gebied waardoor de temperaturen waarschijn
lijk nog hoger zijn, er meer neerslagextremen te verwachten zijn, en de kans op overstroming
groter is.

3.1

Het hitte-eilandeffect

Het hitte-eilandeffect is het verschijnsel dat het in de stad gemiddeld warmer is dan op het plat
teland, en heeft verschillende oorzaken:
» Het droge oppervlak in stedelijk gebied zorgt ervoor dat er weinig zonnewarmte wordt
verbruikt voor verdamping van water. Er blijft dus relatief veel energie over voor het
opwarmen van de lucht.
» Steden zijn relatief donker van kleur waardoor weinig zonlicht wordt teruggekaatst en
veel zonnewarmte door het oppervlak wordt opgenomen. Ook kaatst het zonlicht vaak
richting een ander oppervlak in plaats van terug naar de hemel.
«
In steden wordt veel energie verbruikt, en de warmte die daarbij vrijkomt uit schoorste
nen en gebouwen warmt de stad extra op.
« Het stedelijke oppervlak bestaat voor een groot deel uit materialen die traag afkoelen
zoals asfalt, beton, en baksteen.
's Nachts is het stedelijk warmte-eiland effect het sterkst. In grote steden kan het verschil tus
sen stadcentrum en de omgeving 's nachts zelfs meer dan 5 C bedragen. De verwachte tem
peratuurstijging in Nederland heeft hierdoor een extra grote impact op de stad [Klimaatportaal
P C C C 2012]. Het hitte-eilandeffect kan in warme zomers leiden tot hittestress, een temperatuurverhoging in het lichaam, met als gevolg warmte-uitslag, hitteberoerte en soms zelf sterfte.
Een relatief hoge nachttemperatuur kan ook problemen opleveren voor de nachtrust, met ge
volgen voor gezondheid, arbeidsproductiviteit en leerprestaties.
S

3.2

Interactie tussen klimaatverandering en luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied

Uit de informatie hierboven komt naar voren dat klimaatverandering en luchtkwaliteit voor een
groot deel worden beïnvloed door dezelfde factoren en dat er veel interacties tussen klimaat
verandering en luchtkwaliteit zijn. Sommige interacties werken in dezelfde richting, andere wer
ken juist tegengesteld. Om het netto effect van klimaatverandering op luchtkwaliteit te schatten
is integratie v a n v e r s c h i l l e n d e w e r e l d w i j d e en regionale klimaatmodellen nodig in combinatie
met informatie over toekomstige emissies, verandering in landgebruik, de adaptatie van vege
tatie, etc. Het blijft dus heel lastig om te netto effect van klimaatverandering op luchtkwaliteit
exact te kwantificeren. Om toch een voorspelling te kunnen doen wordt de verwachte situatie in
de toekomstige zomers van 2040-2050 vaak vergeleken met de extreme zomer van 2003. De
temperatuur in de zomer van 2003 is namelijk vergelijkbaar met de temperatuur zoals die ver
wacht wordt voor een normale zomer in 2040-2050. De zomer van 2003 was extreem warm,
had een hittegolf in augustus, en leidde door de stagnerende weersconditie tot een situatie met
verhoogde luchtverontreiniging en oversterfte.
Met het chemisch transport model L O T O S - E U R O S is door T N O een analyse gedaan van de
luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied in de zomer van 2003, als indicator voor een typische
2050 zomer, en de zomer van 2005, als indicator voor een normale zomer in het huidige kli
maat. De resultaten van deze analyse kunnen worden gebruikt als voorbeeld van de potentiële
impact van klimaatverandering op luchtkwaliteit, waarbij wel in het oog moet worden gehouden
dat er geen rekening is gehouden met toekomstige veranderingen in emissies en landgebruik.
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De modelberekeningen lieten zien dat de luchtverontreinigingsconcentraties in Nederland in de
zomer van 2003 hoger zijn dan in de zomer van 2005 met substantiële verschillen. In het Rot
terdams havengebied waren deze verschillen voor ozon 1,5 tot 2,5 ppb. Voor N 0 is het ver
schil tussen 2003 en 2005 in het Rotterdams havengebied minder groot, d.w.z 0,5 ppb, terwijl
voor de P M concentratie het verschil 3,5 tot 4 ug/m is. Dit betekent dat bij ongewijzigde
emissies en landgebruik de P M -concentratie in de zomer van 2050 mogelijk met bijna 20 Zo
toeneemt ten opzichte van een normale zomer in het huidige klimaat. Het is echter zeer on
waarschijnlijk dat luchtverontreinigingsemissies en landgebruik is 2050 niet veel veranderd zijn
ten opzichte van de huidige situatie. Bovenstaande voorspelling is dus een "worst case scena
rio" wanneer de emissies in 2050 niet zijn afgenomen. [Döpp S Albers 2008; Timmermans et
al. 2008; Timmermans Ã Builtjes 2008]
2

3

2 5

o

2 5
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4

Effecten van klimaatmaatregelen op luchtkwaliteit

4.1

Klimaatmitigerende maatregelen

Het is duidelijk dat de mogelijke gevolgen van het broeikaseffect en klimaatverandering een
enorme impact kunnen hebben op ons dagelijks leven in de toekomst. Er wordt dus hard nage
dacht over manieren om het proces van klimaatverandering af te remmen door reductie van
broeikasgassen. Dit worden klimaatmitigerende maatregelen genoemd. Naast deze maatrege
len, wordt er ook gezocht naar manieren om op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering
in te kunnen spelen: de klimaatadaptatiemaatregelen. In schema 3 worden klimaatmitigerende
maatregelen samengevat die mogelijk effecten kunnen hebben op luchtkwaliteit. [NEAA 2008]
Schema 3. Klimaatmitigerende maatregelen met effecten op luchtkwaliteit
Maatregel

Effect

Impact op resp. kli-

vermindering methaan (broei

afname broeikaseffect, afname troposferisch ozon (ook

-f en 4-

kasgas) emissie

broeikasgas), verbetering luchtkwaliteit

vermindering roetemissie

afname opwarmend en luchtverontreinigend effect van

maat en luchtkwaliteit

en *

roet
opwarmend effect, maar verbetering luchtkwaliteit

- en 4-

energieverbruik beperkende

afname van C 0 en vaak ook afname van

+ e^\ +

maatregelen

S 0 - , NOx- en fijnstofemissie

gebruik biobrandstoffen

reductie C 0 - e m i s s i e , wisselend beeld emissies NOx-

vermindering fijnstof (aerosol)
emissie

2

2

2

ten?

en fijnstof
stadsverwarming met industrië

reductie C 0 - e m i s s i e , afname N 0 concentratie in de

le restwarmte

leefomgeving

2

2

meestoken van biomassa in

reductie C 0 - e m i s s i e , verwaarloosbaar effect op NOx-,

electriciteitscentrales

S 0 - en fijnstofconcentratie in de leefomgeving

C 0 opvang en opslag ( C C S )

reductie C 0 - e m i s s i e , verwaarloosbaar effect op lucht

2

-t- en t
4 en o

2

2

2

t en o

kwaliteit in de leefomgeving
walstroom voor zeevaart

C0 -reductie (bij gebruik gascentrale, of kolencentrale
2

* en *

met C C S ) afname NOx-, P M - en S 0 - e m i s s i e in
1 0

2

leefomgeving
- a negatief effect, * = positief effect, o= effect gering, ? = effect onduidelijk

Emissiebeperkende maatregelen zijn vaak gericht op of luchtkwaliteit, of klimaat. Er zijn echter
ook maatregelen die een synergistisch effect hebben, en dus positief uitpakken voor zowel
klimaat als luchtkwaliteit, en maatregelen die een gemengd effect hebben. Synergie voor kli
maat en luchtkwaliteit treedt vooral op bij het reduceren van aan energiegebruik gerelateerde
emissies. De inzet van biomassa en biobrandstoffen leidt wel tot C0 -reductie maar vaak niet
tot een significante verbetering van de luchtkwaliteit. Vooral het toepassen van biomassa in
kleine installaties geeft een toename van luchtverontreinigende stoffen vergeleken met het
gebruik van aardgas of kolen in grote installaties (met rookgasreiniging) of het gebruik van
aardgas in kleine installaties. C 0 afvang en opslag leidt waarschijnlijk tot minder S 0 , maar tot
meer NOx en N H wanneer geen compenserende maatregelen worden genomen. [Koelemeijer
et al. 2008; Van den Elshout et al. 2008]. Omdat deze extra emissie vrijkomt op grote hoogte
heeft dit echter een te verwaarlozen effect op de luchtkwaliteit in de stad.
2

2

2

3
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4.2

Klimaatadaptatiemaatregelen

Ook als de uitstoot van broeikasgassen drastisch wordt verminderd, zal het klimaat de komen
de jaren verder veranderen. Naast klimaatmitigerende maatregelen is het dus van belang om
klimaatadaptatiemaatregelen te nemen. In het Rijnmondgebied zijn vooral maatregelen van
toepassing die inspelen op het verhoogde overstromingsrisico, wateroverlast, watertekort en
hittestress. De maatregelen kunnen zowel op gebouwniveau als stadsniveau worden geïmple
menteerd. In schema 4 wordt een deel van deze mogelijke adaptatiemaatregelen en de moge
lijke effecten op luchtkwaliteit samengevat. [Gemeentewerken Rotterdam 2011; Döpp S Albers
2008]
Schema 4. Klimaatadaptatiemaatregelen met mogelijke effecten op luchtkwaliteit
Maatregel

Effect

Impact effect op

groene gevels en groene daken

koelende werking, waterberging en afvang fijnstof

0

bomenstructuur langs hoofdroutes

koelende werking

luchtkwaliteit
mogelijk negatief langs
verkeersroutes

en groene wandel/fietsroutes
groene bedrijventerreinen en

koelende werking, waterberging en afvang fijnstof

0

waterberging en koelende werking, geen effect op

0

subcentra
waterpleinen

luchtkwaliteit
fonteinen

koelende werking

0

verhoogde trottoirs

waterberging op straat

0

windtunnels

brengen koele lucht de stad in en zorgen mogelijk
voor betere spreiding van luchtverontreiniging door
doorwaaiing

stadsparken

waterberging, koelend effect en verbetering luchtkwa

stadstuinen

waterberging, koelend effect en verbetering luchtkwa

liteit
+

liteit
- = negatief effect, * = positief effect, o = effect gering, ? = effect onduidelijk

Door klimaatverandering is er een hogere kans op hevige neerslag die in de stad voornamelijk
via het riool afgevoerd moet worden. Tijdens hevige regenbuien kan het rioleringsstelsel het
water vaak niet snel genoeg verwerken wat kan leiden tot wateroverlast en overstroming. Er
zijn een aantal adaptatiemaatregelen die specifiek zijn ontworpen voor dit probleem bijvoor
beeld de aanleg van waterpleinen en verhoogde trottoirs. Deze maatregelen hebben verder
geen invloed op de luchtkwaliteit.
Maatregelen met betrekking tot de aanleg van groen zoals groene daken en gevels, bomenstructuren, groene routes, stadsparken en stadstuinen hebben positieve effecten zoals water
berging en vermindering van het hitte-eilandeffect. Aan deze groenmaatregelen worden vaak
ook positieve effecten op luchtkwaliteit toegedicht, doordat vegetatie fijnstof zou afvangen en
gasvormige verontreiniging zou absorberen. [Heutink S Vlaskamp 2010] Echter het effect van
groenmaatregelen op luchtkwaliteit is erg afhankelijk van de locatie en de vorm van aanleg van
vegetatie. Grote gebieden die met bomen en planten zijn gevuld, zoals parken, hebben een
positief effect op de luchtkwaliteit, maar het is lastig om deze effecten goed te kwantificeren.
De berekende effecten van vegetatie op luchtverontreinigingsconcentraties zijn klein en met
grote onzekerheden omgeven. De invloed van bijvoorbeeld stadsparken op luchtkwaliteit zorgt
volgens schattingen voor minder dan een 0,5 7o verlaging van de luchtverontreinigingsconcen
traties. Studies naar grootschalige inzet van extra vegetatie in een stad laten positieve effecten
zien van enkele procenten. De invloed van vegetatie langs snelwegen of drukke binnenstedelij
ke wegen is echter een heel ander verhaal. De daar aanwezige vegetatie beïnvloedt namelijk
de luchtstroming en zorgt voor minder verdunning van verkeersemissies waardoor luchtveronto
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reinigingsconcentraties juist toenemen. De opnamecapaciteit van vegetatie weegt op die loca
ties niet op tegen het negatieve effect van verminderde luchtstroming. Uit studies blijkt dat met
name de ultrafijne deeltjes (waaronder roet), die voor gezondheid het meest relevant zijn, ei
genlijk niet of nauwelijks door vegetatie worden opgenomen. Het inzetten van vegetatie langs
of in drukke straten met als doel om de lucht te filteren is dus geen effectieve maatregel. [Wesseling et al. 2011]
De ruimtelijke inrichting van gebouwen, wegen, water en groen is met betrekking tot het hitteeilandeffect erg van belang. Het aanleggen van water en groen heeft positieve effecten voor
het warmtecomfort van mensen en de wijkinrichting heeft invloed op de windpatronen in de
stad. Een open structuur door middel van bijvoorbeeld windtunnels zorgt voor een betere lucht
circulatie, verkoeling en verbetering van de luchtkwaliteit [Döpp S Albers 2008].
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5

Conclusie

Er zijn veel verschillende processen, en daardoor onzekerheden, die een rol spelen in de inter
actie tussen klimaatverandering en luchtkwaliteit. Sommige klimaatveranderingen zijn positief
voor de luchtkwaliteit terwijl andere juist negatief uitpakken. Steden zijn relatief gevoelig voor
de gevolgen van klimaatverandering door het stedelijk hitte-eilandeffect en hogere anthropogene emissies van luchtverontreinigende stoffen. Door vaker voorkomende stabiele weerscondities in de zomer wordt de luchtkwaliteit in een stad negatief beïnvloed doordat luchtverontreini
gende stoffen minder snel verspreid worden. Simulaties met weersmodellen tonen aan dat
tijdens warme periodes de fijnstof concentraties met enkele microgrammen per kubieke meter
verhoogd zijn, wat in combinatie met mogelijke hittestress nadelig is voor de gezondheid van
stadsbewoners. Klimaatverandering vormt daarom een aanvullende reden om maatregelen te
treffen die de luchtkwaliteit verbeteren.
Bij het nemen van klimaatmaatregelen is het verstandig om te kiezen voor maatregelen die
tevens een positief effect hebben op de luchtkwaliteit en het warmtecomfort, wat de gezond
heid van de inwoners van Rijnmond ten goede komt. Ten aanzien van de mitigerende maatre
gelen betreft dit bijvoorbeeld de stimulering van elektrisch vervoer, stadsverwarming, etc.
Bijzondere vermelding verdient het terugdringen van roetemissies. Verlaagde roetconcentraties
leveren aanzienlijke gezondheidswinst op en dragen tevens bij aan mitigatie van het broeikas
effect.
Er zijn niet veel klimaatadaptatiemaatregelen die een eenduidig en aantoonbaar positief effect
hebben op de luchtkwaliteit. Het creëren van windtunnels en de aanleg van stadsparken zijn
voorbeelden van maatregelen die wel een licht positief effect kunnen hebben.
Van diverse klimaatadaptatiemaatregelen is niet duidelijk wat het netto effect op luchtkwaliteit
is. Synergie is mogelijk maar vergt wel maatwerk. Een voorbeeld hiervan is het aanplanten van
extra vegetatie. De aanleg van groen in de stad heeft een positieve invloed op het warmtecom
fort van de bewoners, maar de invloed op de luchtkwaliteit is onzeker en kan zowel positief als
negatief uitpakken afhankelijk van de vorm en plaats van aanleg. Het is dus belangrijk om naar
de concrete situatie te kijken, om te kunnen beoordelen of maatregelen op een bepaalde loca
tie effectief zijn.
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