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Provinciale metingen kalenderjaar 2012 bij de Spottershill

Interpretatie van de provincie-metingen op de Spottershill – NO2
Dit zijn de NO2 – concentraties voor
verschillende Eindhovense
straattypen.
Is 24 microgr/m3 NO2 veel?

De Poot van Metz loopt er dicht
langs, dus dat je met een regionale
achtergrond + Poot van Metz op 24
komt, is denkbaar.
De grootste bijdrage is van de auto’s.
Een vliegtuigmotor is veel sterker,
maar er zijn zeer veel meer auto’s
dan vliegtuigen en die zijn langer in
de buurt van het vliegveld.
De “opslag” boven op de regionale
achtergrond komt vooral van auto’s.
Voor NO2 is het vliegveld een relatief
kleine bron. Alleen al de Poot van
Metz is ruim 10 keer sterker.

Interpretatie van de provincie-metingen op de Spottershill – PM10
Is 24 microgr/m3 PM10 (fijn stof)
veel? Dit is wat de meetstations van
het RIVM aanwijzen.

Dit was in 2012
ongeveer de regionale
achtergrond, waarin de
diffuse effecten van het
autoverkeer zitten plus
effecten uit verweggistan.
Voor PM10 is het
vliegveld een kleine
bron. De achtergrond,
en in mindere mate de
auto’s, zijn belangrijker.

Interpretatie van de provinciemetingen op de Spottershill – PM2.5
Dit zegt de MER van het Luchthavenbesluit over PM2.5 in 2015 (eerder
bestonden daarover geen gegevens).
Cijfers op basis van berekening.

Het is lastig hier een oordeel te
vellen, omdat dit tot nu toe in niet
elders in onze regio in het vrije
veld gemeten wordt.
De achtergrond zou volgens de
MER 13,7 a 14,9 moeten zijn, en
de waarde op de inrichtingsgrens
vóór Alders ca 15, maar blijkt bij
meting 16microgr/m3.
Mogelijk is dit kleine verschil
tussen meting en verwachting de
eerste aanwijzing dat bij nog
fijnere deeltjes verschillen gaan
optreden, maar zeker is dat niet.

Interpretatie van de provincie-metingen op de Spottershill – geur
Sommige mensen “ruiken kerosine”.
Wat ze dan precies ruiken is onduidelijk. Mogelijk maken de stoffen benzeen,
tolueen, ethylbenzeen en xyleen uit de meettabel van de provincie deel uit
van het mengsel dat je ruikt. Daarnaast zitten er ook andere stoffen in dat
mengsel, die hier niet gemeten zijn.
Je kunt hier weinig mee. Er wordt voor benzeen aan de norm voldaan, de
andere drie stoffen kennen geen norm, en de overige stoffen zijn onbekend
en/of niet gemeten.
De menselijke neus is soms gevoeliger dan de beste detector en ruikt soms al
onder de norm.

Waar er wel en geen verschil is tussen vliegtuigen en auto’s
In het gangbare gebied waar gevestigde normen bestaan (dus voor PM10 en
NO2 en misschien PM2.5) werken vliegtuigmotoren en automotoren niet
essentieel anders. Daar “wint” de auto door zijn aantallen.
In het gebied waar geen gevestigde normen bestaan (ultrafijn stof en roet)
gedragen vliegtuigmotoren en automotoren zich niet hetzelfde. Deze
categorieën zijn niet door de provincie gemeten.
Roet: Propellorvliegtuigen lopen op vliegtuigbenzine. Dat veroorzaakt, net als
bij benzineauto’s, weinig roet.
Straalvliegtuigen lopen op kerosine = ongeveer diesel. Maar dieselauto’s
hebben anti-roet maatregelen en straalmotoren niet. Elke straalmotor
veroorzaakt detecteerbare roetwolken.
Ultrafijn stof: Propellorvliegtuigen geen speciaal probleem.
Straalvliegtuigen: kerosine = ongeveer rode diesel (zwavelgehalte van ca
500ppm). Benzine en diesel voor auto’s zijn nagenoeg zwavelvrij.
Elke straalmotor sproeit hele kleine druppeltjes zwavelzuur rond, met
aanhangende andere vervuiling

Ultrafijn stof (UFS) en roet - Aalborg
Deense luchtvaart- en milieuorganisaties en de vakbond hebben
onderzoek gedaan naar ultrafijnstof
op de vliegvelden van Kopenhagen
en Aalborg ‘Air pollution in Airports’.
In de dia hiernaast de blootstelling
van het personeel van de bagageafhandeling op het kleine vliegveld
van Aalborg (ter vergelijking: de
Eindhovense Mauritsstraat in de
ochtendspits haalt ongeveer 80000
UF-deeltjes per cm3).
In de volgende dia de concentraties
op vliegveld Kopenhagen. Poort B4
ligt tegen de woonbebouwing aan,
die daar bijna doorloopt tot aan het
vliegveld.

Ultrafijn stof (UFS) en roet - Kopenhagen

Ultrafijn stof (UFS) en roet – Schiphol
De meetlokatie is in het Amsterdamse Bos, op 7 km oostelijk van Schiphol.
PNC=UFS en EC=roet. De UFS-deeltjes (overdag rood, ‘s nachts blauw)
bestaan uit zeer kleine druppeltjes zwavelzuur, gemengd met koolstofdeeltjes
en organische verbindingen. Ze wijzen naar de bron toe (windroos). Roet is op
deze afstand niet meer zelfstandig te detecteren.

Ultrafijn stof (UFS) en roet – vliegveld Eindhoven
Het punt op 7 km oostelijk van het midden van de startbaan is gemarkeerd.
Volgens B.Gerard wordt er in Prinsejagt en de Achtse Barrier bij de
achtergrond van 10000 deeltjes/cm3 ongeveer 3000 a 5000 opgeteld als de
wind verkeerd staat (ruwe schatting). Dit kan gemeten worden.

Dank voor de aandacht en een oproep
- Geluid is het grootste probleem van het vliegveld, maar
verwaarloos de luchtkwaliteit niet. Beide vormen op hun
eigen manier een medisch risico!
- Bewerk Den Haag voor de ontzwaveling van kerosine
- Leg contact met de vakbond voor de gezondheid van het
personeel op het vliegveld
- Uw eigen auto vervuilt ook!
- De gemeente Eindhoven moet gaan meten. Dat kan met de
bestaande AiREAS-apparatuur
- Wilt u meer weten, neem contact op met
Bernard Gerard
040-2454879
bjmgerard@gmail.com
en kijk ook eens op www.bjmgerard.nl

