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1 Inleiding 
Verkeer heeft een grote invloed op de luchtkwaliteit langs wegen. Ter plaatse van wegtunnels is er geen 
emissie van het verkeer naar de omgeving, maar bij de uitgang van de tunnel komt de door het verkeer 
in de tunnel geëmitteerde verontreiniging geconcentreerd vrij. In de komende tijd zal weer regelmatig 
aan overheidsorganisaties gevraagd worden wat de invloed van tunnelmonden is op de luchtkwaliteit in 
de omgeving en ook of er technische mogelijkheden zijn om het effect ervan te minimaliseren. Om hier 
een eenduidig antwoord op te geven, heeft de DCMR aan Oranjewoud gevraagd een rapport op te 
stellen met de huidige stand van de kennis over de technische (on)mogelijkheden om de luchtemissies 
uit tunnels te zuiveren, te behandelen, af te leiden, of anderszins. Daarbij is het natuurlijk van belang dat 
eventuele maatregelen in samenhang gezien worden met de andere relevante aspecten waarbij de 
nadruk ligt op geluidregelgeving en met inachtneming van de randvoorwaarden van tunnelveiligheid en 
externe veiligheid. 
 
Dit rapport geeft antwoord op deze vragen, in die zin dat het stand der techniek beschrijft van zomer 
2012. Het richt zich alleen op PM- en NO2 -maatregelen die specifiek zijn voor tunnelmonden. Generieke 
maatregelen die overal effectief zijn (dus ook langs snelwegen en provinciale wegen) komen dus niet 
aan bod. Het is echter ook bij tunnels van belang om naar generieke maatregelen te kijken. Te denken 
valt aan: 

 beperking van het aantal voertuigen*; 

 beperking van het aantal vrachtwagens*; 

 instellen van een milieuzone (alleen schonere voertuigen toelaten)*; 

 verbeteren doorstroming (gelijkmatigheid)*; 

 snelheidbeperking*; 

 vergroten van de luchtcirculatie (obstakels in de omgeving weghalen); 

 vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger; 

 schoon houden wegdek. 
De met * gemarkeerde maatregelen kunnen eventueel ook alleen in piektijden ingezet worden, waarbij 
piektijden enerzijds bepaald kunnen worden door extra druk verkeer of anderzijds door ongunstige 
meteorologische omstandigheden. 
 
Er is van uitgegaan dat de lezer deze maatregelen kent en overigens ook voldoende algemene kennis 
heeft van de problematiek van luchtkwaliteit.  
 
Leeswijzer 
Dit rapport is in eerste instantie niet bedoeld om van voren naar achter door te lezen, maar om snel 
antwoorden te vinden op voorkomende vragen. Dit rapport is een toegankelijke beschrijving van de 
mogelijkheden en beperkingen en heeft niet tot doel om alles wetenschappelijk te verantwoorden. De 
beoordelingen zijn algemeen en kwalitatief.  
 
Alle onderstreepte blauwe teksten zijn hyperlinks, waardoor het mogelijk is op allerlei manieren de 
informatie te zoeken die men nodig heeft.  
Het hart van dit rapport wordt gevormd door de Overzichtstabel. Vanuit elke pagina is deze te bereiken 
via een linkje aan de onderzijde van de pagina. De overzichtstabel laat zien welke maatregelen in welk 
soort situatie toepasbaar zijn. Vanuit deze tabel kan men doorklikken naar factsheets, waarin de 
informatie over een bepaalde maatregel is opgenomen. Vanuit de tabel kan men ook doorklikken naar 
de criteria voor het beoordelen en de achtergrondinformatie per deelonderwerp. 
 
Aan het einde van dit rapport zijn enkele maatregelen besproken die niet in aanmerking komen voor 
toepassing bij een wegtunnel:: Overige maatregelen 
Overige maatregelen  13 
 
Als u vragen of nieuwe informatie hebt, kunt u mailen naar de auteur. 
 
 
naar Overzichtstabel 
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Verspreiden 1 + + 0 0 0 0 0 + + + + + + + + + + + 0 0 

Reinigen 2 0 + + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 0 + 0 

PM10  3 + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NO2  4 + + 0 0 + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bewezen techniek 5 x x x x x ? x x x ? ? x ? ? 

Te berekenen 6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? 0 

Bestaande tunnel 7 + – – + + – – – – – + – – – – – – – + + – 

Investeringskosten 8 – – – – – – – – – – + – – ? – – – – – 

Exploitatiekosten 9 – – – – – – – 0 n.v.t. – 0 – 0 – – – 

Energie / CO2  10 – – – – – – – 0 n.v.t. – 0 + 0 0 – – 

Geluid 11 – 0 0 0 0 0 + + + 0 – – + ? 0 – 

Veiligheid 12 + 0 ? 0 0 0 + ? 0 ? ? 0 0 – 

tabel: Overzicht maatregelen 
 
legenda (uitgebreidere uitleg is bij elk criterium gegeven): 
 
+ + =  zeer gunstig 
+ =  gunstig 
0 =  geen effect/kosten 
− =  ongunstig 
− − =  zeer ongunstig 
? =  onduidelijk 
x    =  van toepassing 
n.v.t. =  niet van toepassing 

 

*)  Recirculatie: Dit is eigenlijk geen maatregel ter verbetering van de 
luchtkwaliteit, maar zou ondersteuning van een maatregel kunnen geven. 
Hierdoor zijn de indicaties in deze kolom niet vergelijkbaar met die in de 
andere kolommen. Voor verdere info zie factsheet recirculatie. 
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3 Criteria voor keuzes 
 
Bij het beoordelen van maatregelen kun je verschillende ingangen kiezen. Hieronder zijn er een aantal in 
vrij willekeurige volgorde opgenomen. Soms hangen zij samen en beïnvloeden de verschillende aspecten 
elkaar. Soms zijn er duidelijke keuzes te maken. Omdat dit rapport algemene uitgangspunten heeft, kan 
het zijn dat in specifieke gevallen de omstandigheden zo zijn dat er sprake is van een uitzondering. In 
concrete gevallen zal daarom altijd verstandig zijn om te toetsen of de gehanteerde uitgangspunten ook 
in dit geval gelden. 
 

3.1 Verspreiden 1  
Bij het behandelen van de lucht in een wegverkeerstunnel staat men voor de keuze of men de 
verontreiniging gaat verspreiden of gaat reinigen. Voor leken komt het verspreiden van een 
verontreiniging soms over als een ongewenst lapmiddel. Het verspreiden van een verontreiniging is 
echter een zinvolle actie wanneer men als doel heeft de concentraties aan verontreiniging bij de 
ontvanger in de omgeving te verlagen. Men moet zich realiseren dat de concentraties verder van de 
bron af hierdoor enigszins oplopen. Op die locaties is dat vaak geen probleem. 
Dat het verspreiden van een verontreiniging desondanks heel zinvol kan zijn, is vooral het geval wanneer 
lagere concentraties veiliger zijn dan hogere en er een natuurlijk mechanisme is voor afbraak van de 
verontreiniging. Aan beide voorwaarden is voldaan in het geval van PM10 en NO2. Immers: lage 
concentraties vormen een kleiner gevaar voor mens en milieu, en door ad- en absorptie en door 
uitspoelen door neerslag worden verontreinigingen afgevangen. Door het verspreiden vergroot men de 
kans om aan de concentratienormen te voldoen. 
 
Bij de maatregelen die zich richten op het bevorderen van de verspreiding van de verontreiniging bij 
tunnelmonden, valt te denken aan alle passieve maatregelen (maatregelen die geen energietoevoer 
hebben) zoals schermen, schoorstenen, openingen, overkappingen en dergelijke. Een uitzondering 
daarop vormt titaniumdioxide. Dit is de enige maatregel die passief is en zich toch niet richt op 
verspreiding maar op reiniging. Andersom zijn ventilatoren een actieve maatregel die de toegevoerde 
energie niet gebruikt om te reinigen, maar om te verspreiden.  
 
Recirculatie is een vreemde eend in de bijt wat dit onderdeel betreft; de maatregel is alleen bedoeld om 
het tegenovergestelde van verspreiden te bereiken, namelijk de verontreiniging in de tunnel te 
concentreren. In die zin is het ook geen echte maatregel, maar zorgt het ervoor dat andere maatregelen 
die zich richten op reiniging effectiever kunnen zijn. Voor de situatie buiten de tunnel heeft recirculatie 
op zich geen effect; uiteindelijk zal toch de verontreiniging de tunnel moeten verlaten. Het gewenste 
effect van recirculatie treedt pas op in combinatie met een "echte" maatregel. In de tabel is voor 
recirculatie aangegeven dat de maatregel zich niet richt op verspreiding. 
 
In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
++  = richt zich op verspreiden en is effectief 
+ = richt zich op verspreiden maar is minder effectief  
0 = richt zich niet op verspreiding 
 

3.2 Reinigen 2 
Bij het behandelen van de lucht in een wegverkeerstunnel staat men voor de keuze of met de 
verontreiniging gaat verspreiden of gaat reinigen. Reinigingsmethoden zorgen voor het kwijtraken van 
de verontreiniging uit de lucht. De verontreiniging komt dan in een ander milieucompartiment of een 
andere fase waar het minder kwaad kan (vaste stof of water) of hij wordt chemisch omgezet in een 
minder gevaarlijke stof. Bij filters (elektrostatisch, FDRS, actief kool, doeken) wordt het PM10  of NO2  
geconcentreerd en moet het periodiek afgevoerd worden. Bij de Corona-methode wordt het PM10   
afgevangen in water en het NO2  omgezet in nitraten opgelost in water. Bij titaniumoxide komt het PM10  
(waarschijnlijk) bij of op de  behandelde oppervlakten te liggen, terwijl het NO2  wordt omgezet in 
nitraten die periodiek weggespoeld moeten worden.  
 
naar Overzichtstabel 
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In alle gevallen ontstaat een afvalstroom waarvan het verzamelen, afvoeren en behandelen kosten met 
zich meebrengt. In het geval van actief kool wordt niet alleen het fijn stof afgevoerd, maar ook de 
korrels actief kool zelf. Deze korrels worden gestort, verbrand of geregenereerd. 
 
Naast het afvalprobleem dat bij reinigen speelt, is ook het energieverbruik van belang. Afgezien van de 
maatregel 'titaniumoxide' en FDRS, gaat het in alle gevallen van reiniging om maatregelen waarbij het 
noodzakelijk is grote luchtstromen in beweging te krijgen. Het energieverbruik hiervan betekent een 
kostenpost en is uit milieuoogpunt ongewenst. 
  
Voor het publiek is een reinigingsmaatregel over het algemeen populairder dan een maatregel die zorgt 
voor verspreiding. Locaal kan een dergelijke maatregel aantrekkelijk zijn, maar wanneer we het op een 
wat grotere schaal bekijken, kan de inzet van een maatregel wel eens zo veel energie kosten (en 
verontreiniging veroorzaken) dat dit niet opweegt tegen de baten. Reiniging is alleen zinvol wanneer 
men een lokaal probleem wil oplossen. Bekijken wij de problematiek van luchtverontreiniging door 
wegverkeer op landelijke schaal, dan is het reinigen van de lucht door end-of-pipe-technieken niet 
zinvol. Het effect van het reinigen van de lucht afkomstig van enkele kilometers tunnel staat ook in geen 
verhouding tot al die kilometers autoweg waar het verkeer de verontreiniging direct in de open lucht 
emitteert. Het effect van het reinigen van de lucht van die relatief kleine stukjes (tunnel)weg is landelijk 
gezien in het geheel verwaarloosbaar. 
 
In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
++  = richt zich op reinigen en is effectief 
+ = richt zich op reinigen maar is minder effectief  
0 = richt zich niet op reinigen 
 

3.3 PM10  3 
Fijn stof gedraagt zich in een tunnel anders dan langs een open weg. Zodra een fijn-stof-deeltje vrijkomt 
bij een auto, onafhankelijk of dit uit de uitlaat komt of ontstaat door wrijving banden/wegdek, vertoont 
dit interactie met de omgeving; het neemt waterdamp, organische en anorganische chemische stoffen 
op en het kan samenklonteren met andere deeltjes fijn stof. Langs een open weg is de tijd dat het 
deeltje aflegt van bron naar meetpunt (en de omwonenden) veel korter dan in een tunnel, waar het 
deeltje er langer over doet om de tunnelmond en daarna het meetpunt (omwonenden) te bereiken.  
 
Fijn stof is zo klein dat het nauwelijks de neiging heeft om vanwege de zwaartekracht te vallen. Zeker in 
een tunnelbuis, waar de luchtcirculatie en turbulentie groot zijn, kan men ervan uitgaan dat de 
concentratie aan fijn stof boven en onder in de dwarsdoorsnede van de tunnelbuis hetzelfde is. 
Vanwege de emissie door het verkeer loopt de concentratie aan verontreiniging in de rijrichting van het 
verkeer in de tunnelbuis uiteraard wél op.  
 
Fijn stof zorgt dat het tunneldak en de tunnelwanden vies worden. Normaal worden deze oppervlakten 
periodiek met water gereinigd. Oppervlakten die met titaniumdioxide (TiO2 ) zijn behandeld, worden 
afstotend voor (fijn)stof. Het is nog niet duidelijk of dit stof daardoor in de lucht blijft en daarmee de 
emissie vanuit de tunnel vergroot of dat dit stof samengeklonterd neervalt, waardoor de concentratie in 
de lucht afneemt. Onderzoek naar het effect van TiO2  op fijn stof is wenselijk. 
 
Voor de verwijdering van fijn stof zijn verschillende filterinstallaties beschikbaar. Een belangrijk 
onderscheid daarbij is of er een aparte installatie buiten de tunnelbuis moet worden aangelegd of dat 
het filteren in de tunnelbuis zelf plaatsvindt. De meeste filtersystemen zijn van het type dat buiten de 
tunnelbuis grote kanalen en een filterhuis noodzakelijk maken (elektrostatisch filter, actief kool, 
doekenfilter, Corona). Het Fine Dust Reduction Sytem (FDRS) vormt een uitzondering hierop. De hele 
tunnelbuis vormt als het ware de filterbehuizing; je kunt ook zeggen dat de automobilist door het filter 
rijdt. In het FDRS-systeem slaat het fijn stof neer op alle oppervlaktes, maar in meerderheid op de 
speciale racks die zijn opgehangen. De tunnelwanden zullen dus sneller vies worden. 
 
 
naar Overzichtstabel 
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Fijn stof dat wordt samengebracht door een filter of hogedrukspuit leidt tot een droge of natte 
afvalstroom die als gevaarlijk afval moet worden afgevoerd en behandeld. 
 
In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
++  = richt zich op PM10   en is effectief 
+ = richt zich op PM10   maar is minder effectief  
0 = richt zich niet op PM10    
 

3.4 NO2  4 
Stikstofdioxide gedraagt zich binnen een tunnel anders dan in de buitenlucht. Bekend is dat de 
stikstofoxide die auto's emitteren de vorm van NO heeft. Dit  reageert met ozon (O3 ) snel  en met 
gewone zuurstof (O2) langzaam tot andere stikstofoxiden als NO2  en andere. Anders dan in de 
buitenlucht waar door luchtverversing en zonlicht een constante aanvoer van ozon optreedt, is in een 
tunnel de concentratie aan ozon vaak een beperkende factor voor de snelle omzetting naar NO2 . Dit 
heeft consequenties voor de verhouding NO2 /NOx die men kan meten.  Dit dient men zich te realiseren 
wanneer men metingen doet; alleen NO2  meten, kan een vertekend beeld opleveren. Het is overigens 
niet van belang bij de keuze van een reinigingsmaatregel. Zowel actief kool, als Corona, als 
titaniumdioxide zijn maatregelen die tegelijkertijd op NO2  alsook  op de andere stikstofoxiden (NOx) 
ingrijpen.  
 
Omdat NO2  een gas is, hebben filtersystemen die ingrijpen op deeltjes geen effect. Het elektrostatisch 
filter, het FDRS-systeem en een doekenfilter hebben daarom geen vermindering van de concentratie 
aan NO2  tot gevolg. Een filter op basis van actief kool adsorbeert wel NOx .Er zijn typen actief kool 
ontwikkeld die specifiek extra reactief zijn voor zuurvormende oxiden zoals NOx. 

 
Een specifiek aspect aan NO2  is het feit dat het als signaalstof functioneert voor een groot aantal stoffen 
in het mengsel dat van verkeer afkomt. Hoewel het niet specifiek voor tunnels is, dient men zich af te 
vragen of het reinigen van de lucht door het afvangen van NO2  een verstandige maatregel is. NO2  
weghalen is alleen zinvol wanneer het gehele mengsel van uitlaatgassen wordt aangepakt. Dit is het 
geval voor bijna alle maatregelen die zich richten op NO2 . Voor het toepassen van TiO2 , is dit echter nog 
niet aangetoond. Het weghalen van de signaalstof zonder het gehele mengsel aan te pakken is als het 
kapotslaan van het controlelampje voor het oliepeil in een auto; het lampje brandt niet meer maar het 
probleem is daarmee niet opgelost. Onderzoek naar de werking van TiO2  op dit aspect is wenselijk, 
maar niet eenvoudig omdat het waarschijnlijk epidemiologisch onderzoek vereist. 

 
In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
++  = richt zich op NO2  en is effectief 
+ = richt zich op NO2  maar is minder effectief  
0 = richt zich niet op NO2   
 

3.5 Bewezen techniek 5 
Vanwege het zoeken naar maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit zijn enkele opties in beeld 
gekomen waarbij de techniek nog niet volledig is uitontwikkeld. De mate van uitontwikkeling is per 
maatregel verschillend en speelt met name bij: 

 FDRS: In een proef op volledige schaal (Thomassentunnel) is een rendement van circa 15% 
behaald, maar het systeem kan nog geoptimaliseerd worden. 

 Corona: Naast laboratoriumproeven is er een proef gedaan in een kleine tunnel waarin de 
emissie van bromfietsen en een dieselgenerator de te behandelen tunnellucht vormden. Een 
gedeelte van de lucht is met succes behandeld in een Corona Technologie proefinstallatie met 
een verwijderingsrendement van 70-90% op NOx en ca. 95% op PM10 . 

 
 
 
naar Overzichtstabel 
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 TiO2 : In het laboratorium en in de buitenlucht zijn proeven gedaan, die deels succesvol waren 
(sommige soorten zijn reactief, maar niet alle). Proeven met TiO2  op geluidschermen lieten 
teleurstellende resultaten zien (IPL). Een proef in een tunnel met een daaraan gekoppeld 
meetprogramma is nog niet uitgevoerd. 

 Openingen: Verwacht mag worden dat het geleidelijk vrij laten komen van de verontreinigde 
lucht via openingen in het dak of de wanden ervoor zorgt dat de emissie bij de tunnelmond 
gunstiger wordt. Windtunnelproeven hebben echter nog geen eenduidig beeld opgeleverd. 

 Overkapping: De effecten op de luchtkwaliteit zijn bij een overkapping goed te voorspellen, 
maar er is nog geen proef gedaan op volledige schaalgrootte. Er is niet op voorhand te zeggen 
dat de andere aspecten (buiten luchtkwaliteit) geen verrassingen op zullen leveren. 

 Recirculatie: Modellen en ervaringen in geheel andere omstandigheden laten zien dat het 
sturen van de lucht naar plaatsen waar men hem wil hebben mogelijk is. Dat is hoopvol, maar 
praktijkproeven bij verkeerssituaties zijn nog niet uitgevoerd. 

 
Voor deze maatregelen geldt dat er voldoende aanleiding is deze maatregel op basis van een proef toe 
te passen. Hierbij dient men een uitgebreid meetprogramma op te zetten om te evalueren of de 
maatregel het gewenste effect sorteert. Mogelijk kunnen subsidiebronnen gevonden worden in het 
kader van stimulering van innovatie wanneer men hier proeven mee opzet. Indien dit het geval is, moet 
men er rekening mee houden dat de voorbereidingstijd misschien langer wordt vanwege het uitvoeren 
van een nulmeting van de luchtkwaliteit vooraf. 
 
 In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
x = heeft zich in de praktijk bewezen / er is vertrouwen in de techniek 
? =  heeft zich nog niet in de praktijk bewezen / een praktijkproef op grote schaal is wenselijk 
 

3.6 Te berekenen 6 
Er bestaan verschillende redenen om maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit te treffen. De 
meest gebruikelijke reden is dat men lokaal de wettelijke normen overschrijdt en maatregelen moet 
treffen om hieraan te voldoen. Het kan echter ook zijn dat men reeds voldoet aan de normen, maar iets 
extra wil doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het kader van het creëren van meer maatschappelijk 
draagvlak of als resultaat van onderhandelingen die zijn gevoerd. 
 
Wil men de normen halen, dan zal men de grootte van het effect van de maatregel vooraf willen weten. 
Het resultaat van een geplande maatregel kun je vooraf alleen in rapportages opnemen ('inboeken') 
wanneer het resultaat vooraf is te bepalen. Speelt de normering geen rol, dan is het 'in kunnen boeken' 
van de maatregel niet noodzakelijk en kan de bepaling van het effect minder zwaar wegen.  
 
In de tabel is daarom aangegeven in hoeverre het effect op de luchtkwaliteit door het toepassen van de 
maatregel vooraf is te bepalen. Die bepaling kan geschieden door middel van modelberekeningen, 
evaluatie van al uitgevoerde praktijkproeven, windtunnelmetingen of een vergelijkbare methode. De 
maatregelen die vooraf met behulp van windtunnelonderzoek of CFD

1
 gemodelleerd moeten worden 

zijn: schermen,  bebouwing en openingen / DODO.  
 
De hiervoor in de paragraaf Bewezen techniek 5negatief genoemde maatregelen  zijn wat de 
(on)voorspelbaarheid van het effect niet allemaal over één kam te scheren. Sommige maatregelen 
hebben zich wel in de praktijk bewezen, maar kunnen/moeten nog doorontwikkeld worden (FDRS en 
Corona), terwijl voor het toepassen van TiO2  in een tunnel niet eens een model of praktijkresultaat 
beschikbaar is. Voor openingen / DODO geldt dat het effect afhangt van de uitvoering, waarbij 
windtunnelonderzoek of CFD

1
 uitsluitsel moet geven. 

 
 
 
 
naar Overzichtstabel 

                                                                 
1
 CFD: Computational Fluid Dynamics (3D-computersimulatie) 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/luchtkwaliteit/innovatieprogramma_luchtkwaliteit/overig/index.aspx
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In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
++  = het effect is vooraf goed te bepalen 
+ = er is vooraf een indicatie te geven van het effect  
0 = er is een positief effect, maar de grootte van het effect is onduidelijk 
? =  het is onduidelijk of er een relevant positief effect is  
 
 

3.7 Bestaande tunnel 7 
Bij het zoeken naar een geschikte maatregel is het van belang een onderscheid te maken tussen een 
bestaande tunnel en een nog te ontwerpen tunnel. Wanneer men een tunnel ontwerpt, heeft men vaak 
keuzevrijheden die men bij een bestaande tunnel niet meer heeft. Het betreft niet alleen de exacte 
ligging, maar ook de ruimte die rondom de tunnel beschikbaar is. 
Bij bestaande tunnels vallen (meestal) maatregelen af waarbij het noodzakelijk is de gehele stroom van 
tunnellucht door een filter te leiden. Men praat dan al gauw over aansluitingen en 'leidingen' die het 
formaat hebben van extra tunnelbuizen. Ook het maken van openingen in wanden of dak, of het 
toepassen van een DODO, is meestal niet meer mogelijk. 
 
Bij de aanleg van een nieuwe tunnel moet daarom vanaf het vroegste stadium van ontwerp gekeken 
worden naar de luchtkwaliteit. Ontwerpt men een tunnel en gaat men daarna pas kijken naar de 
luchtkwaliteit dan heeft men het aantal mogelijke maatregelen al verkleind. 
 
In de tabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
++  = is over het algemeen ook in bestaande tunnels inpasbaar 
+ = is misschien nog mogelijk aan te brengen in een bestaande tunnel 
–  = is in sommige gevallen toepasbaar in een bestaande tunnel 
– – = de kans is erg klein dat het in of bij een bestaande tunnel nog inpasbaar is 
 

3.8 Investeringskosten 8 
Zonder de specifieke omstandigheden van de betrokken tunnel te kennen is het praten over de 
investeringskosten van een maatregel voor de luchtkwaliteit een hachelijke zaak. De lengte, breedte en 
diepte van de tunnel, de verkeersintensiteit, de ruimte eromheen, het feit of het een bestaande tunnel 
is of dat hij nog ontworpen moet worden, wat er boven de tunnel is (water, natuur, stedelijke omgeving) 
zijn allemaal zaken die grote invloed hebben op de kosten van de maatregel. Hierbij moet dan nog 
worden opgemerkt dat de grootte van het effect op de luchtkwaliteit niet voor alle maatregelen 
hetzelfde is. 

 
Desondanks is het uiteraard nodig dat men een ruw idee heeft over de investeringskosten. Er wordt een 
orde van grootte van de investeringskosten gegeven om een ruwe onderlinge vergelijking van de 
maatregelen te kunnen geven.  
 
Over de baten van de maatregelen is geen inschatting gemaakt. De baten laten zich beschrijven in 
allerlei effecten die niet specifiek voor tunnels zijn: gezondheidswinst, meer mogelijkheden voor het 
gebruik van grond rond de tunnelmond. Overigens moet men zich realiseren dat de tunnel vaak zelf ook 
al een maatregel ter verbetering van de luchtkwaliteit is omdat deze de emissies van verontreinigingen 
langs het traject van de tunnel tot nul reduceert. 
 
Dat maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren geld kosten, is niet verwonderlijk.  Toch zijn er twee  
bijzondere gevallen te noemen. Voor de maatregel 'Openingen / Dodo' zou het kunnen zijn dat het 
ontwerp door die maatregel goedkoper is dan wanneer de tunnel helemaal gesloten zou worden 
uitgevoerd. Bij de maatregel 'Bebouwing rond de tunnelmond' is het nog duidelijker. Het is daar 
realistisch om ook naar de directe opbrengsten te kijken. Wanneer men immers een hoge kantorenflat 
van tientallen miljoenen euro's bouwt, heeft men bij die maatregel mogelijk zelfs opbrengsten die men 
anders niet kon realiseren. 
 
naar Overzichtstabel 
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De indicaties in de tabel moeten gelezen worden in combinatie met het criterium over of het in een 
bestaande tunnel kan worden toegepast. Wanneer daar staat dat de maatregel bedoeld is om direct bij 
de bouw aan te brengen, is de kostenindicatie ook voor die situatie bedoeld. 
 
In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
– – = de investeringskosten zijn zeer hoog 
– = de investeringskosten zijn relatief laag  
? = het is op voorhand niet aan te geven of dit positief of negatief uitpakt 
+ = is bij een goed doordacht plan winstgevend 
 

3.9 Exploitatiekosten 9 
Naast de investeringskosten zijn ook de jaarlijkse kosten belangrijk. Het gaat daarbij om de kosten van 
de benodigde energie, het onderhoud en het afvoeren van afval (filtermateriaal, samengeklonterd PM10  
en/of reactieproducten van NO2  en hulpstoffen). 
 
Bij de diverse filtertechnieken (met uitzondering van FDRS) zijn de energiekosten op te delen in twee 
delen. Er is enerzijds de energiebehoefte van het filtersysteem zelf, maar daarnaast zijn voor het 
systeem grote luchtstromen nodig en die vragen veel elektrisch vermogen. De ventilatoren die hiervoor 
moeten zorgen zijn niet in de kosten voor de maatregel opgenomen. Voor een goed beeld moeten die 
dus nog worden opgeteld bij de energiekosten van het filter zelf. 
 
Bij schermen rekent Rijkswaterstaat geen onderhoudskosten. Dat gegeven is in de tabel daarom 
opgenomen. In verband met het schoonhouden in het algemeen en het verwijderen van graffiti in het 
bijzonder is dit, met name voor een stedelijke omgeving, niet reëel.  
 
Bij schoorstenen heeft men de keuze tussen een brede schoorsteen met lage luchtsnelheden of een 
smaller exemplaar met hogere luchtsnelheden. In dit laatste geval zal het onvermijdelijk zijn (meer) 
energie te steken in ventilatoren. In de tabel is van een gemiddelde uitgegaan, waarbij ventilatie 
noodzakelijk is, maar in beperkte mate. 
 
Voor Titaniumdioxide worden de beoordeling beïnvloed door het gegeven dat de coating slechts een 
beperkte levensduur heeft. Hierdoor moet men de coating regelmatig opnieuw aanbrengen. In plaats 
van een eenmalige investering krijgen de uitgaven daardoor meer het karakter van exploitatiekosten. 
Wat de termijn van werkzaamheid is van het TiO2 , is overigens nog niet duidelijk. Naast het regelmatig 
(mogelijk om de paar jaar?) vernieuwen van de coating, dient men ook rekening te houden met het 
regelmatig (hoe vaak is nog niet bekend) schoonmaken van de behandelde oppervlakten. De coating 
werkt namelijk alleen  als de NO2  het oppervlak kan bereiken. 
 
In het geval dat men gebruik maakt van bebouwing bij de tunnelmond en daarom bijvoorbeeld een 
groot kantoor heeft neergezet, kunnen twee soorten exploitatiekosten herkend worden. Zo kan men 
kijken naar de extra exploitatiekosten die men heeft omdat het kantoor dicht bij een tunnelmond ligt. 
Hierbij kan men denken aan het vaker schoon moeten maken van ramen, gevels en ventilatiesystemen. 
Daarnaast is er de normale exploitatie van een kantoor. De kosten hiervan kunnen aanzienlijk zijn, maar 
deze kosten zijn niet toe te schrijven aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In de tabel is voor de 
exploitatiekosten van bebouwing 'n.v.t.' aangegeven. 
 
In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
– – = de onderhoudskosten zijn zeer hoog 
– = de onderhoudskosten zijn relatief laag  
0 = de onderhoudskosten zijn afwezig of verwaarloosbaar 
+ = is bij een goed doordacht plan winstgevend 
n.v.t. =  de exploitatiekosten hangen niet samen met de maatregel 
 
 
naar Overzichtstabel 
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3.10 Energie / CO2  10 
Bij het energieverbruik zijn twee aspecten belangrijk: de kosten van het energieverbruik en de 
milieuschade die wordt veroorzaakt. Bij de milieuschade is ervan uitgegaan dat de energie op de in 
Nederland gebruikelijke manier wordt opgewekt. De kosten en milieuschade lopen op die manier gelijk 
op. Wel is het denkbaar om voor de maatregelen duurzame energie toe te passen, dus CO2 -neutraal te 
opereren.  
Op het eerste gezicht lijkt het dat de beoordeling op 'Exploitatiekosten' en 'Energie / CO2' hetzelfde zijn. 
Toch is er een belangrijk verschil tussen de exploitatiekosten en de energiekosten; in de eerste zitten 
immers ook de kosten van het afval en het onderhoud van apparatuur. 
 
Een bijzondere maatregel wat de energiehuishouding betreft is het gebruik van een lichtgewicht 
overkapping. Bij het gebruik van materialen die licht in gewicht zijn, komt men al gauw op glas of 
plasticfolie uit. Door zonne-instraling en het energieverbruik van het verkeer loopt de temperatuur 
onder de overkapping snel op. Een goede mogelijkheid om dit te voorkomen is het afschermen door 
middel van het gebruik van zonnecellen als dak of door de benutting van de  warmte door 
warmtepompen. In beide gevallen werkt de overkapping als een energiebron. 
 
In het geval men gebruik maakt van bebouwing bij de tunnelmond en daarom een groot kantoor heeft 
neergezet, kan het energieverbruik binnen het kantoor door verlichting, verwarming etc. aanzienlijk zijn, 
maar is dit niet toe te schrijven aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In de tabel is door middel van 
'n.v.t.' aangegeven. 
 
In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
– – = het energieverbruik is zeer hoog 
– = het energieverbruik is relatief laag  
+ = is bij een goed doordacht plan energieleverend 
n.v.t. =  het energieverbruik hangt niet samen met de maatregel 
  

3.11 Geluid 11 
Sommige maatregelen produceren geluid, terwijl andere juist gunstig zijn voor de bestrijding van 
geluidhinder. Bij de maatregelen die geluid produceren is er soms nog de mogelijkheid te kiezen of hij in 
de buurt van de tunnelmond wordt toegepast of ergens in het traject van de tunnel zelf. Vanwege het 
achtergrondgeluid dat bij de tunnelmond hoog is en halverwege de tunnel (waarschijnlijk) veel lager, 
kan het zijn dat de geluidtoename heel verschillend beoordeeld moet worden. 
 
De ventilatoren die gebruikt worden om de luchtkwaliteit te verbeteren, worden bij voorkeur aan de 
kant geplaatst waar het verkeer de tunnel in gaat, terwijl de vraagstukken rond luchtkwaliteit bij de 
uitgang van de tunnel spelen. Luchtmessen kunnen bij recirculatie zowel bij de ingaande als de 
uitgaande zijde aanwezig zijn. 
De ventilatoren die voor verschillende filtersystemen noodzakelijk zijn (en mogelijk ook voor 
schoorstenen), hoeven niet aan het begin van de tunnel te hangen; zij kunnen op andere plaatsen 
hangen. In de tabel is het geluid van de filterinstallatie zelf -dus zonder de ventilatoren- opgenomen. 

 
Opvallend is de maatregel openingen / DODO die zelf geen geluid maakt, maar ervoor zorgt dat het 
verkeerslawaai op meerdere plaatsen vrijkomt. Afhankelijk van de situatie kan dit een probleem zijn en 
geluidbeperkende maatregelen vergen. 
 
Bebouwing rond de tunnelmond zal over het algemeen, net als (geluid)schermen een afschermende 
werking voor geluid hebben, maar indien ongunstig toegepast kan het ook door extra reflectie voor een 
vergroting van geluidhinder zorgen. 
 
 
 

 
naar Overzichtstabel 
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In de overzichtstabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
– – = is erg ongunstig  
– = is enigszins ongunstig  
0 = is onbelangrijk voor wat betreft geluid 
+ = is enigszins gunstig  
++ = is erg gunstig 
? = is niet op voorhand te zeggen; verschilt per geval 
 

3.12 Veiligheid 12 
Het criterium 'veiligheid' is complex. Men kan onderscheid maken tussen gezondheidsaspecten en 
verkeersveiligheid. Daarnaast is nog het onderscheid tussen de veiligheid voor omwonenden en voor 
weggebruikers. En bij dit laatste aspect kan men weer onderscheid maken tussen de verkeersveiligheid 
(de kans op ongelukken) en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld contact met gevaarlijke stoffen vanwege 
een verkeersongeluk). Het aspect veiligheid dient men altijd integraal te beschouwen. 
 
Gezondheid 
Gunstig voor de weggebruiker zijn de maatregelen die zorgen dat de concentratie aan verontreinigingen 
in de lucht in de tunnel zelf verminderen (ventilatoren, FDRS en als we uitgaan van een werkzaamheid 
geldt dit ook voor titaniumdioxide). Bij de andere filtersystemen is het het meest voor de hand liggend 
dat de gereinigde lucht niet weer terug in de tunnel komt, maar naar de omgeving gaat (anders zou dit 
de concentratie en daarmee het rendement van de reiniging verlagen). 
 
Voor FDRS bestaan enkele studies die aangeven dat het blootstaan aan het elektrisch veld in de tunnel 
of het inademen van geladen fijn stof geen invloed heeft op de gezondheid. Het is moeilijk te 
beoordelen of deze beoordelingen definitieve antwoorden geven op de gezondheidsaspecten van FDRS. 
 
Bij bebouwing dient men rekening te houden met de ventilatie van het gebouw. In principe haalt men 
mensen dichter naar de tunnelmond toe en zou men ze daardoor aan meer verontreiniging blootstellen. 
Men heeft echter de gelegenheid de ventilatielucht voor het gebouw zelf van een gunstige zijde (en 
hoogte) te betrekken. 
 
Verkeersveiligheid 
Bij ondoordacht ontwerp van schermenopeningen / DODO en een overkapping kan het zijn dat een 
onrustig beeld van de rijomstandigheden wordt gecreëerd, wat een negatieve uitwerking op de 
verkeersveiligheid heeft. Men heeft hier geen onoverkomelijk probleem te pakken, maar zal hier wel 
aandacht aan moeten besteden.  
 
Bij recirculatie zijn er verschillende varianten mogelijk; wanneer er gewerkt met luchtmessen om de 
luchtstromen te beïnvloeden kan dit leiden tot schrikreacties vanwege de luchtstroom en het geluid 
hiervan (met name bij motorrijders). De luchtmessen worden geprojecteerd bij de ingang en/of de 
uitgang van de tunnel. Juist bij het inrijden en uitrijden van de tunnel mogen er geen verstorende 
invloeden zijn. Dit aspect verdient zeker aandacht voordat luchtmessen kunnen worden toegepast 
 
De maatregel met de sterkste relatie tot veiligheid is ventilatie. Hoewel niet in elke tunnel aanwezig, 
mag men ervan uitgaan dat in nieuwe tunnels (langer dan 250 m) aan de ingangszijde ventilatoren 
aanwezig zijn. Zij zijn bedoeld om in de lucht in de rijrichting te kunnen stuwen in het geval van een 
calamiteit of bij het te sterk oplopen van de verontreiniging in de lucht (bij file). De ventilatierichting is 
omkeerbaar om te zorgen dat rook die uit de tunnelbuis met problemen wordt geblazen, niet in de 
andere tunnelbuis wordt gezogen. Het hier beschreven systeem heet langsventilatie. 
In enkele oudere tunnels (onder andere de Maastunnel) is -eveneens voor de bestrijding van de 
gevolgen van calamiteiten- een systeem van dwarsventilatie geïnstalleerd. Vanwege de grote kanalen 
die bij dwarsventilatie noodzakelijk zijn, installeert men tegenwoordig alleen langsventilatie. 
De capaciteit van deze systemen voor het beheersen van calamiteiten, is zodanig groot dat zij 
ruimschoots de ventilatiebehoefte kunnen dekken die voor een luchtkwaliteitmaatregel gewenst zijn.  
 
naar Overzichtstabel 
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In de tabel is de volgende codering gebruikt voor dit criterium: 
– = is ongunstig  
0 = is onbelangrijk voor wat betreft veiligheid 
+ = is enigszins gunstig voor weggebruikers of omwonenden 
? = is niet op voorhand te zeggen; verschilt per geval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene Links over luchtkwaliteit bij tunnelmonden: 
 

1. Bij Infomil zijn pagina's voor luchtmaatregelen bij de industrie (let op: niet alle maatregelen zijn 
geschikt voor tunnels vanwege grote debieten, lage concentraties en kleine deeltjesgrootte). 

 
2. Het Innovatieprogramma luchtkwaliteit (IPL) heeft verschillende rapporten laten opstellen. Door op 

de pagina van het IPL op het +  teken te drukken vindt men de bijlagen per project.  
 
3. Informatie over luchtkwaliteit bij de tunnel in de A2 bij Maastricht 

 
4. Het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) heeft het rapport laten opstellen met de titel: 

Tunnels en Luchtkwaliteit (2009) 
 

5. Eindrapport onderzoek naar de invloed van (lichte) overkappingen, luchtbehandeling en 
tunnelmonden op de luchtkwaliteit (IPL) 
 

6. Franse studie naar het reinigen van tunnellucht; in hoofdzaak een bespreking van elektrostatische 
filters: The treatment of air in road tunnels; state-of-the-art of studies and works  (2010). Met een 
bijlage met foto's die een goed beeld geven van de dimensies van (elektrostatische) filters. 
 

 
 
 
 

 
naar Overzichtstabel 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/luchtemissie/
http://www.innovatieprogrammalucht.com/publicatie.php
http://www.a2maastricht.nl/page.aspx?id=1241
http://cob.teamspace.nl/Gedeelde%20documenten/T118-10-01.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/12/01/invloed-overkappen-en-luchtbehandeling-op-de-luchtkwaliteit-eindrapport-onderzoek-naar-de-invloed-van-lichte-overkappingen-luchtbehandeling-en-tunnelmonden-op-de-luchtkwaliteit.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/12/01/invloed-overkappen-en-luchtbehandeling-op-de-luchtkwaliteit-eindrapport-onderzoek-naar-de-invloed-van-lichte-overkappingen-luchtbehandeling-en-tunnelmonden-op-de-luchtkwaliteit.html
http://www.cetu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/CETU_DocInfo_Air_treatment_EN_2011.pdf
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tabel 1: ventilatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
naar Overzichtstabel 

naam Ventilatoren 
werkingsgebied NO2 , PM10  en  PM2,5 

status bewezen techniek bij calamiteiten, maar niet gebruikelijk in standaard bedrijfsvoering 

werking Schone lucht wordt door de ingang van de tunnel naar binnen gezogen, waardoor de 
verontreiniging wordt verdund. 

 langsventilatie: het versterken van de luchtbeweging die ook al door het verkeer wordt 
geproduceerd. 

 dwarsventilatie: Op verschillende plaatsen in de tunnelbuis zijn openingen naar een extra 
kanaal dat loopt in de lengterichting langs (of boven) de tunnelbuis, waardoor verontreinigde 
lucht vanaf de gehele lengte van de tunnel wordt afgevoerd 

 (zie ook de factsheet van recirculatie waarbij het niet gaat om verdunnen, maar concentreren) 

overige effecten vanwege de benodigde luchtverplaatsingen is het energieverbruik aanzienlijk 

kosten orde van grootte voor langsventilatie:  
investering € 1 - 4 miljoen 
energie jaarlijks € 1 miljoen  

fase In een bestaande tunnel is langsventilatie nog aan te brengen wanneer de doorsnede van de 
tunnel genoeg vrije ruimte biedt. 

overig  In het geval van calamiteiten kan men de ventilatoren gebruiken om de gevolgen van 
rookontwikkeling in de hand te houden (met omkering blaasrichting in de andere tunnelbuis) 

 de maatregel is erg geschikt om gemoduleerd toe te passen (bijvoorbeeld alleen in de spits of 
alleen tijdens dagen met ongunstige meteorologische omstandigheden) 

links  Site Pollrich DLK (fabricant) 

 Tunnel Ventilation; brochure Witt & Sohn (fabricant) 

 modellering van ventilatie (artikel) 

 Software om tunnelventilatie te simuleren 

afbeelding 

 
foto: Pollricht DLK 

http://www.pollrichdlk.com/en/marktsegmente/marktsegmente.php?artikelID=25
http://www.wittfan.de/download/brochure/tunnel_brochure_en.pdf
http://www.google.nl/url?q=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download%3Fdoi%3D10.1.1.16.2530%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&sa=U&ei=Xro8UKzMAaj80QXP7IGoBw&ved=0CBcQFjABOBQ&usg=AFQjCNHJRbnQWlckIvEsLdN9lR-Zb20vDg
http://www.equa.se/eng.rtv.html
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tabel 2: elektrostatisch filter 

 

naam Elektrostatisch filter 
werkingsgebied PM10  en  PM2,5 

status  bewezen techniek 

 wereldwijd toegepast in verschillende tunnels om het zicht binnen in de tunnel te garanderen 
(bij lange tunnels waar onderweg onvoldoende mogelijkheden zijn voor ventilatie) 

 een nieuwe generatie van elektrostatische filters die direct in de tunnelbuis kan worden 
gehangen is in ontwikkeling (zie hier) 

werking in een installatie buiten de tunnelbuis worden de stofdeeltjes elektrisch geladen en slaan neer op 
geaarde platen. Er bestaan droge en natte elektrostatische filters. Bij de eerstgenoemde wordt het 
stof periodiek afgeklopt en verwijderd; bij de tweede wordt het stof afgevoerd door de platen met 
water te besproeien. 

overige effecten  geen invloed op NO2  

 vanwege de benodigde ventilatoren is het energieverbruik aanzienlijk  

kosten voor het conventionele type is de orde van grootte:  
investering € 30 miljoen 
exploitatie jaarlijks € 1 miljoen (afgezien van ventilatie) 

fase  in bestaande tunnel over het algemeen moeilijk inpasbaar vanwege de grote leidingen die nodig 
zijn voor het omleiden van de luchtstromen. Ook het filterhuis is wat grootte betreft aanzienlijk. 

overig  vanwege de lage luchtsnelheden die nodig zijn, moeten de luchtkanalen en filters erg groot zijn 
(zie ook filters op basis van actief kool of doeken/matten) 

links  filmpje van het Ecco-systeem op site van Aigner (leverancier) 

 site van CTA (leverancier) 

 site van KGD Developments (leverancier) 

 The treatment of air in road tunnels; state-of-the-art of studies and works  (2010) 

afbeelding 

Foto: Panasonic 

 
naar Overzichtstabel 

http://www.isesp.org/ICESP%20XI%20PAPERS/pdfs/062Electrostatic%20Precipitator-The%20Next%20Generation.pdf
http://www.aigner.at/index.cfm?seite=videos&sprache=EN
http://cta.no/eps-main.html
http://www.kgddevelopments.com/products.html
http://www.cetu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/CETU_DocInfo_Air_treatment_EN_2011.pdf
http://panasonic.net/ecosolutions/air/tunnel/
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tabel 3: FDRS 

 

naam Fine Dust Reduction System (FDRS) 
werkingsgebied PM10  en  PM2,5 

status  bewezen techniek in proefproject  

werking  binnen in de tunnelbuis worden rekken geplaatst (zie foto). Door een hoge spanning wordt 
een elektrisch veld opgebouwd en worden de stofdeeltjes elektrisch geladen. Hierdoor slaat 
het fijnstof neer op geaarde oppervlakken. Deze oppervlakken moeten periodiek gereinigd 
worden. 

overige effecten  geen invloed op NO2  

 op het gebied van veiligheid is het niet duidelijk of alle vragen beantwoord zijn (zie hier het 
rapport over de gezondheidsaspecten, opgesteld door de ontwerpers van FDRS, dat toen 
nog bekend was onder de naam CleanAIR systeem en hier voor een algemeen 
veiligheidsrapport van KEMA) 

kosten  investering: 800.000 - 1.700.000 euro per km (afhankelijk van gewenst reductiepercentage). 

 exploitatie: het energiegebruik is zeer laag (orde van grootte 1 kW), onderhoud van het 
systeem 5.000 a 10.000 euro per jaar. 

fase  in bestaande tunnel inpasbaar wanneer de dwarsdoorsnede van de tunnel genoeg vrije 
ruimte biedt (30 cm diepte). 

overig  Het systeem is een coproductie van BAM Infratechniek en de TU Delft, waarmee in het 
kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) een proef is gedaan in de 
Thomassentunnel. 

 in de IPL-proef was het rendement circa 15% (9 g PM10/uur); met optimalisatie kan dit 
waarschijnlijk nog (aanzienlijk) worden verbeterd. 

 verschillende proefprojecten worden voorbereid. 

links  Zie hier een beschrijving van het systeem en de proef in de Thomassentunnel. 

 Folder TU-Delft / BAM over FDRS 

afbeelding 

 
foto: proefopstelling Thomassentunnel (BAM infratechniek) 

 
 
 
 
 
 
 
naar Overzichtstabel 
 

http://www.innovatieprogrammalucht.com/data/publicatie-280/Bijlage%20I%202009%20september%2010%20Gezondheidsdocument%20Revisie%202%2010092009.pdf
http://www.innovatieprogrammalucht.com/data/publicatie-280/Bijlage%20J%20KEMA%20Notitie%20Veiligheid.pdf
http://www.innovatieprogrammalucht.com/data/publicatie-280/Bijlage%20H%20Eindrapportage%20Optimalisatie%20FDRS,%20d.d.%202%20november%202009.pdf
http://www.tnw.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TNW/Actueel/Nieuws/Archief_2008/doc/8_052-4_BAM_Flyer_Fijnstof_1_.pdf
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tabel 4: actief kool 
 

naam Actief kool (AC, Active Carbon) 
werkingsgebied NO2 

status bewezen techniek 
wereldwijd toegepast in enkele tunnels  

werking In een aparte ruimte staan filterkasten opgesteld die gevuld zijn met pellets actief kool. De lucht 
wordt hier doorheen geleid. Op het oppervlak van actief koolstof worden gassen geadsorbeerd. 
Na verloop van tijd raakt de kool verzadigd en wordt hij geregenereerd of vervangen. 

overige effecten  voor de goede werking verwijdert men normaal eerst het fijnstof uit de tunnellucht (m.b.v. 
elektrostatische filters of doekenfilters).  

 tijdens het opstarten komt het voor dat veel stof (actief kool) vanuit de filters de lucht in 
wordt geblazen. 

 vanwege de benodigde ventilatoren een aanzienlijk energieverbruik. 

kosten De kosten worden voornamelijk bepaald door de ventilatoren, het filtergebouw en de kanalen 
die noodzakelijk zijn. Deze kosten zijn aanzienlijk (miljoenen euro's). Daarnaast geldt voor de 
filterinstallatie zelf: 
ordegrootte:  
investering: € 500.000  
exploitatie: € 250.000 per jaar  

fase  in bestaande tunnel over het algemeen moeilijk inpasbaar vanwege de grote leidingen die 
nodig zijn voor het omleiden van de luchtstromen. Ook het filterhuis is wat grootte betreft 
aanzienlijk. 

overig  vanwege de lage luchtsnelheden die nodig zijn, zijn de luchtkanalen en filters erg groot. 

 de verzadigde actieve kool wordt gestort, verbrand of geregenereerd. Bij storten mag men 
ervan uitgaan dat de NO2  uiteindelijk omgezet wordt tot nitraten. Bij verbranding en 
regeneratie moet men ervoor waken dat de NO2  niet alsnog in de lucht terecht komt. 

links  Industrial Environmental Carbon 

 The Treatment of Air in Road Tunnels (Tunnels Study Centre) 

 Norit (leverancier Actief kool) 

 Desotec (leverancier filters) 

 The treatment of air in road tunnels; state-of-the-art of studies and works  (2010) 

 Camfil Farr (producent filters) 

afbeelding 

 
Foto: Camfil 

naar Overzichtstabel 

http://www.carboncapturefilters.com/index.shtml
http://www.cetu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/CETU_DocInfo_Air_treatment_EN_2011.pdf
http://www.norit.com/
http://www.desotec.com/?gclid=CPLrnZyhirICFUQLfAodA0cAKw
http://www.cetu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/CETU_DocInfo_Air_treatment_EN_2011.pdf
http://www.camfilfarr.nl/Over-ons/
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tabel 5: doekenfilter 
 

naam Doekenfilters / Filtermatten  
werkingsgebied PM10  (en in mindere mate ook PM2,5 ) 

status bewezen techniek in de industrie 
nog niet toegepast in tunnels  

werking In een aparte ruimte staan filterkasten opgesteld die gevuld zijn met filtermateriaal. Het 
filtermateriaal kan bestaan uit weefsel, of kan 'non-woven' zijn. De lucht wordt hier 
doorheen geleid. De grotere stofdeeltjes worden tegengehouden (afhankelijk van het type 
filter ook kleinere deeltjes). Na verloop van tijd raakt de mat verstopt en wordt hij gewassen 
of vervangen. 

overige effecten  vanwege de benodigde ventilatoren een aanzienlijk energieverbruik. 

kosten De kosten worden voornamelijk bepaald door de ventilatoren en de kanalen die noodzakelijk 
zijn. Voor de filterinstallatie zelf geldt: 
ordegrootte:  
investering: € 200.000 - € 500.000  
exploitatie: € 100.000 - € 250.000 per jaar  
De grote spreiding wordt veroorzaakt door het feit dat men kan kiezen voor een  variant met 
een hoge aanschafprijs met lage exploitatiekosten of een lage aanschafprijs en hoge 
exploitatiekosten (een kostenraming vindt u hier). 

fase  in bestaande tunnel over het algemeen moeilijk inpasbaar vanwege de grote leidingen die 
nodig zijn voor het omleiden van de luchtstromen. Ook het filterhuis is wat grootte 
betreft aanzienlijk. 

overig  vanwege de lage luchtsnelheden die nodig zijn, moeten de luchtkanalen en filters erg 
groot zijn  

links  Camfil Farr (producent filters) 

afbeelding 

 
Foto: Camfill 

 

 
 
 
 
naar Overzichtstabel 

http://www.innovatieprogrammalucht.com/data/publicatie-280/ref%2022%20Camfill%20filtersystemen%20luchtreiniging.pdf
http://www.camfilfarr.nl/Over-ons/
http://www.camfilfarr.nl/Over-ons/
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tabel 6: Corona 
 

naam Corona 
werkingsgebied NO2 , PM10  en  PM2,5 

status  techniek op laboratoriumschaal en in een proefproject bewezen 

 alleen nog op kleine schaal toegepast in een tunnel 

werking In een installatie buiten de tunnelbuis wordt door zeer korte pulsen met zeer hoge elektrische 
spanningen een plasma opgewekt. Hierdoor worden de stofdeeltjes elektrisch geladen en slaan zij 
neer op geaarde platen. De NO2  wordt door een chemische reactie met O- en OH-radicalen omgezet 
naar nitraten. Een nevel van water vangt de nitraten en voert ze af. Men adviseert een relatief klein 
filter met actief kool als nabehandeling te gebruiken om ozon af te vangen. 

overige effecten  vanwege de benodigde ventilatoren een aanzienlijk energieverbruik 

kosten ordegrootte (nog niet uitontwikkeld):  
investering: € 500.000 - € 1.000.000  
exploitatie: € 100.000 - € 200.000 per jaar (inclusief. ventilatorkosten) 

fase  in bestaande tunnel over het algemeen moeilijk inpasbaar vanwege de grote leidingen die nodig 
zijn voor het omleiden van de luchtstromen.  

overig  Het systeem wordt ontwikkeld door Oranjewoud/HMVT en de TU Eindhoven 

 De filterruimte blijft wat grootte betreft beperkt. 

links  IPL-onderzoek NO2 -verwijdering (2009) 

 Corona op de site van HMVT 

 rapport proef in Dommeltunnel in Eindhoven 

afbeelding 

 
foto: Oranjewoud (proefopstelling in Eindhoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
naar Overzichtstabel 

http://www.innovatieprogrammalucht.com/data/publicatie-280/ref%2018%20Rapport%20lab%20test%20Corona%20reactor%20voor%20NOx%20verwijdering.pdf
http://www.hmvt.nl/nieuws/revolutionaire-luchtzuivering-rekent-af-met-luchtverontreiniging-van-verkeer
http://www.hmvt.nl/sites/hmvt.nl/files/10063-rap-03%20DEFINITIEF.pdf
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tabel 7: schermen 
 

naam Schermen 
werkingsgebied NO2 , PM10  en  PM2,5 

status  bewezen techniek 

 veel toegepast bij tunnelmonden vanwege het bestrijden van geluidhinder 

werking Net zo als bij schermen langs een weg, zorgen schermen bij tunnelmonden voor het vergroten van 
de afstand tot de receptorpunten en vergroten zij de turbulentie. 

overige effecten  gunstig voor de reductie van verkeerslawaai. 

 geen energieverbruik. 

kosten investering: circa € 700 per m
2
 

onderhoud: ? 
Rijkswaterstaat gaat bij schermen normaal niet uit van onderhoudskosten. Voor een stedelijke 
omgeving is dit waarschijnlijk niet realistisch. 

fase  bij bestaande tunnel over het algemeen nog wel inpasbaar maar met wat meer moeite/kosten.  

overig Varianten met knikken (tussenvorm van gedeeltelijk 
overkapt) laten in windtunnelonderzoek niet altijd 
gunstige resultaten zien. Vermoedelijk is een scherpe, 
verticale rand van het scherm nodig om de 
turbulente te vergroten (zie figuur hiernaast).  

links  toepassingsadvies Schermen RWS 

 eindrapport schermen van het IPL 
 

afbeelding 

 
foto: Jerry Ruijs Ede (scherm bij Ede) 

 

 

 

 
naar Overzichtstabel 

http://www.innovatieprogrammalucht.com/data/Toepassingsadvies%20schermen%20Def.pdf.pdf
http://www.innovatieprogrammalucht.com/data/Eindrapport%20schermen%20Definitief.pdf.pdf
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tabel 8: bebouwing 
 

naam Bebouwing rond tunnelmond  
werkingsgebied NO2 , PM10  en  PM2,5 

status  bewezen techniek  

werking Gebouwen in de buurt van de tunnelmond hebben grote invloed op de luchtstromingen in die 
omgeving. Hoge gebouwen zorgen vaak voor trek op leefniveau waardoor de verontreiniging 
gemiddeld sneller verwaait, wat de concentraties aan verontreiniging verlaagt. Toch is het niet 
aan te bevelen zo veel mogelijk hoge gebouwen te plannen. Aaneengesloten bebouwing kan 
voor afscherming zorgen, met positieve of negatieve resultaten. De beoordeling van de 
situatie dient via een windtunnelonderzoek te geschieden. 

overige effecten Let op dat de ventilatie van het gebouw vanuit een schone kant gedaan moet worden. 

kosten Afhankelijk van de situatie kan de balans van kosten en opbrengsten positief of negatief zijn. 

fase  Bij bestaande tunnels alleen inpasbaar wanneer rondom de mond van de tunnel genoeg 
vrije ruimte aanwezig is. 

 Het is een zeer effectieve maatregel die echter zeer vroeg in het ontwerp meegenomen 
moet worden. Het feit dat andere disciplines en ontwikkelaars mee moeten doen in het 
project vereist een goede coördinatie. 

overig  Er zijn geen standaardoplossingen hierbij mogelijk; zelfs de oriëntatie ten opzichte van de 
windroos, bepaalt hoe de mogelijkheden zijn. Windtunnelonderzoek is daarom altijd 
noodzakelijk. 

links  onderzoek naar wind om gebouwen (Nieman Groep) 

 onderzoek in windtunnel (TNO) 

 onderzoek in windtunnel (Peutz) 

afbeelding 

 
foto: rbgstok 

 
 
naar Overzichtstabel 

http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2011/10/Stedenbouwfysica-wind.pdf
http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_case&laag1=896&laag2=915&laag3=106&item_id=1561
http://www.peutz.nl/index.php?pageid=141


Luchtkwaliteit bij tunnelmonden DCMR  
studie maatregelen luchtkwaliteit bij tunnelmonden  
Projectnr. 0249469.00 
31 januari 2013 , revisie 01  

 blad 9 van 16 

 

 

tabel 9: schoorstenen 

 

naam Schoorstenen  
werkingsgebied NO2 , PM10  en  PM2,5 

status  techniek bewezen 

 wordt wereldwijd toegepast bij tunnels 

 in Nederland toegepast bij dwarsventilatie 

werking De verontreinigde lucht wordt hoger de lucht ingebracht waardoor hij verdund is wanneer hij 
op leefniveau komt. 

overige effecten  vanwege de benodigde ventilatoren een aanzienlijk energieverbruik 

kosten De kosten zijn zeer variabel en afhankelijk van de omvang en hoogte. Geforceerde ventilatie 
maken het mogelijk met hogere luchtsnelheden te werken, zodat de diameter beperkt kan 
blijven. De kosten van de schoorsteen zijn in dit geval lager, maar de jaarlijkse ventilatiekosten 
worden juist hoger. 
Indien men geen geforceerde ventilatie wil gebruiken en natuurlijke trek door warmte en wind 
wil gebruiken, zijn zeer brede schoorstenen noodzakelijk (vergelijkbaar met de breedte van de 
weg). 
De aanschafkosten voor een schoorsteen kunnen variëren van enkele miljoenen euro's tot 
enkele tientallen miljoenen euro's. 

fase  bij bestaande tunnel soms nog inpasbaar maar met veel moeite/kosten. Vaak is dit alleen 
mogelijk wanneer er voldoende ruimte is (bijvoorbeeld door verlenging van de tunnelbuis).  

overig Er zijn twee filosofieën: de schoorsteen duidelijk laten zien of juist camoufleren. Wanneer ook 
een hoog gebouw wordt gezet, zijn er mogelijkheden om de schoorsteen en het gebouw te 
integreren.  

links  Maatregelen ter bevordering van de luchtkwaliteit bij de Coentunnel (RWS) 

afbeelding 

 
Foto: jaho (Velsertunnel) 

 

 

 

 

 

 

 
naar Overzichtstabel 

http://www.centrumpp.nl/Images/6.6d%20Maatregelen%20ter%20bevordering%20van%20de%20luchtkwaliteit_tcm318-296791.pdf
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tabel 10: openingen / DODO 

 

naam Openingen / DODO 
werkingsgebied NO2 , PM10  en  PM2,5 

status  techniek bewezen 

 wordt wereldwijd toegepast bij tunnels 

werking Er zijn verschillende varianten. 

 Een sleuf in het dak over de (gehele) lengte van de tunnel. Dit is een tussenvorm tussen een 
tunnel en schermen. De verontreinigde lucht wordt vrijgelaten op het midden van de weg 
waardoor de afstand tot het receptorpunt wordt vergroot. Let op dat een verticale, scherpe 
rand (waarschijnlijk) nodig is om voldoende turbulentie te veroorzaken. 

 Onderbreking van de tunnel door open stukken, waardoor in feite meerdere tunnels op enige 
afstand van elkaar komen te liggen. Ook wel de dicht-open-dicht-open-variant genoemd 
(DODO). De concentratie krijgt hierdoor niet de gelegenheid te sterk op te lopen. 

overige effecten  geen energieverbruik 

kosten sterk afhankelijk van mogelijkheden en uitvoering 

fase Alleen in de ontwerpfase inpasbaar. 

overig TNO heeft voor het COB windtunnelonderzoek gedaan naar het effect van enkele passieve 
maatregelen (onderzoeksrapport  TNO-034-UT-2010-00747_RPT-ML: Windtunnelonderzoek naar 
de Windtunnelonderzoek naar de effectiviteit van passieve maatregelen bij de noordelijke 
tunnelmond van de A4 Delft-Schiedam). Dit rapport staat niet op internet, maar de resultaten zijn 
samengevat in het COB-rapport: Tunnels en Luchtkwaliteit 

links  onderzoek in windtunnel (TNO) 

 onderzoek in windtunnel (Peutz) 

afbeelding 

 
Foto: Google maps (mond/dak Velsertunnel) 

 

 

 

 
naar Overzichtstabel 

http://cob.teamspace.nl/Gedeelde%20documenten/T118-10-01.pdf
http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_case&laag1=896&laag2=915&laag3=106&item_id=1561
http://www.peutz.nl/index.php?pageid=141
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tabel 11: overkapping 
 

naam Verlengen met (lichte) overkapping  
werkingsgebied NO2 , PM10  en PM2,5 

status  techniek bewezen 

werking Er zijn verschillende doelstellingen mogelijk. 

 Het verplaatsen van de tunnelmond naar een locatie waar de emissie vanuit de 
tunnelmond minder kwaad kan. 
In dit geval zorg je eigenlijk voor een langere tunnel waardoor een groter deel van de 
omgeving beschermd wordt. Een nadeel is dat de emissie bij de (nieuwe) mond lokaal 
nog groter wordt. De lichte overkapping is kostentechnisch gunstiger dan een zware 
overkapping. 

 Zorgen dat er ruimte komt om de lucht te behandelen (reinigen of geleidelijk vrij te laten 
komen). 
Het aangebouwde stuk geeft de gelegenheid om (andere) maatregelen toe te passen als 
daar in de bestaande tunnel geen ruimte voor is. Wanneer er niet gekozen wordt voor 
het toepassen van die andere maatregelen, kan men door de overkapping zorgen dat de 
emissie niet op één punt vrijkomt, maar verspreid over een groter gebied. Daardoor is de 
kans op overschrijding van de normen kleiner (zie bij het blad openingen / DODO) 

overige effecten Afhankelijk van de invulling kunnen spelen: energieverbruik, geluidreductie, warmtewinning 

kosten  aanschaf voor een lichte variant: 50 miljoen euro per km (orde van grootte) 

 onderhoud: niet bekend 

fase Zowel in de ontwerpfase als bij (soms) bij bestaande tunnels inpasbaar. 

overig Boven op een lichte overkapping zijn geen (dragende) functies mogelijk. Indien die gewenst 
zijn, zal men voor een zware overkapping kunnen kiezen, waarbij de prijs met een factor 4-6 
omhoog gaat. 

links  Eindrapport onderzoek naar de invloed van (lichte) overkappingen, luchtbehandeling en 
tunnelmonden op de luchtkwaliteit (IPL) 

 De duurzame weg (Movares) 

afbeelding 

 
Foto: IPL/DHV 

 

 
naar Overzichtstabel 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/12/01/invloed-overkappen-en-luchtbehandeling-op-de-luchtkwaliteit-eindrapport-onderzoek-naar-de-invloed-van-lichte-overkappingen-luchtbehandeling-en-tunnelmonden-op-de-luchtkwaliteit.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/12/01/invloed-overkappen-en-luchtbehandeling-op-de-luchtkwaliteit-eindrapport-onderzoek-naar-de-invloed-van-lichte-overkappingen-luchtbehandeling-en-tunnelmonden-op-de-luchtkwaliteit.html
http://movares.nl/wp-content/uploads/2012/01/DeDuurzameWeg.pdf
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tabel 12: verschoven tunnelbuis 
 

naam Verschoven tunnelbuis  
werkingsgebied NO2 , PM10  en PM2,5 

status  techniek bewezen 

werking Er zijn verschillende doelstellingen mogelijk: 

 Het verplaatsen van de tunnelmond naar een locatie waar de emissie vanuit de 
tunnelmond minder kwaad kan. 

 Zorgen dat de emissie van verschillende tunnelbuizen niet op één punt vrijkomt (alleen 
mogelijk bij meerdere tunnelbuizen per rijrichting) 

overige effecten Afhankelijk van de invulling kan spelen: geluidreductie 

kosten  aanschaf: is per geval verschillend (kan positief of negatief zijn) 

 onderhoud: niet  

fase Alleen in de ontwerpfase inpasbaar. 

overig TNO heeft voor het COB windtunnelonderzoek gedaan naar het effect van enkele passieve 
maatregelen (onderzoeksrapport  TNO-034-UT-2010-00747_RPT-ML: Windtunnelonderzoek 
naar de effectiviteit van passieve maatregelen bij de noordelijke tunnelmond van de A4 
Delft-Schiedam). Dit rapport staat niet op internet, maar de resultaten zijn samengevat in 
het COB-rapport: Tunnels en Luchtkwaliteit. 
Bij de A2 in Maastricht maakt men twee tunnels boven elkaar (lokaal en doorgaand verkeer 
gescheiden), waarbij de tunnelmonden niet bij elkaar liggen. 

afbeelding 

 
Foto: Bing (mond/dak twee Beneluxtunnels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
naar Overzichtstabel 

http://cob.teamspace.nl/Gedeelde%20documenten/T118-10-01.pdf


Luchtkwaliteit bij tunnelmonden DCMR  
studie maatregelen luchtkwaliteit bij tunnelmonden  
Projectnr. 0249469.00 
31 januari 2013 , revisie 01  

 blad 13 van 16 

 

 

tabel 13: titaniumdioxide (TiO2 ) 

 

naam Titaniumdioxide (TiO2 ) 
werkingsgebied NO2 , mogelijk ook PM10    

status  nog niet in praktijksituaties bewezen 

werking Een coating met titaniumdioxide (TiO2 ) is in staat om als katalysator de afbraak van NO2  
naar nitraten te versnellen. De nitraten vormen zich op de oppervlakte waar de coating op 
is aangebracht en die men kan afspoelen. De nitraten vormen een bemesting voor grond of 
water, maar zijn daar bij deze concentraties geen bedreiging. 
Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat voor het proces licht noodzakelijk is en dat het 
oppervlak niet (te) nat mag zijn. Bij lage temperaturen gaat het proces langzamer. 

 Let op: voor schermen is aangetoond dat coaten met TiO2  geen meetbaar effect heeft 
op de luchtkwaliteit achter het scherm.  

overige effecten Er worden effecten geclaimd voor het afvangen van fijn stof en koolwaterstoffen. In 
hoeverre die bewezen zijn, is nog niet duidelijk. Onderzoek hiernaar is wenselijk. Proeven 
worden uitgevoerd (Rome en Parijs) en zijn in voorbereiding (Den Haag, Rotterdam).  

kosten  aanschaf: 25-25 euro/m
2
 (primer en TiO2-laag; reiniging, verf en aanbrengen; 

exclusief verlichting) 

 onderhoud: niet bekend (de tijd dat het oppervlak schoon genoeg blijft om te reageren 
en de tijd dat opnieuw gecoat moet worden zijn beide niet bekend; vermoedelijk enkele 
maanden en respectievelijk enkele jaren) 

fase Is ook bij bestaande tunnels toepasbaar. 

overig In hoeverre TiO2 werkzaam kan zijn in een tunnel is nog niet aangetoond. De 
omstandigheden zijn daar in zoverre anders: 

 gunstig: 
o de concentraties NO2  zijn hoger 
o de oppervlakte wordt niet nat door de regen 
o temperaturen 's winters hoger 

 ongunstig: 
o belichting moet geregeld worden 
o het oppervlak vervuilt eerder waardoor de effectiviteit kan afnemen 
o regen spoelt de nitraten niet weg (verzadiging?) 
o temperaturen 's zomers lager 
NO2  wordt gezien als een indicatorstof voor een groep van verontreinigingen die 
veroorzaakt worden door verkeer. Voor NO2  is gekozen omdat het relatief eenvoudig is te 
meten en een goede relatie heeft met verkeersemissies. Hoewel bekend is dat TiO2  ook 
andere stoffen kan omzetten, is het nog niet duidelijk of er schadelijke componenten 
achterblijven wanneer men met TiO2  zorgt dat men aan de normen voor NO2  voldoet. Het 
kan dus zijn dat men door het gebruik van TiO2  aan de normen voldoet zonder rekening te 
houden met de gezondheidseffecten waarvoor die norm in het leven is geroepen.  

links  De IPL resultaten voor TiO2   

 Twijfel over wondermiddel 

 Boysen KNOxOUT (fabrikant en leverancier verf) 

afbeelding 

                                      
Foto: Boysen KNOxOUT (voor en na behandeling) 

naar Overzichtstabel 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/luchtkwaliteit/innovatieprogramma_luchtkwaliteit/katalytische_afbraak/
http://josbrouwers.bwk.tue.nl/publications/Other26.pdf
http://www.knoxoutpaints.com/
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tabel 14: recirculatie 
 

naam Recirculatie  
werkingsgebied NO2 , PM10  en PM2,5 

status  techniek nog niet in praktijksituaties gebruikt 

werking Men dwingt met ventilatoren de lucht langer in de tunnel te blijven. Dat kan bijvoorbeeld 
door de lucht bij het einde van de tunnelbuis naar de daarnaast gelegen ingang van de 
andere tunnelbuis te leiden. Door dit aan beide zijden te doen, kan men de lucht 
recirculeren en voorkomen dat de verontreiniging in de omgeving van de tunnel terecht 
komt. De recirculatie kan ook per tunnelbuis worden gedaan. 
De concentraties aan verontreiniging lopen binnen in de tunnel natuurlijk op. Dit kan tot 
hoge waarden binnen in de tunnel leiden. Zonder bijkomende voorzieningen is het 
recirculeren niet zinvol; men heeft bij de tunnelmonden immers altijd verliezen, waarbij het 
gaat om weinig lucht, maar wel met zeer hoge concentraties. De vracht is uiteindelijk 
hetzelfde.  
Recirculatie kan er wel voor zorgen dat reinigingsapparatuur een grotere afvangst 
realiseert. In die zin is recirculatie geen op zichzelf staande maatregel, maar een methode 
om de effectiviteit van een luchtreinigende maatregel te vergroten.  

 tegenventilatie: alleen bij grote drukte en langzaam rijden verkeer om de 
verontreiniging, die dan maximaal is, in de tunnel te houden met het doel deze af te 
zuigen en te behandelen. Bij calamiteiten / brand moet dit systeem snel weer naar 
langsventilatie kunnen omschakelen zodat rook in de rijrichting uit de tunnel wordt 
geblazen. 

 luchtmes-ventilatoren: aan het eind van de tunnelbuis een bijna verticale luchtstroming 
opwekken met als doel hiermee verontreinigde lucht gericht naar een afzuigpunt te 
leiden om vandaar te behandelen of via een schoorsteen verdund te verspreiden. 

overige effecten het energieverbruik is groot; vergelijkbaar met andere vormen van ventilatie. 

kosten Hier is nog geen ervaring mee, maar verwacht mag worden dat kosten vergelijkbaar zijn 
met datgene wat voor ventilatie is opgenomen. Dat is dan nog exclusief aanpassingen aan 
de tunnelbuizen. Geschat wordt € 40 miljoen aan investering. 

fase Tegenstroomventilatoren zijn over het algemeen ook in de bestaande tunnels aanwezig (of 
inpasbaar). Luchtmes-ventilatoren vereisen aanpassingen in de vloer van de tunnelmond 
en zijn daardoor moeilijk bij bestaande tunnels in te bouwen. 

overig  Kan alleen gebruikt worden in combinatie met echte maatregelen.  

 Misschien is combinatie met warmteterugwinning mogelijk. 

 het aspect veiligheid vereist nader onderzoek (gebruik luchtmes bij motorfietsen) 

links  Onderzoek naar de effecten van twee tunnelventilatieconcepten (IPL) 

 Frisse tunnellucht (artikel De Ingenieur) 

 HD Clean Tunnel 

afbeelding 

 
Foto: U.C. Technologies 

 
 
naar Overzichtstabel 

http://www.innovatieprogrammalucht.net/data/publicatie-280/ref%2020%20Effecten%20van%202%20tunnelventilatieconcepten.pdf
http://www.innovatieprogrammalucht.net/data/publicatie-74/Luchtbehandeling/5-Innovaties/2-Tunnelventilatie/Oranjewoud-luchtconcept.pdf
http://www.hdcleantunnel.nl/nl/verkeer
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Overige maatregelen 
Overige maatregelen  13 
In de literatuur en de wandelgangen worden regelmatig andere maatregelen genoemd dan de hier 
besproken maatregelen. In dit rapport zijn zij niet belangrijk genoeg geacht om ze een volwaardige 
plaats te geven, maar worden hierna kort besproken. 
 

 Gaswasser 

Gaswassers werken op het principe van een douche waarbij water versproeid wordt en zo 
worden de stofdeeltjes en NO2  gedeeltelijk uitgewassen. Het effect op NO2  kan worden 
versterkt door het water een enigszins basisch karakter te geven. In de industrie is het een 
gebruikelijke en waardevolle reinigingstechniek voor lucht. Bij tunnels wordt hij niet toegepast 
vanwege de lage concentraties en hoge luchtdebieten, wat ervoor zorgt dat de installatie erg 
groot zou moeten worden. Ook het energieverbruik zal dan aanzienlijk zijn. 
 

 Biofilter 

Het leiden van de lucht door compostbedden wordt wel gebruikt om een geurprobleem op te 
lossen. Vanwege de enorm grote oppervlakten die noodzakelijk zijn, is dit in de praktijk niet 
toegepast voor tunnels van enige omvang. 
 

 Cycloon 

Een cycloon wordt in de industrie gebruikt om stof af te scheiden uit lucht. Bij houtzagerijen en 
maalderijen is het een bruikbare methode, maar vanwege de geringe deeltjesgrootte bij PM10   
zouden de luchtsnelheden en afmetingen erg groot worden. 
 

 Watergordijn/natte tunnel 
Met een watergordijn aan het eind van de tunnel, in of net voorbij de tunnelmond is het idee 
van een gaswasser zodanig toegepast dat het verkeer als het ware door de gaswasser heen 
rijdt. 
Door ook het tunnelwegdek zelf nat te houden (natte tunnel systeem) wordt voorkomen dat 
bandenslijpsel wordt opgewerveld en daarmee wordt ook voorkomen dat deze PM10 fractie 
mee naar buiten wordt gezogen door de verkeersbeweging. Groot nadeel is dat in de tunnel 
een mist van fijne waterdruppeltjes zal ontstaan hetgeen de verkeersveiligheid negatief 
(mogelijk zeer negatief) beïnvloedt. Door snelheid te matigen in de tunnel en door goede bord-
bewijzering en vooraankondiging kan dit effect worden geminimaliseerd. Ook extra verlichting 
maakt een natte tunnel veiliger.  
Het effect dat ontstaat is vergelijkbaar als bij neerslag aan het begin van de tunnel. Daar is het 
wegdek ook nog nat door instromend water en meegezogen en aanhangend water van de 
voertuigen. Dit effect zet zich door de hele tunnel door en aan het eind wordt dit effect nog 
verstrekt door het waterscherm. Het effect is ook vergelijkbaar met een situatie van een nat 
wegdek tussen hoge wind- of geluidschermen waar de opspattende neerslag niet weg kan 
waaien. Het gebruikte water kan worden gerecirculeerd en de maatregel is simpel en 
goedkoop. De grootte van het effect is nog niet kwantificeerbaar.  
De vrees voor ontoelaatbare verkeersveiligheidsproblemen heeft tot nu toe de toepassing 
geblokkeerd. Indien goed voorbereid en begeleid, is een experiment te overwegen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
naar Overzichtstabel 



Luchtkwaliteit bij tunnelmonden DCMR  
studie maatregelen luchtkwaliteit bij tunnelmonden  
Projectnr. 0249469.00 
31 januari 2013 , revisie 01  

 blad 16 van 16 

 

 

4 Bijlage: presentatie in powerpoint 



Luchtkwaliteit tunnelmonden

DCMR

Theo Cornelissen

Omgeving deeltjes>0.1 m/dm3

Clean roomClean room 11

ArticaArtica 10,00010,000

OceaanOceaan 100,000100,000

Platte landPlatte land 1,000,0001,000,000

StadStad 100,000,000100,000,000

SnelwegSnelweg 1,000,000,0001,000,000,000

TabaksrookTabaksrook 100,000,000,000100,000,000,000

Deeltjesgrootte Deeltjes uitlaat

Sedimentatie

D deeltje Tijd om 2.5 m af te leggen

5.4 sec.

3.5 min.

55 min.

3 dagen

34 dagen

150 µm

20 µm

5 µm

0.5 µm

0.1 µm

D

Karakteristiek tunnel

• deeltjesgrootte

• concentraties

• debieten

• veiligheid



Cycloon Biofilter

Gaswassing

• rendement

95 - 99 %

• concentratie in:

200 - 5000 mg/m3

Watergordijn

– Thoraise

Natte tunnel Algemeen

• aantal (vracht)wagens*;

• schonere voertuigen*;

• doorstroming (gelijkmatigheid)*;

• snelheid*;

• luchtcirculatie (obstakels weghalen);

• afstand bron - ontvanger;

• schoon wegdek.

* = kan ook alleen tijdens piektijden of slecht weer



Specifiek

ventilatoren elektrostatisch filter

FDRS actief kool

doekenfilter Corona

schermen bebouwing

schoorstenen openingen / DODO

overkapping verschoven tunnelbuis

titaniumdioxide recirculatie

Vragen

theo.cornelissen@oranjewoud.nl

adviseur / conflictconsulent / mediator
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