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Samenvatting 

 
In het project A6/A9 Schiphol Amsterdam Almere (SAA) van Rijkswaterstaat zijn een 
tweetal nieuw te bouwen tunnels opgenomen, te weten de KeizerKareltunnel bij 
Amstelveen en de Gaasperdammertunnel bij Diemen.  

 

 
Het onderhavige rapport heeft betrekking op het onderzoek aan de beide tunnelportalen 
van de nieuw te bouwen KeizerKareltunnel en de beide portalen van de nieuw te 
bouwen Gaasperdammertunnel. Er is voor alle tunnelmonden uitgegaan van de OTB 
ontwerpen, zonder aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het 
onderzoek is voor zover van toepassing uitgevoerd conform het concept meetprotocol 
windtunnels luchtkwaliteit van 30 oktober 2007 (RWS, 2007). De windtunnel van TNO 
is goedgekeurd als standaardrekenmethoden 1, 2 en 3 van de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007 voor situaties waarin de verspreiding van concentraties grotendeels 
wordt bepaald door de aanwezigheid van bebouwing en de daarmee samenhangende 
turbulentie. 
 
In het windtunnelonderzoek zijn de meetpunten op 10 meter van de rand van de weg 
geplaatst.  Deze punten liggen niet altijd op locaties waar daadwerkelijk aan de 
grenswaarden moet worden getoetst, maar zullen gebruikt worden om de resultaten van 
het windtunnelonderzoek te verwerken in de Saneringstool/Monitoringstool, het 
rekenmodel van het NSL. Voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere zal de toetsing 
aan de grenswaarden plaatsvinden in het kader van het NSL. 
 
Jaargemiddelde NO2-concentratie 
Uit het onderzoek blijkt dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-
concentratie alleen op het meetpunt 11 bij de oostelijke tunnelmond van de 
KeizerKareltunnel wordt overschreden. Deze overschrijding vindt plaats aan de 
zuidelijke zijde van de A9 ten gevolge van het tunnelmond effect, de verdiepte ligging 
van de Gaasperdammerweg en de opstuwende werking van de dijk waarop de 
ontsluitingsweg zich bevindt aan de noordelijke zijde van de A9. 
In 2020 wordt de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-concentraties ter hoogte van 
de overige beschouwde meetpunten niet overschreden. 
 
Uurgemiddelde NO2-concentratie 
Uit het onderzoek blijkt dat de grenswaarde voor  de uurgemiddelde NO2-concentratie 
in 2020 op geen van de meetpunten ter hoogte van de beschouwde tunnelmonden wordt 
overschreden. 
 
Jaargemiddelde PM10-concentratie 
Uit het onderzoek blijkt dat de grenswaarde voor jaargemiddelde PM10-concentratie in 
2020 op geen van de meetpunten ter hoogte van de beschouwde tunnelmonden wordt 
overschreden 
 
24-uurgemiddelde PM10-concentratie 
Uit het onderzoek blijkt dat de grenswaarde voor 24-uurgemiddelde concentratie PM10 

in 2020 op geen van de meetpunten ter hoogte van de beschouwde tunnelmonden wordt 
overschreden 
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Beoordeling resultaten 
Alle meetpunten zijn representatief voor locaties op 10 meter van de wegrand. Op alle 
meetpunten, met uitzondering van meetpunt 11 bij de oostelijke tunnelmond van de 
KeizerKareltunnel, zijn de concentraties lager dan de grenswaarden. 
  

Meetpunt 11 is gelegen in de berm voor het (parkeer)terrein van een ABN-AMRO 
kantoor. Rekening houdend met het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium 
kan de toetsafstand aan de zuidkant van de oostelijke tunnelmond vergroot worden 
minimaal 200 meter. De bijdrage van het verkeer op een (snel)weg aan de totale 
jaargemiddelde NO2-concentratie neemt af naarmate de afstand tot de weg groter wordt. 
Het is aannemelijk dat de jaargemiddelde concentratie NO2 ter hoogte van meetpunt 11 
op 50 meter afstand van de weg lager zal zijn dan de grenswaarde. Hieruit volgt dat ook 
rond de oostelijke tunnelmond van de KeizerKareltunnel wordt voldaan aan de 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. 
 
Conclusie 
Uit het windtunnelonderzoek is gebleken dat de realisatie van de Gaasperdammertunnel 
en de KeizerKareltunnel geen consequenties heeft voor het tijdig halen van de 
grenswaarden. De bepaalde concentratieniveaus rond de tunnelmonden liggen in 2020 – 
op de locaties waar aan de luchtkwaliteitseisen getoetst moet worden – onder de 
grenswaarden. 
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Notaties 
 
C concentratie 
E emissie 
f frequentie van voorkomen 
K concentratiecoëfficiënt 
L lengtemaat 
N aantal passerende auto’s 
Q bronsterkte 
s schaalfactor 
U windsnelheid 
U10 geïnterpoleerde windsnelheid op 10 m hoogte op de meetlocatie (m/s) 
zo ruwheidslengte
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1 Aanleiding en doel windtunnelonderzoek 

Het project A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) ís als ‘in betekenende mate-
project opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Zie hiervoor het NSL, blz. 70 en bijlage 8, IB nr. 1003. In deze bijlage is een 
resultaatsverplichting opgenomen om binnen het project eventuele knelpunten bij de 
tunnelmonden, zowel voor de Gaasperdammertunnel als voor de KeizerKareltunnel, te 
voorkomen.  
 
Gelet op deze resultaatsverplichting is in het ontwerp-tracébesluit van het project SAA 
aangegeven dat zowel voor de Gaasperdammertunnel als voor de KeizerKareltunnel, 
aan de hand van nader onderzoek zal worden nagegaan of zich knelpunten voordoen. 
Door middel van het onderhavig windtunnelonderzoek wordt invulling gegeven aan 
ditnader onderzoek. De resultaten van het windtunnelonderzoek zullen worden verwerkt 
in de Saneringstool/Monitoringstool.  
 

 

 



 
TNO-rapport | TNO-034-UT-2010-00483_RPT-ML  7 / 7

2 Wettelijk kader 

2.1 NSL projecten 

Uit hoofdstuk 5, Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) volgt de wettelijke plicht om 
bij projecten die vallen onder de Tracéwet te onderbouwen dat het Tracébesluit voldoet 
aan de wetgeving voor luchtkwaliteit. Voor projecten die zijn opgenomen in het NSL, 
kan gebruik worden gemaakt van de grondslag zoals genoemd in artikel 5.16, eerste lid, 
sub d van de Wm. Hiertoe moet aannemelijk gemaakt worden dat het desbetreffende 
project is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of in elk geval niet in strijd is 
met het NSL 
 
Het NSL is een samenwerkingsprogramma van het Rijk, provincies en gemeenten. In 
het NSL staan alle nationale, regionale en lokale maatregelen die de luchtkwaliteit 
verbeteren en projecten die de luchtkwaliteit beïnvloeden (verslechteren of verbeteren, 
verschilt per project). Door de maatregelen van het NSL zullen de concentraties van 
luchtverontreinigende stoffen in heel Nederland op tijd gaan voldoen aan de 
grenswaarden voor NO2 (uiterlijk op 1 januari 2015) en PM10 (uiterlijk in op 11 juni 
2011). Op 1 augustus 2009 is het NSL in werking getreden.  
 
De luchtkwaliteit zal vanuit het NSL jaarlijks gemonitord worden. Als uit de monitor 
blijkt dat grenswaarden toch overschreden worden, zullen binnen het NSL extra 
maatregelen uitgevoerd worden om deze overschrijdingen weg te werken. 

 

2.2 Grenswaarden 

In tabel 2.1 zijn de grenswaarden voor NO2 weergegeven zoals deze vanaf 1 januari 
2015 gaan gelden in de regio waar het project Schiphol-Amsterdam-Almere wordt 
uitgevoerd: 
 

Tabel 2.1 Grenswaarden voor NO2 

Toetsingsgrootheid Grenswaarde Opmerking 
Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 Geldig vanaf 1 januari 2015 
Uurgemiddelde concentratie 200 µg/m3 Geldig vanaf 1 januari 2015 

 
Overschrijding maximaal 18 maal per 
kalenderjaar toegestaan 

 
Voor de berekeningen en toetsing is met name de grenswaarde voor de jaargemiddelde 
concentratie relevant. Deze grenswaarde is voor NO2 maatgevend. De grenswaarde 
voor de uurgemiddelde concentratie wordt pas overschreden bij een equivalente 
jaargemiddelde indicatorconcentratie van 82,2 µg/m3. Dergelijke hoge concentraties 
doen zich in Nederland niet voor.  
 
In tabel 2.2 zijn de grenswaarden weergegeven zoals deze vanaf 11 juni 2011 gaan 
gelden in Nederland. 
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Tabel 2.2 Grenswaarden voor PM10 

Toetsingsgrootheid Grenswaarde Opmerking 
Jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3 Geldig vanaf 11 juni 2011 
24-uurgemiddelde concentratie: 50 µg/m3 Geldig vanaf 11 juni 2011 

 
Overschrijding maximaal 35 maal per 
kalenderjaar toegestaan  

 

 
Voor de berekeningen en toetsing is met name de grenswaarde voor de 24-
uurgemiddelde concentratie relevant. Deze grenswaarde is voor PM10 maatgevend. De 
grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie wordt al overschreden bij 
jaargemiddelde concentraties hoger dan 32,6 µg/m3 (zonder toepassing van de 
zeezoutcorrectie).  
 

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingcriterium 

2.3.1 Toepasbaarheidsbeginsel 
Het toepasbaarheidsbeginsel1 houdt in dat de luchtkwaliteitseisen niet van kracht zijn: 
- Locaties in gebieden die niet toegankelijk zijn voor publiek en waar geen vaste 

bewoning is, zoals gebieden in lussen van knooppunten of tussen de rijksweg en de 
bermsloot; 

- Terreinen met een of meer inrichtingen waar arboregels gelden, zoals 
bedrijfsterreinen; 

- De rijbaan en ontoegankelijke middenbermen van wegen. 
 

2.3.2 Blootstellingscriterium 
Het blootstellingscriterium2 houdt in dat de luchtkwaliteit alleen bepaald hoeft te 
worden op plaatsen waar de periode van blootstelling significant is. De bepaling of een 
verblijfstijd significant is, is afhankelijk van de grenswaarde van de stof 
(jaargemiddelde, daggemiddelde of uurgemiddelde concentratie).  
Voor de toetsing aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO2 betekent 
dit dat er getoetst moet worden op locaties waar mensen het gehele jaar of een groot 
deel daarvan, dagelijks verblijven, zoals woningen, scholen, instellingen voor 
kinderopvang, verzorgings- en bejaardentehuizen, penitentiaire inrichtingen etc. 

                                                        
1 artikel 5.19, lid 2 van de Wet milieubeer 
2 artikel 22, lid 1, sub a van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
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3 Uitgangspunten windtunnelonderzoek 

3.1 Configuraties 

Om uit modelonderzoek naar de werkelijkheid overdraagbare resultaten te krijgen 
dienen: 

 

1. de betreffende tunnelmonden en schermen geometrisch juist geschaald te worden; 
2. de omringende bebouwing schematisch mee gemodelleerd te worden; 
3. de eigenschappen van de aankomende wind op schaal gemodelleerd te worden. 
 
De eerste twee condities hebben betrekking op het schaalmodel zelf: schaalgrootte en 
omgevingselementen. De aankomende wind wordt echter bepaald door de omgeving op 
grotere afstand en wordt gemodelleerd door een bepaalde ruwheid in het 
aanstroomgebied van de windtunnel aan te brengen. 
 
In figuren 3.1 en 3.2 zijn de locaties van respectievelijk KeizerKareltunnel en van de 
Gaasperdammertunnel aangegeven. 
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Figuur 3.1 Locatie KeizerKareltunnel 
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Figuur 3.2  Locatie Gaasperdammertunnel 
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3.1.1 Eigenschappen aankomende wind 
Voor een goede simulatie dienen de eigenschappen van de wind die op het model 
afkomt op schaal gemodelleerd te worden. Deze worden bepaald door de 
ruwheidslengte voor van het gebied waar de wind overheen stroomt, gemiddeld over de 
windrichtingen. De middeling is nodig omdat de verschillende windrichtingen in het 
onderzoek worden verkregen door het model om zijn as te draaien, terwijl het voorland 
(aanstroomgebied in de windtunnel) gelijk wordt gehouden. 
 
 
Bij Tunnelportaal West van de KeizerKareltunnel vindt de aanstroming bij wind tussen 
Noord naar Zuid plaats via stedelijke bebouwing. Bij wind tussen Zuid naar Noord 
deels over water en deels over bebossing plaats (figuur 3.3). De overheersende 
zuidwestelijke wind komt dus aan over open water en bebossing. De eigenschappen van 
de aankomende wind zijn daarom gesimuleerd met door een voorland toe te passen 
bestaande uit kleine blokken (ruwheidslengte zo=0,5 m). 
 

 
Figuur 3.3 Ligging van het toekomstige tunnelportaal west van de KeizerKareltunnel te Amstelveen (bron: 

Google Earth) 

Bij Tunnelportaal Oost van de KeizerKareltunnel vindt de aanstroming bij wind tussen 
Noord naar Zuid plaats via landelijke bebouwing. Bij wind tussen Zuid naar Noord over 
stedelijke bebouwing plaats (figuur 3.4). De overheersende zuidwestelijke wind komt 
dus aan over stedelijke bebouwing. De eigenschappen van de aankomende wind zijn 
daarom gesimuleerd met door een voorland toe te passen bestaande uit kleine blokken 
(ruwheidslengte zo=0,5 m).  
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Figuur 3.4 Ligging van het toekomstige tunnelportaal oost van de KeizerKareltunnel te Amstelveen (bron: 

Google Earth) 

Bij het tunnelportaal west van de Gaasperdammertunnel vindt de aanstroming bij wind 
tussen noordwest naar zuidoost plaats via stedelijke bebouwing / industrie terrein. Bij 
wind tussen zuidoost naar noordwest nog voor een klein deel over stedelijke bebouwing 
/ industrie terrein en verder grotendeels over grasland en deels water (figuur 3.5). 
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Figuur 3.5 Ligging van het toekomstige tunnelportaal west van de Gaasperdammertunnel ten zuiden van 

Diemen (bron: Google Earth) 

De overheersende zuidwestelijke wind komt dus voor het grootste deel aan over open 
water en grasland. De eigenschappen van de aankomende wind zijn daarom 
gesimuleerd met door een voorland toe te passen bestaande uit kleine blokken 
(ruwheidslengte zo=0,5 m). Deze ruwheidslengte doet het meest recht aan de gewogen 
gemiddelde ruwheid over de windroos. De windrichting is bij het onderzoek gevarieerd 
door het model om zijn as te draaien. 
 
Bij het tunnelportaal oost van de Gaasperdammertunnel vindt de aanstroming bij wind 
tussen noord naar zuidwest plaats via landelijke bebouwing. Bij wind tussen zuidwest 
naar Noord over stedelijke bebouwing plaats (figuur 3.6). 
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Figuur 3.6 Ligging van het toekomstige tunnelportaal oost van de Gaasperdammertunnel ten zuiden van 

Diemen (bron: Google Earth) 

 

 

3.1.2 Modellen van de tunnelmonden 
 
Alle schaalmodellen zijn gebaseerd op het OTB ontwerp zonder aanvullende 
maatregelen. De geprojecteerde KeizerKareltunnel en Gaasperdammertunnel zijn 
dermate lang dat in beide gevallen de tunnelportalen niet in één keer in de 
windtunnel gemodelleerd kunnen worden. Voor elk tunnelportaal is daarom een 
apart model gemaakt. In alle gevallen is gebruik gemaakt van modellen op schaal 
1:350 van de tunnelportalen, waarbij tevens de obstakels binnen een straal van circa 
400 m schematisch zijn weergegeven 
 
In alle gevallen is er een model op schaal 1:350 gemaakt van de tunnelportalen op basis 
van door de vertegenwoordiger van de opdrachtgever (Rangelrooij Consultancy) en 
door RWS beschikbaar gestelde tekeningen en informatie.  
 
In de figuren 3.7 tot en met 3.10 zijn afbeeldingen opgenomen van de verschillende 
onderzochte tunnelmonden. 
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Figuur 3.7  Het model KeizerKarel west in de windtunnel van TNO Apeldoorn (schaal 1:350). 

 

 

Figuur 3.8  Het model KeizerKarel oost in de windtunnel van TNO (schaal 1:350). 
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Figuur 3.9  Het model Gaasperdammerweg west in de windtunnel van TNO (schaal 1:350). 

 
 

 

Figuur 3.10  Het model Gaasperdammerweg oost in de windtunnel van TNO (schaal 1:350). 
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3.2 Ligging receptorpunten  

Voor de tunnelmonden van de KeizerKareltunnel en de westelijke tunnelmond van de 
Gaasperdammertunnel zijn 12 meetpunten geplaatst op 10 meter van de wegrand. De 
meetpunten in de omgeving van de oostelijke tunnelmond van de 
Gaasperdammertunnel bevinden zich verder dan 10 meter van de wegrand in verband 
met het talud nabij de zuidelijke parallelweg. De meetpunten zijn allen geplaatst op 10 
meter van het geprojecteerde geluidsscherm. De meethoogte waarop de concentraties 
zijn bepaald bedraagt de standaard meethoogte van 1,5 m ten opzichte van de 
ondergrond. 

 

3.2.1 KeizerKareltunnelmond west 
Er zijn 12 meetpunten geplaatst op 0, 50, 100, 200, 300 en 400 m van de niet 
versprongen tunnelmond (noordelijke tunnelportaal) geplaatst, zie tabel 3.1. In figuur 
3.11 is een afbeelding opgenomen met de schematische weergave van de ligging van de 
meetpunten. 
 
 

   Tabel 3. 1 Locatie van de meetpunten voor de KeizerKareltunnelmond west, met de afstanden tot de tunnelmond en de 
wegrand in meters. 

Receptorpunt nummer Afstand tot de tunnelmond Afstand tot de wegrand 
1 0 10 
2 50 10 
3 100 10 
4 200 10 
5 300 10 
6 400 10 
7 0 10 
8 50 10 
9 100 10 

10 200 10 
11 300 10 
12 400 10 
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Figuur 3.11 Schematische weergave van de tunnelmond KeizerKarel West, inclusief de ligging van de 
meetpunten.  

3.2.2 KeizerKarel tunnelmond oost 
 
De 12 meetpunten zijn op 0, 50, 100, 200, 300 en 350 m van tunnelmond geplaatst, zie 
tabel 3.2. In figuur 3.12 is een afbeelding opgenomen met de schematische weergave 
van de ligging van de meetpunten. 
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   Tabel 3.2.  Locatie van de meetpunten van de KeizerKareltunnelmond oost, met de afstanden tot de tunnelmond en 
de wegrand in meters. 

Receptorpunt nummer Afstand tot de tunnelmond Afstand tot de wegrand 
1 350 10 
2 300 10 
3 200 10 
4 100 10 
5 50 10 
6 0 10 
7 350 10 
8 300 10 
9 200 10 

10 100 10 
11 50 10 
12 0 10 

 

 
 
 

 
Figuur 3.12 Schematische weergave van de tunnelmond KeizerKarel Oost, inclusief de ligging van de 

meetpunten.  
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3.2.3 Gaasperdammer tunnelmond west 
 
De 12 meetpunten zijn op 0, 50, 100, 250, 300 en 350 m van de tunnelmond (westelijke 
tunnelportaal) geplaatst, zie tabel 3.3. In figuur 3.13 is een afbeelding opgenomen met 
de schematische weergave van de ligging van de meetpunten. 
 

 

 

Tabel 3.3.  Locatie van de meetpunten Gaasperdammertunnelmond west, met de afstanden tot de tunnelmond en de wegrand 
in meters. 

Receptorpunt nummer Afstand tot de tunnelmond Afstand tot de wegrand 
1 0 10 
2 50 10 
3 100 10 
4 250 10 
5 300 10 
6 350 10 
7 0 10 
8 50 10 
9 100 10 

10 250 10 
11 300 10 
12 350 10 
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Figuur 3.13 Schematische weergave van de tunnelmond Gaasperdammerweg West, inclusief de ligging 
van de meetpunten.  

 

3.2.4 Gaasperdammer tunnelmond west 
 
De in tabel 3.4 vermelde afstanden tot de tunnelmond hebben betrekking op de afstand 
van de meetpunten vanaf de versprongen tunnelmond van de hoofdrijbanen. In figuur 
3.14 is een afbeelding opgenomen met de schematische weergave van de ligging van de 
meetpunten. 
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Tabel 3.4.  Locatie van de meetpunten Gaasperdammertunnelmond west, met de afstanden tot de versprongen 
tunnelmond van de zuidelijke hoofdrijbaan en de wegrand in meters. 

Receptorpunt nummer 

Afstand tot de versprongen 
tunnelmond zuidelijke 
hoofdrijbaan 

Afstand tot het 
geprojecteerde scherm 

11 1 10 
22 2 10 
3 0 10 
4 50 10 
5 100 10 
6 135 10 
73 3 10 
8 0 10 
9 50 10 

10 100 10 
11 150 10 
124 4 10 

 

1) meetpunt 1 is geplaatst nabij de tunnelmond van de zuidelijke parallelrijbaan. 
2) meetpunt 2 is halverwege meetpunt 1 en 3 geplaatst. 
3) meetpunt 7 is geplaatst tegenover meetpunt 2. 
4) meetpunt 12 is geplaatst nabij de dichtstbijzijnde woonbebouwing. 
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Figuur 3.14 Schematische weergave van de tunnelmond Gaasperdammerweg Oost, inclusief de ligging 
van de meetpunten. 

 

3.3 Emissiebronnen  

3.3.1 Westelijke tunnelmond KeizerKarel 
 
Bij het onderzoek van de westelijke tunnelmond van de KeizerKareltunnel zijn de 
volgende emissiebronnen (wegdelen) meegenomen en apart voor alle meetpunten over 
de windroos gemeten:  
• Tunnelmond hoofdrijbanen; 
• Tunnelmond parallelrijbanen; 
• A9 Hoofdrijbanen; 
• A9 Parallelrijbanen. 
 
De verkeersintensiteiten voor de A9 KeizerKareltunnelmond west worden voor 2020 
gegeven in de tabel 3.5 De verkeersintensiteiten hebben betrekking op een gemiddelde 
weekdag. De modelleringsgegevens van het windtunnelonderzoek worden gegeven in 
tabel 3.6. 
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Naast de op de draaischijf gemodelleerde wegen is het effect van de 
Amsterdamseweg/Dorpsstraat met behulp van een CAR berekening gemodelleerd en bij 
de resultaten van de windtunnel opgeteld. De verkeersintensiteiten en CAR 
karakteristieken voor de Amsterdamseweg/Dorpsstraat is voor 2020 gegeven in de tabel 
3.7. De verkeersintensiteiten hebben betrekking op een gemiddelde weekdag.  
De verkeersintensiteiten op de Amsterdamsweg/Dorpsstraat zijn bepaald op basis van 
de berekende verkeerscijfers voor het jaar 2020 zoals aangeleverd door de gemeente 
Amstelveen. De verkeerssamenstelling is bepaald op basis van tellingen op de 
betreffende weg van 2008, zoals aangeleverd door de gemeente Amstelveen. Het 
wegtype, bomenfactor, stagnatie en het snelheidstype is een inschatting op basis van 
Google Earth. 

Tabel 3.5 Weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten (mvt/etmaal), maximale rijsnelheden (km/uur) en 
mate van congestie (%) voor de KeizerKarel west in 2020. 

 

 

Wegvak 

Voertuigintensiteit Maximale rijsnelheid* 

Congestie Personen-
auto’s 

Vrachtverkeer Personen-
auto’s 

Vracht-
verkeer middel-

zwaar 
zwaar 

1 Tunnelmond 
West 86800 2946 3254 100 80 0

2 Hoofdrijbanen 147900 5053 5647 100 80 2,5
3 Parallelrijbanen 29500 566 634 80 80 7

*) er is gerekend zonder stringente handhaving. 

Tabel 3.6 Gemodelleerde emissiebronnen A9 KeizerKareltunnelmond west in de windtunnel  

 Wegdeel Tunnellengte (m) Weglengte (m) 
1 
2 
3 
4 

Tunnelmond hoofdrijbanen 
Tunnelmond parallelrijbanen 
Hoofdrijbanen 
Parallelrijbanen 

1778 
322 

 
 

 
 

553 
553 

 

Tabel 3.6 Weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten (mvt/etmaal), maximale rijsnelheden (km/uur) en 
mate van congestie (%) voor de Amsterdamseweg/Dorpsstraat. 

Jaar Intensiteiten Maximale 
rijsnelheid

Bomen 
factor 

Wegtype Stagnatie Snelheidstype
Totaal Licht Middel 

zwaar 
Zwaar

2020 14800 13993 551 256 50 1.25 3a 0 E 
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3.3.2 Oostelijke tunnelmond KeizerKarel 
 
Bij het onderzoek van de oostelijke tunnelmond van de KeizerKareltunnel zijn de 
volgende emissiebronnen (wegdelen) meegenomen en apart voor alle meetpunten over 
de windroos gemeten:  

 

• Tunnelmond hoofdrijbanen; 
• A9 Hoofdrijbanen; 
• Stadsweg. 
 
De verkeersintensiteiten voor de A9 KeizerKareltunnelmond oost is voor 2020 gegeven 
in de tabel 3.7. De verkeersintensiteiten hebben betrekking op een gemiddelde 
weekdag. De modelleringgegevens van het windtunnelonderzoek worden gegeven in 
tabel 3.8 
 
Naast de op de draaischijf gemodelleerde wegen is het effect van de Groenelaan met 
behulp van een Pluim Snelweg berekening gemodelleerd en bij de resultaten van de 
windtunnel verwerkt. 
 

Tabel 3.7 Weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten (mvt/etmaal), maximale rijsnelheden (km/uur) en 
mate van congestie (%) voor de KeizerKarel oost in 2020. 

 

Wegvak 

Voertuigintensiteit Maximale rijsnelheid* 

Congestie Personen-
auto’s 

Vrachtverkeer Personen-
auto’s 

Vracht-
verkeer Middel-

zwaar 
zwaar 

1 Tunnelmond Oost 74800 0 0 100 80 0
2 Hoofdrijbanen 147900 5053 5647 100 80 2.5
3 Ontsluitingsweg 10100 0 0 70 70 0
4 Beneluxlaan 18033 293 1374 70 70 0

 

Tabel 3.8 Gemodelleerde emissiebronnen A9 KeizerKareltunnelmond oost in de windtunnel  

 Wegdeel Tunnellengte (m) Weglengte (m) 
1 
2 
3 
4 
5 

Tunnelmond hoofdrijbanen 
Hoofdrijbanen 
Parallelrijbanen 
Beneluxbaan 
Ontsluitingsweg 

1778 
 
 
 
 

 
542 

 
680 
948 

 

3.3.3 Westelijke tunnelmond Gaaperdammerweg 
Bij het onderzoek van de westelijke tunnelmond van de Gaasperdammertunnel zijn de 
volgende emissiebronnen (wegdelen) meegenomen en apart voor alle meetpunten over 
de windroos gemeten:  
• Tunnelmond hoofdrijbaan; 
• Tunnelmond parallelrijbaan; 
• Gaasperdammerweg hoofdrijbanen; 
• Gaasperdammerweg parallelrijbanen. 
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Bij de referentiesituatie is gemeten zonder afzuiging en zonder schermen, waarbij het 
bedieningsgebouw zich aan de westkant van het spoor bevindt. De verkeersintensiteiten 
voor het onderzoek Gaasperdammertunnelmond west is voor 2020 gegeven in de tabel 
3.9. De verkeersintensiteiten hebben betrekking op een gemiddelde weekdag.  
De modelleringsgegevens van het windtunnelonderzoek worden gegeven in tabel 3.10 
 

Tabel 3.9 Weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten (mvt/etmaal), maximale rijsnelheden (km/uur) en 
mate van congestie (%) voor de Gaasperdammer west in 2020. 

 

 

Wegvak 

Voertuigintensiteit Maximale rijsnelheid* 

Congestie Personen-
auto’s 

Vrachtverkeer Personen-
auto’s 

Vracht-
verkeer middel-

zwaar 
zwaar 

1 Tunnelmond west 
hoofdrijbanen 46000 808 892 100 80 5,5

2 Tunnelmond west 
parallelrijbanen 24200 475 525 80 80 0

3 Hoofdrijbanen 99400 855 945 100 80 2,75
4 Parallelrijbanen 46700 1601 1799 80 80 6,75

*) er is gerekend zonder stringente handhaving. 

 
Tabel 3.10 Gemodelleerde emissiebronnen Gaasperdammertunnelmond west in de windtunnel  

 Wegdeel Tunnellengte (m) Weglengte (m) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tunnelmond hoofdrijbanen noord 
Tunnelmond hoofdrijbanen zuid 
Tunnelmond parallelrijbanen noord 
Tunnelmond parallelrijbanen zuid 
Hoofdrijbanen 
Parallelrijbanen 

2677 
2987 
2517 
2597 

 
 

 
 
 
 

485 
485 

 
 

3.3.4 Oostelijke tunnelmond Gaasperdammerweg 
Bij het onderzoek van de oostelijke tunnelmond van de Gaasperdammertunnel zijn de 
volgende emissiebronnen (wegdelen) meegenomen en apart voor alle meetpunten over 
de windroos gemeten:  
• Tunnelmond hoofdrijbanen; 
• Tunnelmond parallelrijbanen; 
• Gaasperdammerweg hoofdrijbanen; 
• Gaasperdammerweg parallelrijbanen. 
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Bij de referentiesituatie is gemeten zonder afzuiging en zonder schermen. 
De verkeersintensiteiten voor de Gaaperdammerweg tunnelmond oost is voor 2020 
gegeven in de tabel 3.11. De verkeersintensiteiten hebben betrekking op een 
gemiddelde weekdag. 
De modelleringgegevens van het windtunnelonderzoek worden gegeven in tabel 3.12. 
 
 

Tabel 3.11 Weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten (mvt/etmaal), maximale rijsnelheden (km/uur) en 
mate van congestie (%) voor de Gaasperdammerweg oost in 2020. 

 

 

Wegvak 

Voertuigintensiteit Maximale rijsnelheid* 

Congestie Personen-
auto’s 

Vrachtverkeer Personen-
auto’s 

Vracht-
verkeer middel-

zwaar 
zwaar 

1 Tunnelmond oost 
hoofdrijbanen 53400 47 53 100 80 8

2 Tunnelmond oost 
parallelrijbanen 26400 1126 1274 80 80 2,3

3 Hoofdrijbanen 99400 855 945 100 80 6,75
4 Parallelrijbanen 53500 1554 1746 80 80 1,17

*) er is gerekend zonder stringente handhaving. 

 

Tabel 3.12 Gemodelleerde emissiebronnen Gaasperdammertunnelmond oost in de windtunnel  

 Wegdeel Tunnellengte (m) Weglengte (m) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Tunnelmond hoofdrijbanen noord 
Tunnelmond hoofdrijbanen zuid 
Tunnelmond parallelrijbanen noord 
Tunnelmond parallelrijbanen zuid 
Noordelijke hoofdrijbaan 
Zuidelijke hoofdrijbaan 
Noordelijke Parallelrijbaan 
Zuidelijke Parallelrijbaan 

2677 
2987 
2517 
2597 

 
 
 
 

 
 
 
 

607 
305  
768 
697 
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3.4 Concentratie-coëfficiënten 

Indien de stromingen (en de verspreiding van gassen) bij het model en in de 
werkelijkheid gelijkvormig zijn, dan kunnen de in de windtunnel bij het model gemeten 
concentraties herleid worden naar de werkelijke situatie met behulp van de volgende 
modelregel: 

sfm Q
LUC

Q
LUC

.

22 ....
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 [1] 

hierin is: 
C - concentratie 
U - windsnelheid 
L - karakteristieke lengtemaat 
Q - bronsterkte 
De indices m en f.s staan hier voor respectievelijk model en full-scale. Voor de 
windsnelheid is de windsnelheid op 10 m hoogte bepaalds volgende interpolatie 
methodiek (Staatscourant 136, 2008), omdat hiervoor statistische windgegevens bekend 
zijn.  
De verhouding tussen de windsnelheid op referentiehoogte in de windtunnel en de 
windsnelheid op 10 m hoogte conform de interpolatie methodiek (Staatscourant 136, 
2008) is berekend met behulp van de door Vermeulen/Hooftman (1980) beschreven 
koppelingsmethode. 
Vergelijking [1] kan ook geschreven worden als: 

K
Q
UC

Q
UC

s sfm

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

.
2

10.10.1  [2] 

hierin is: 
s - de schaalfactor (Lfs/Lm) 
C - concentratie (kg/m3) 
U10 - geïnterpoleerde windsnelheid op 10 m hoogte op de meetlocatie (m/s) 
Q - bronsterkte uitlaatgascomponent (kg/s) 
K - concentratiecoëfficiënt (m-2) 
De concentraties bij het model in de windtunnel (C) zijn gemeten bij de uit de gemeten 
windsnelheid in de windtunnel bepaalde U10 en bij de in het model ingestelde 
bronsterkte tracergas (Q). Daarnaast is uiteraard ook de schaalfactor (s) bekend. 
Hiermee kan voor elk receptorpunt en voor elke windrichting de concentratiecoëfficiënt 
bepaald worden.  
De in werkelijkheid te verwachten concentraties kunnen vervolgens berekend worden 
met: 

10
.

U
QKC =  [3] 
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Hierin is Q de bronsterkte van de beschouwde uitlaatgascomponent. Met behulp van K 
kan in principe voor elke gewenste windsnelheid de concentratie van de beschouwde 
uitlaatgascomponent berekend worden. In dit geval worden alleen de 
uitlaatgascomponenten NOx en PM10 beschouwd. 
  

3.5 Verwerking van de windtunnelresultaten 

3.5.1 Opzet 
Voor het bepalen van (meestal NO2- en PM10) concentratie (inclusief 
achtergrondconcentraties) uit de in de windtunnel gemeten concentratiecoëfficiënten 
moeten de volgende stappen onderscheiden worden:  

• het in rekening brengen van de (NOx- en PM10) voertuigemissie; 
• het in rekening brengen van de windsnelheid (12 windrichtingen, sectoren); 
• het in rekening brengen van de concentratiebijdragen als gevolg van emissies 

van aanliggende wegvakken; 
• het omzetten van de NO concentratie in NO2 (12 windrichtingen); 
• het in rekening brengen van de achtergrondconcentratie, rekening houdend met 

dubbeltellingcorrectie conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

3.5.2 Meteorologie 
De essentie van de weging van de (bijdrage)concentratie ten gevolge van de 
wegverkeeremissies over alle mogelijke windrichtingen en -snelheden wordt in 
onderstaande vergelijking weergeven:  

ΔC = K x  E (f 1,45/u1,45 + f 4/u4 + f 8/u8) 

waarin:   
ΔC  de bijdrage van het wegverkeer aan de NOx- of PM10- 
  concentratie in één windrichting; 
K  concentratiecoëfficiënt (windtunnelonderzoek); 
E  NOx- of PM10 bronsterkte (ter onderscheiding van de Q voor de 
  windtunnel bronsterkte);  
f1,45, f 4, f 8 frequentie van voorkomen van de onderscheiden windsnel- 
  heidsklassen per windrichting; 
u1,45, u4 en u8  karakteristieke windsnelheden voor de onderscheiden 
  windsnelheidsklassen (1.45, 4 resp. 8 m/s). 
Voor de meteorologie is gebruik gemaakt van meteorologische gegevens die maart 
2009 door de Minister van VROM zijn gepubliceerd. De data set onderscheidt drie 
windsnelheidsklassen, met de klassenmiddens van 1,45 m/sec, 4 m/sec en 8 m/sec. 
Voor elk van deze klassen bevat de meteo dataset (voor twaalf windrichtingen) de 
frequentie van voorkomen (f 1,45, f 4 en f 8).  
Op basis van bovenstaande vergelijking is de uit de windtunnelmetingen afgeleide 
concentratiecoëfficiënt gewogen naar de drie windsnelheidsklassen en frequentie van 
voorkomen van deze windsnelheidsklassen.  

3.5.3 Emissieberekeningen 
De grootte van de emissie van de verschillende stoffen is sterk afhankelijk van het 
motorvermogen, de soort brandstof, het rijgedrag en de rijsnelheid. Voor het berekenen 
van de NOx-en PM10-emissie en concentraties in 2020 is gebruik gemaakt van de 
emissiefactoren volgens het BGE scenario van maart 2009 (MNP, 2009)  
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3.5.4 Omzetting van NOx in NO2 en jaargemiddelde concentratie per receptorpunt 
De NOx-(bijdrage)concentratie (som van windtunnelbijdrage en bijdrage berekend met 
Pluim-snelweg per windrichting), wordt op basis van de NO2-achtergrondwindroos en 
de ozonconcentratie per windrichting omgerekend in een NO2-(bijdrage)-concentratie 
per windrichting. Eenzelfde berekening wordt ook uitgevoerd voor het direct 
geëmitteerde NO2. Vervolgens wordt de (jaargemiddelde) NO2-verkeersbijdrage op 
basis van de frequentie van voorkomen van een bepaalde windrichting berekend. Ten 
slotte worden verkeersbijdrage en achtergrondconcentratie gesommeerd. 

 

3.5.5 Achtergrondconcentratieniveaus 
Voor het berekenen van de totale concentratie moeten de bijdragen van het wegverkeer 
en de achtergrondconcentratie worden gecombineerd. Voor de NO2 en PM10 
achtergronden is uitgegaan van het BGE scenario van maart 2009 (MNP, 2009). De 
dubbeltellingcorrecties zijn eveneens onderdeel van het BGE scenario van maart 2009.  

3.6 Validatie windtunnelonderzoeken 

De windtunnel van TNO is goedgekeurd als standaardrekenmethoden 1, 2 en 3 van de 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 voor situaties waarin de verspreiding van 
concentraties grotendeels wordt bepaald door de aanwezigheid van bebouwing en de 
daarmee samenhangende turbulentie. Windtunnelonderzoek is hiermee wettelijk 
goedgekeurd voor de vaststelling van de luchtkwaliteit rondom tunnelportalen. 
 
Het onderzoek is voor zover van toepassing uitgevoerd conform het concept 
meetprotocol windtunnels luchtkwaliteit van 30 oktober 2007 (RWS, 2007), waarin 
beschreven wordt met welke stappen een windtunnelonderzoek dient te worden 
uitgevoerd.  
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4 Resultaten windtunnelonderzoek 

4.1 Westelijke tunnelmond KeizerKarel  

4.1.1 Concentraties NO2 

 
In tabel 4.1 staan de berekende jaargemiddelde NO2-concentraties weergegeven per 
meetpunt in 2020. Dezelfde waarden staan eveneens weergegeven in figuur 4.1. 
 

Tabel 4.1 Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m3) per meetpunt in 2020, inclusief het effect 
van de Amsterdamseweg/Dorpsstraat. 

Meetpunt Concentratie NO2 
(µg/m3) 

1 32,3 
2 36,2 
3 32,0 
4 30,6 
5 27,3 
6 29,3 
7 28,3 
8 28,2 
9 28,1 

10 30,3 
11 27,6 
12 28,3 

 
De tabel laat zien dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-concentratie 
(40 µg/m3)  ter hoogte van de beschouwde meetpunten niet wordt overschreden. 
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Figuur 4.1 Schematische weergave van de tunnelmond KeizerKarel west, inclusief de bepaalde 
jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m3) ter hoogte van de meetpunten. 

 
 
De waarden in de tabel 4.1 laat zien dat de indicatorwaarde voor uurgemiddelde NO2-
concentraties (82,2 µg/m³) ter hoogte van de beschouwde meetpunten nabij de 
westelijke tunnelmond van de KeizerKareltunnel niet wordt overschreden. 
 

4.1.2 Concentraties PM10  
 
 
In tabel 4.2 staan de berekende jaargemiddelde PM10-concentraties weergegeven per 
meetpunt in 2020. Dezelfde waarden staan eveneens weergegeven in figuur 4.2. 
 

Tabel 4.2  Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m3) per meetpunt in 2020, inclusief het 
effect van de Amsterdamseweg/Dorpsstraat. 

Meetpunt Concentratie PM10 
(µg/m3) 

1 25,5 
2 26,9 
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3 25,9 
4 25,4 
5 24,3 
6 24,9 
7 24,3 
8 24,4 
9 24,3 

10 25,1 
11 24,1 
12 24,3 

 

 
De tabel laat zien dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde PM10-concentratie 
(40 µg/m3)  ter hoogte van de beschouwde meetpunten niet wordt overschreden. 
 
 

 
Figuur 4.2 Schematische weergave van de tunnelmond KeizerKarel west, inclusief de bepaalde 

jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m3) ter hoogte van de meetpunten. 

 
De waarden in tabel 4.2 laten zien dat de indicatorwaarde van de grenswaarde voor 24-
uurgemiddelde concentratie(32,6 µg/m³) op geen van de beschouwde punten in 2020 
wordt overschreden. 
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4.2 Oostelijke tunnelmond KeizerKarel 

  

4.2.1 Concentraties NO2 

 
In tabel 4.3 staan de berekende jaargemiddelde NO2-concentraties weergegeven per 
meetpunt in 2020. Dezelfde waarden staan eveneens weergegeven in figuur 4.3. 
 

Tabel 4.3  Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m3) per meetpunt in 2020, inclusief het 
effect van de Groenelaan. 

Meetpunt Concentratie NO2 
(µg/m3) 

1 20,7 
2 20,9 
3 23,3 
4 24,5 
5 23,0 
6 22,5 
7 22,6 
8 27,3 
9 28,9 

10 35,5 
11 41,3 
12 30,4 

 
De tabel laat zien dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-concentratie 
(40 µg/m3) op het meetpunt 11 bij de tunnelmond wordt overschreden (oranje 
gearceerd). Deze overschrijding vindt plaats aan de zuidelijke zijde van de A9 ten 
gevolge van het tunnelmond effect, de verdiepte ligging van de Gaasperdammerweg en 
de opstuwende werking van de dijk waarop de ontsluitingsweg zich bevindt aan de 
noordelijke zijde van de A9, zie figuur 4.2 voor een overzicht van de meetpunt ligging. 
 
 
 
 
 

 



 
TNO-rapport | TNO-034-UT-2010-00483_RPT-ML  36 / 36

 

 

Figuur 4.3 Schematische weergave van de tunnelmond KeizerKarel oost, inclusief de bepaalde 
jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m3) ter hoogte van de meetpunten. 

 
 
De waarden in de tabel 4.3 laten zien dat de indicatorwaarde voor uurgemiddelde NO2-
concentraties (82,2 µg/m³) ter hoogte van de beschouwde meetpunten nabij de 
oostelijke tunnelmond van de KeizerKareltunnel niet wordt overschreden. 

4.2.2 Concentraties PM10  
In tabel 4.4 staan de berekende jaargemiddelde PM10-concentraties weergegeven per 
meetpunt in 2020. Dezelfde waarden staan eveneens weergegeven in figuur 4.4. 
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Tabel 4.4  Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m3) per meetpunt in 2020, inclusief het 
effect van de Groenelaan. 

Meetpunt Concentratie PM10 
(µg/m3) 

1 22,5 
2 22,5 
3 23,0 
4 23,4 
5 22,9 
6 22,7 
7 23,2 
8 23,9 
9 24,4 

10 26,6 
11 28,5 
12 25,2 

 

 
De tabel laat zien dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde PM10-concentratie 
(40 µg/m3) ter hoogte van de beschouwde meetpunten niet wordt overschreden. 
 

 
Figuur 4.4 Schematische weergave van de tunnelmond KeizerKarel oost, inclusief de bepaalde 

jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m3) ter hoogte van de meetpunten. 
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De waarden in tabel 4.4 laten zien dat de indicatorwaarde van de grenswaarde voor 24-
uurgemiddelde concentratie(32,6 µg/m³) op geen van de beschouwde punten in 2020 
wordt overschreden.  

 
 

4.3 Westelijke tunnelmond Gaasperdammerweg 

4.3.1 Concentraties NO2 

 
In tabel 4.5 staan de berekende jaargemiddelde NO2-concentraties weergegeven per 
meetpunt in 2020. Dezelfde waarden staan eveneens weergegeven in figuur 4.5. 
 
 

Tabel 4.5 Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m3) per meetpunt in 2020, inclusief het effect 
van de Amsterdamseweg/Dorpsstraat. 

Meetpunt Concentratie NO2 (µg/m3) 

1 30,2 
2 24,3 
3 20,6 
4 20,7 
5 20,9 
6 20,5 
7 27,8 
8 27,0 
9 21,3 

10 19,6 
11 19,3 
12 18,6 

 
De tabel laat zien dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-concentratie 
(40 µg/m3) ter hoogte van de beschouwde meetpunten niet wordt overschreden. 
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Figuur 4.5 Schematische weergave van de tunnelmond Gaasperdammerweg west, inclusief de bepaalde 
jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m3) ter hoogte van de meetpunten. 

 
De waarden in de tabel 4.5 laten zien dat de indicatorwaarde voor uurgemiddelde NO2-
concentraties (82,2 µg/m³) ter hoogte van de beschouwde meetpunten nabij de 
westelijke tunnelmond van de Gaasperdammertunnel niet wordt overschreden. 
 
 

4.3.2 Concentraties PM10  
 
In tabel 4.6 staan de berekende jaargemiddelde PM10-concentraties weergegeven per 
meetpunt in 2020. Dezelfde waarden staan eveneens weergegeven in figuur 4.6. 
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Tabel 4.6  Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m3) per meetpunt in 2020. 

Meetpunt Concentratie PM10 (µg/m3) 

1 25,7 
2 24,0 
3 22,7 
4 22,6 
5 22,7 
6 22,5 
7 24,5 
8 24,5 
9 22,7 

10 22,2 
11 22,1 
12 21,9 

 

 
De tabel laat zien dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde PM10-concentratie 
(40 µg/m3) ter hoogte van de beschouwde meetpunten niet wordt overschreden. 
 
 

 
Figuur 4.6 Schematische weergave van de tunnelmond Gaasperdamwerweg west, inclusief de bepaalde 

jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m3) ter hoogte van de meetpunten. 
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De waarden in tabel 4.6 laten zien dat de indicatorwaarde van de grenswaarde voor 24-
uurgemiddelde concentratie(32,6 µg/m³) op geen van de beschouwde punten in 2020 
wordt overschreden. 
  

 

4.4 Oostelijke tunnelmond Gaasperdammerweg 

4.4.1 Concentraties NO2 
 
In tabel 4.7 staan de berekende jaargemiddelde NO2-concentraties weergegeven per 
meetpunt in 2020. Dezelfde waarden staan eveneens weergegeven in figuur 4.7. 
 
 

Tabel 4.7  Berekende jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m3) per meetpunt in 2020. 

Meetpunt Concentratie NO2 (µg/m3) 

1 22,4 
2 23,0 
3 25,4 
4 26,0 
5 25,4 
6 23,6 
7 19,6 
8 24,0 
9 22,1 

10 21,5 
11 20,6 
12 19,3 

 
De tabel laat zien dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde NO2-concentratie 
(40 µg/m3)  ter hoogte van de beschouwde meetpunten niet wordt overschreden. 
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Figuur 4.7 Schematische weergave van de tunnelmond Gaasperdammerweg oost, inclusief de bepaalde 
jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m3) ter hoogte van de meetpunten. 

 
 
De waarden in de tabel 4.7 laten zien dat de indicatorwaarde voor uurgemiddelde NO2-
concentraties (82,2 µg/m³) ter hoogte van de beschouwde meetpunten nabij de 
oostelijke tunnelmond van de Gaasperdammertunnel niet wordt overschreden. 
 

4.4.2 Concentraties PM10  
In tabel 4.8 staan de berekende jaargemiddelde PM10-concentraties weergegeven per 
meetpunt in 2020. Dezelfde waarden staan eveneens weergegeven in figuur 4.8. 
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Tabel 4.8 Berekende jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m3) per meetpunt in 2020,  

Meetpunt Concentratie PM10 (µg/m3) 

1 23,1 
2 23,4 
3 24,2 
4 24,4 
5 24,2 
6 23,7 
7 22,6 
8 24,0 
9 23,4 

10 23,2 
11 22,9 
12 22,6 

 

 
De tabel laat zien dat in 2020 de grenswaarde voor jaargemiddelde PM10-concentratie 
(40 µg/m3) ter hoogte van de beschouwde meetpunten niet wordt overschreden. 
 
 

 
Figuur 4.8 Schematische weergave van de tunnelmond Gaasperdamwerweg oost, inclusief de bepaalde 

jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m3) ter hoogte van de meetpunten. 

 



 
TNO-rapport | TNO-034-UT-2010-00483_RPT-ML  44 / 44

 
De waarden in tabel 4.8 laten zien dat de indicatorwaarde van de grenswaarde voor 24-
uurgemiddelde concentratie (32,6 µg/m³) op geen van de beschouwde punten in 2020 
wordt overschreden. 

 

4.4.3 Beoordeling van de resultaten 
 
Uit de resultaten van het windtunnelonderzoek blijkt dat op alle meetpunten wordt 
voldaan aan de grenswaarden, met uitzondering van meetpunt 11 bij de oostelijke 
tunnelmond van de KeizerKareltunnel.  
 
In het windtunnelonderzoek zijn de meetpunten op 10 meter van de rand van de weg 
geplaatst.  Deze punten liggen niet altijd op locaties waar daadwerkelijk aan de 
grenswaarden moet worden getoetst (zie §2.4), maar zullen gebruikt worden om de 
resultaten van het windtunnelonderzoek te verwerken in de Saneringstool, het 
rekenmodel van het NSL. 
 
In figuur 4.9 is de situatie aan de zuidkant van de oostelijke tunnelmond van de 
KeizerKareltunnel weergegeven. Meetpunt 11 bevindt zich in de berm. Ten zuiden van 
meetpunt 11 bevindt zicht achtereenvolgens berm, een bermsloot, (parkeer)terrein van 
ABN AMRO, een ABN AMRO-kantoor, (parkeer)terrein van ABN AMRO, een sloot 
en een weg. 
 
 
 
 
Error! Unknown document property name. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.9: situatie oostelijke tunnelmond KeizerKareltunnel 

 
Op grond van het toepasbaarheidsbeginsel zijn aan de zuidkant van de oostelijke 
tunnelmond van de KeizerKareltunnel de luchtkwaliteitseisen niet van kracht: 

Bestemmingsplan Amstelveen Zuid-Oost

±50 m 

± 200 m 

ABN AMRO

- op het gebied tussen de A9 en de bermsloot en  
- in of op de gevel van het ABN AMRO-kantoor  
 
Op grond van het blootstellingscriterium hoeft aan de zuidkant van de oostelijke 
tunnelmond van de KeizerKareltunnel niet aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde 
concentratie NO2 getoetst hoeft te worden: 
- op het (parkeer)terrein van het ABN AMRO-kantoor 
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Op meetpunt 11 is de gemeten jaargemiddelde concentratie NO2 41,3 µg/m3. Rekening 
houdend met het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium kan de toetsafstand 
aan de zuidkant van de oostelijke tunnelmond vergroot worden tot minimaal 200 meter. 
De bijdrage van het verkeer op een (snel)weg aan de totale jaargemiddelde NO2-
concentratie neemt af naarmate de afstand tot de weg groter wordt. Het is aannemelijk 
dat de jaargemiddelde concentratie NO2 ter hoogte van meetpunt 11 op 50 meter afstand 
van de weg lager zal zijn dan de grenswaarde. Hieruit volgt dat ook rond de oostelijke 
tunnelmond van de KeizerKareltunnel wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de 
Wet milieubeheer. 
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5 Conclusies 

Uit het windtunnelonderzoek is gebleken dat de realisatie van de Gaasperdammertunnel 
en de KeizerKareltunnel geen consequenties heeft voor het tijdig halen van de 
grenswaarden. De bepaalde concentratieniveaus rond de tunnelmonden liggen in 2020 – 
op de locaties waar aan de luchtkwaliteitseisen getoetst moet worden – onder de 
grenswaarden. 
 
De resultaten van dit windtunnelonderzoek zullen verwerkt worden in de 
Saneringstool/Monitoringstool. Voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere zal de 
toetsing aan de grenswaarden en plaatsvinden in het kader van het NSL. 
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