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Monitoring van 
LUCHTKWALITEIT
VANUIT DE RUIMTE

Menselijke activiteiten, bosbranden en vegetatie zijn 
de voornaamste bronnen van verontreiniging in onze 
atmosfeer. De uitstoot van fijn stof, stikstofoxiden en 
organische stoffen heeft diepgaande gevolgen voor 
de luchtkwaliteit en voor het klimaat. De impact 
hiervan beter begrijpen en kwantificeren is daarom 
van cruciaal belang, zowel op wetenschappelijk als op 
maatschappelijk vlak.

De traditionele aanpak
De uitstoot van polluenten wordt traditioneel geschat op 
basis van een zogenaamde bottom-upaanpak ( figuur 1). 
Uitstootinventarissen komen tot stand op basis van geogra-
fische en economische databanken en door het extrapole-
ren van metingen van uitstootfactoren (bijvoorbeeld door te 

kijken naar de hoeveelheid koolstofmonoxide die vrijkomt 
bij de verbranding van 1 liter benzine in een auto). Deze 
emissiefactoren zijn helaas slechts voor een zeer beperkt 
aantal tijdstippen en locaties beschikbaar. Hun extrapola-
tie naar regionale of mondiale schaal zorgt voor belangrijke 
fouten, als gevolg van de grote variabiliteit van de emissie-
bronnen. Bovendien hebben recente economische en tech-
nologische ontwikkelingen ook meetbare effecten, die vaak 
nog niet zijn opgenomen in de bottom-upuitstootinventa-
rissen. Schattingen van de huidige uitstoot van polluenten 
zijn daarom hoogst onzeker, wat het moeilijk maakt voor 
beleidsmakers om de beste strategieën te definiëren om de 
schadelijke effecten van luchtverontreiniging te beperken.

Nieuwe perspectieven 
Het gebruik van satellietwaarnemingen van atmosferische 
stoffen heeft een doorbraak mogelijk gemaakt. Satellieten bie-
den een ongekende ruimtelijke resolutie op wereldschaal. Het 
instrument GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment) 
aan boord van de MetOp-A-satelliet (gelanceerd in 2006), bij-
voorbeeld, ‘scant’ dagelijks het hele aardoppervlak met een re-
solutie van 40 bij 80 km. De volgende generatie satellietinstru-
menten, waarvan de lancering gepland is vanaf 2015, zal de 
atmosfeer zelfs op een nog fijnere schaal analyseren (7x7 km2).

Hoe de uitstoot bepalen aan de hand van 
ruimtewaarnemingen?
De waarnemingen van chemische stoffen zoals stikstofoxi-
des en formaldehyde, worden vergeleken met voorspellin-
gen van een atmosferisch chemisch transportmodel. Dit 
is een computerweergave van de atmosfeer die rekening 
houdt met alle relevante processen. Zo’n atmosferisch mo-
del werd ontwikkeld binnen het Belgisch Instituut voor 
Ruimte-Aeronomie (BIRA): IMAGES. Het berekent de at-
mosferische concentraties van vele chemische stoffen op 
een driedimensionaal rooster dat de volledige aarde over-
dekt. IMAGES brengt effecten van emissies, chemische 
reacties, wind, en afzetting door bijvoorbeeld regen in re-
kening.
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Figuur 1. Schatting van de uitstoot na optimalisatie op basis van satel-
lietwaarnemingen. 

SCIENCE CONNECTION, 42, 34-35, 2014



35 

Nieuwe bepaling van uitstootbronnen
Het combineren van satellietwaarnemingen en atmosferische modellen 
laat ons toe om nieuwe schattingen te bekomen van de sterkte en de ver-
deling van emissies. Dit is mogelijk dankzij het gebruik van een zogenaamd 
‘invers’ model, dat binnen het model de uitstoot kan aanpassen, wat de 
verschillen tussen de modelvoorspellingen en de waarnemingen minima-
liseert. Het BIRA ontwikkelde deze methode en paste ze toe op verschillen-
de reactieve gassen die meespelen bij de vorming van troposferisch ozon 
en fijn stof ( figuur 1). Het model helpt ook om tekortkomingen van de bot-
tom-upuitstoot te traceren en te remediëren. Het levert nieuwe inzichten 
in de uitstootprocessen. Een ander voordeel is dat de uitstootschattingen 
bijna in reële tijd na het vrijkomen van de satellietwaarnemingen afgele-
verd kunnen worden. Dit maakt deze schattingen bruikbaar voor een grote 
waaier aan gebruikers, van beleidsmakers tot wetenschappers.  

Het GlobEmission-project van ESA verenigt verschillende Europese 
onderzoeksgroepen die op basis van satellietwaarnemingen en inverse 
modellering, verbeterde uitstootschattingen van atmosferische polluen-
ten dienen af te leveren. Binnen dit project heeft het BIRA schattingen 
gedaan voor vluchtige organische stoffen (VOS), gebaseerd op satelliet-
waarnemingen van formaldehyde (HCHO), een product uit de chemi-
sche processen die VOS ondergaan in de atmosfeer.

Vluchtige organische stoffen (VOS)
Deze naam slaat op een grote verscheidenheid aan atmosferische vluch-
tige koolwaterstoffen die uitgestoten worden bij menselijke activiteiten, 
tijdens branden, en door vegetatie. De VOS zijn een hoofdingrediënt van 
fotochemische smog, die bestaat uit hoge concentraties aan ozon en fijn 
stof, waarvan de schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en op 
de plantengroei bewezen zijn, en die een belangrijke impact hebben op 
het klimaat.

Twee concrete voorbeelden: de Russische bosbranden en verbranding 
van landbouwafval in China
•  De bosbranden die door Rusland raasden in de zomer van 2010 pro-

duceerden zware smog boven grote verstedelijkte regio’s, met een 
ernstige luchtkwaliteitscrisis voor miljoenen Russen en een zwa-
re dodentol tot gevolg. Om de hoeveelheid uitgestoten gassen te 
kunnen inschatten, gebruikte het BIRA satellietwaarnemingen van 
HCHO-hoeveelheden van het GOME-2-instrument. De uitstoot als 
gevolg van de branden geschat via de bottom-upaanpak bleek on-
derschat te zijn met een factor 2 tot 4 ( figuur 2). Deze bevinding 
wijst op het bestaan van een bron die niet meegerekend is in de 
bottom-upuitstoot, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de verbran-
ding van turfgronden. Turfbranden zijn zeer moeilijk te blussen en 
hebben een sterke uitstootcapaciteit. Daarom zouden ze in reke-
ning gebracht moeten worden in toekomstige luchtkwaliteitsplan-
nen voor deze regio.

•  In de dichtbevolkte Noord-Chinese Vlakte, die ongeveer een kwart 
van China’s landbouwgrond vertegenwoordigt, verbranden boeren 
het restafval van gewassen om de grond vruchtbaarder te maken voor 
de volgende oogst. Deze branden dragen, samen met de vervuiling af-
komstig van de industrie, het transport, en huishoudelijke activiteiten, 
bij tot de extreem slechte luchtkwaliteit in Noord-China. De satelliet-
data en de modellen onthullen dat de uitstoot afkomstig van gewas-
verbranding in de Noord-Chinese Vlakte mogelijk ongeveer een factor 
10 hoger ligt dan voorheen aangenomen, en zelfs de andere antropo-
gene bronnen in deze regio in juni naar de kroon steekt ( figuur 3). 
Dit resultaat kan helpen om het landbouwbeheer in deze regio te her-
zien. 

Deze activiteiten en alle uitstootdata kan men vinden op 
www.globemission.eu 

Figuur 2. Bosbranden in Rusland in 2010: het invers model suggereert dat een significan-
te stijging van pyrogene emissies nodig is om het verschil tussen de data en de model-
voorspellingen te minimaliseren. 

Figuur 3. De kwantificatie van uitstoten afkomstig van gewasverbranding in de 
Noord-Chinese Vlakte is mogelijk dankzij het invers model.  


