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1.  Inleiding

Sinds 1995 worden in het Meetstation in het Gewestbos “De Inslag” (Brasschaat) metingen
verricht van gasvormige componenten en meteorologische variabelen boven en onder het
kronendak van een Grove dennenbestand.    Deze metingen leverden reeds een interessante
tijdsreeks op waaruit trends in chemische luchtkwaliteit en de invloed van
weersomstandigheden op de concentraties van de gemeten polluenten, kunnen afgeleid
worden. De concentratieniveaus en hun afgeleide indexen werden verder vergeleken met
internationale normen betreffende bescherming van bosecosystemen.  

Sinds 1999 wordt in de meetlocatie meer aandacht besteed aan metingen en modellering van
fluksen.  De metingen van de fluksen geschiedt d.m.v. de gradiëntmethode (ammoniak en
ozon). De fluksmetingen leveren interessante gegevens voor wat betreft de meteorologische
condities waarin deposities en emissies (versterkt) optreden.   Deze gegevens kunnen verder
gebruikt worden voor parametrisaties van beschikbare depositiemodellen. Deze modellen
simuleren het transport van een polluent over verschillende weerstanden waarbij uiteindelijk
een depositieschatting van het desbetreffende polluent verkregen wordt. 

De monitoring is vereist om effect van brongerichte maatregelen (UN-ECE protocol,
mestactieplan) op de concentratieniveaus en fluksen te evalueren.  Het vernieuwende multi-
effect, multi-polluent protocol van Goteborg (1999) betreft het achtste protocol in uitvoering
van de “Convention on Long-range Transboundary Air Pollution” en wil gelijktijdig de
problematiek van verzuring, vermesting en troposferisch ozon behandelen.  Het Protocol
schuift voor de UN/ECE regio ambitieuze emissieplafonds voor SO2, NOx, VOC en NH3 naar
voren die in 2010 moeten gehaald worden

In het kader van de ozonproblematiek wordt ook aandacht besteed aan het optreden van
mogelijke schade aan bossen ten gevolge van hoge ozonwaarden.  Een kritisch niveau voor
ozon is op Europees beleidsniveau geïntroduceerd.  Jaarlijks zijn de EU-lidstaten verplicht om
informatie rond ozon (overschrijdingen van drempelwaarden) te rapporteren binnen het kader
van de “Council Directive 92/97/EEC omtrent luchtverontreiniging door ozon.   
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2. Methodiek

2.1.  Meetlocatie, -methodiek en -cyclus

Het meetstation voor luchtverontreiniging is opgesteld in een wetenschappelijke zone rondom
een permanent proefvlak voor de intensieve monitoring van bosecosystemen
(bosbodemmeetnet), gelegen in een Pinus sylvestris bestand te Brasschaat, provincie
Antwerpen (51°18’33” N, 4°31’14” E). Het dennenbestand maakt deel uit van het 150 ha
groot domeinbos ‘De Inslag’ en is aangeplant in 1929.   Grote overgangen in vegetatie (bv
bos-heide) treden in de sector van 20° tot 250° niet op in een straal van 800 m rond de
meetlocatie (figuur 1).  De omringende vegetatie bestaat naast Grove den ook uit loofhout.
Deze beperking inzake homogeniteit wordt gecompenseerd door het feit dat de bestandstypes
ongeveer eenzelfde bestandshoogte hebben.

Figuur 1:  Situering meettoren in het domein “De Inslag”.

In 1995 bedroeg het stamtal van het dennenbestand bedroeg 542 exemplaren ha-1 en de
gemiddelde boomhoogte 20.5 m (Cermak et al., 1998). In het najaar van 1999 werd een
dunning uitgevoerd. Uit recente metingen (UIA, voorjaar 2001) blijkt dat het huidig stamtal
gedaald is tot 376 ex ha-1 (met overeenstemmend grondvlak = 27.1 m2 ha-1).  De gemiddelde
hoogte en dominante hoogte bedragen resp. 21.0 en 23.5 m.  De gemiddelde diepte van de
kronen bedraagt 6.2 m.  Het betreft een homogeen bestand met een geringe ondergroei van
hoofdzakelijk Pijpestrootje (Molinia caerula) en mossen als Klauwtjesmos (Hypnum
cupressiforme) en Gewoon haarmos (Polytrichum commune).

buffer 500m meettoren
buffer 800m meettoren
meettoren

type bos
jong bestand
oud bestand

houtsoort
loofhout
gemengd
naaldhout
niet bebost (weiland)
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In 2001 werd er met dezelfde monitoren gemeten als in 2000 (tabel 1).   IJking van SO2 en
NOx-monitoren gebeurde met ijkflessen (ijking bij IRCEL) waarmee om middernacht een
span werd getrokken.   De ijking van de ozonmonitor gebeurde met een interne
ozongenerator.
Daarnaast werden de monitoren van SO2 en NOx tweemaal per jaar getest door de VMM-
ijkbank.   De ozonmonitor werd tweemaal per jaar in het BIM afgeleverd voor controle en
ijking aan de primaire ozonstandaard.
Tabel 1: Monitoren voor de bepaling van de luchtconcentraties van gasvormige polluenten.

Polluent Merk Type Meetprincipe
SO2 This 43 C UV-fluorescentie
O3 This 49 C UV-fotometrie
NO, NO2 Ecophysics CLD 700 AL Chemieluminescentie
NH3 ECN AMANDA Conductiviteit

Voor NH3 werd verder gewerkt met de AMANDA (Wyers et al., 1993) waarbij ammoniak
aanwezig in de aangezogen luchtstalen doorheen de absorptieoplossing van de denuder
diffundeert en vervolgens naar de detector getransporteerd wordt (schema zie figuur 2).  In
tegenstelling tot vorige jaren, werden 2 meethoogtes (23 en 39 m) aangehouden.  De 2 natte
denuders worden doorlopen met een cyclus van 4 minuten.  Dit prototype vraagt vele uren
onderhoud, is bijzonder vorstgevoelig en is gezien de grote hoogteverschillen van de
verschillende denuders (verschillen in hydrostatische druk) onderhevig aan talrijke defecten.
Tot de meest gerapporteerd defecten behoren:

- verzadiging ionenwisselaar (tengevolge van ontstaan van luchtbellen in sample
stroom van denuder 3, lage flow denuder 1 door hydrostatische druk denuder 3;
verstopping glasvezelfilters en filters debubblers (afzet roet en stuifmeel);

- barsten tubes slangenpompsysteem.
Bepaalde van deze defecten werden opgelost door het werken met dunwandige tubings en het
frequenter vervangen van de sampler-tubings rond de peristaltische slangenpomp.
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Figuur 2: Bemonsteringschema AMANDA
Voor verdere informatie omtrent de meetmethodiek, opstelling meteorologische apparatuur op
de meettoren kan verwezen worden naar figuur 3 en Neirynck & Roskams (2000).   

Figuur 3:  Meetopstelling meettoren ten Brasschaat.
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2.2.  Bepalingen depositiefluksen

2.2.1. Gradiëntmetingen

Uit voorgaande studies (Neirynck en Roskams, 2001; Overloop en Roskams, 1999) bleken
enkel ammoniak en ozon over verrekenbare gradiënten te beschikken.   Om de depositiefluks
van NH3-N en O3 te bepalen wordt teruggegrepen naar de gradiëntmethode (Dyer and Hicks,
1970; Duyzer et al., 1992):

Waarbij K staat voor een turbulent diffusiecoëfficiënt (turbulente energie, uitgedrukt in m2

s-1).  Voor de bepaling wordt uitgegaan dat Ks (substances) = Km (momentum) = Kh (heat).

De turbulente diffusiecoëfficiënt wordt bepaald uit de von Karman constante (k = 0.4), de
nulvlaksverplaatsing d (d= 20m, persoonlijke mededeling Carrara A.) en de wrijvingssnelheid
u* (sonische anemometer).  De referentiehoogte z is de geometrische hoogte over het
meetinterval 23-39m (�z1z3); d.i. 29.9 m.

Gezien niet altijd in neutrale condities gemeten kan worden, worden voor stabiele en
onstabiele atmosfeer empirische stabiliteitscorrecties ingevoerd.  Deze dimensieloze
fluxprofiel verbanden (�c) zijn voor trace gassen niet beschikbaar en worden berekend met
formules voor warmtetransportfuncties (Dyer & Hicks, 1970) op basis van de veronderstelling
dat transport van warmte en “trace gasses” gelijkaardig is (Duyzer et al., 1992):

De hoogteafhankelijke correctiefactor � wordt ingebracht om rekening te houden met de
verhoogde diffusiviteiten in de “roughness sublayer” waarin de gradiënten gemeten worden
(Duyzer et al., 1992).  Deze factor kan bepaald worden uit gradiëntmetingen van
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windsnelheid en directe fluxmetingen van momentum.  Daar deze laatste niet beschikbaar is,
wordt �m  uitgezet tegen z-d/L en de �m bij neutrale condities uit de grafiek afgeleid.    L
staat voor de Monin-Obukhov lengte en geeft informatie over de atmosferische stabiliteit. De
afgeleide correctiefactor voor momentumtransport bedraagt voor het interval 23-39 m 0.87.

De verticale ammoniakgradiënt (in µg/m4) wordt gemeten tussen niveau 23 (z1) en 39 m (z3)
en wordt benaderd als:

met:

2.2.2.  Afleiden van de kroonweerstand (Rc)

De fluks van een gas wordt gedefinieerd als:

Deze fluks is unidirectioneel en houdt geen rekening met een mogelijke emissie van het
desbetreffende gas.   Dergelijke emissie treedt op als de omgevingsconcentratie C hoger ligt
dan het compensatiepunt van de vegetatie: Cp.

De depositiesnelheid �d wordt berekend voor de referentiehoogte van 40 m en wordt geschat
als een inverse van drie weerstanden:

Voor de berekening van de weerstanden wordt uitgegaan van de hypothese dat het transport
van een gas doorheen de constante fluxlaag dezelfde is als die van warmte (Hicks et al.,
1987).

De aërodynamische weerstand  (Ra; weerstand die ondervonden tijdens transport door de
turbulente laag) werden berekend volgens Garland  (1978).

Daarbij worden de atmosferische stabiliteitscorrecties gebruikt als voor warmte (zie
gradiëntmethode) zoals weergegeven in Erisman en Draaijers (1995).  De ruwheidslengte
bedroeg 1 m (Carrara, niet gepubliceerd).
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De laminaire grenslaagweerstand wordt geassocieerd met het transport door de quasi-
laminaire grenslaag die in contact is met het vegetatieoppervlakte en wordt door Hicks et al.
(1988) voorgesteld als:

Waarbij Sc en Pr respectievelijk het Schmidt en Prandtl nummer voorstellen en
polluentafhankelijk zijn.

Uit de kennis van Ra en Rb kan Rc afgeleid worden.  Gezien de beperkingen van het
depositiemodel bij het optreden van emissies, worden alle gegevens gegroepeerd volgens uur,
vochtigheids- of stabiliteitsklasse teneinde de mediane waarde van Ra en Rb te berekenen.  De
som van beide weerstanden wordt vervolgens van de inverse van de gemeten mediane
depositiesnelheid voor deze welbepaalde klasse afgetrokken.
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3.   Concentratieniveaus

3.1.  Verloop concentraties gasvormige componenten

Het verloop van de concentraties is duidelijk seizoensgebonden.   Voor SO2 en NOx worden
de hoogste maandgemiddelden tijdens de winterperiode opgetekend (Tabel 2).  Dit heeft te
maken met het lager oxiderend vermogen van de atmosfeer en de hogere verwarming
(gebouwen) tijdens de winterperiode.  Het hoogste daggemiddelde valt voor SO2 in februari
(45.8  µg/m3).  De maximale daggemiddelden voor NO en NO2 (met resp. 126.4 en 84.3
µg/m3) worden in november geregistreerd.   Dit is tevens de maand met de hoogste
gemiddelde NOx-concentraties.
De hoogste maandgemiddelden van ozon en ammoniak worden genoteerd in de periode van
april t.e.m. augustus.  Ozon en ammoniak hebben hun hoogste daggemiddelde concentraties
in  resp. juni en augustus (resp. 131.3 en 21.4 µg/m3).  Uit Tabel 3 blijkt een groot verschil te
bestaan tussen dagmediane en daggemiddelde concentraties voor NO.

Uit vorige rapporten blijkt voor elke component een duidelijke afhankelijkheid van de
windrichting te bestaan.  Voor zwaveldioxide en stikstofoxiden leveren wind uit de ZW-sector
meestal hogere meetconcentraties op.  Winden uit NO-sector voeren veel ammoniak aan uit
de agro-industrierijke omgeving van Brecht en Wuustwezel.  Ozon is als secundair polluent
afhankelijk van de aanvoer van stikstofoxiden en de aanwezigheid van VOC.    In tabel 4
wordt de verdeling van de windrichting over de verschillende sectoren weergegeven.  De
hogere maandgemiddelde concentraties van NO en NO2 tijdens de meetmaand november
wordt slechts ten dele veroorzaakt door een hogere frequentie van winden uit de ZW-sector.
Er moet ook gewezen worden op de vele windstille periodes die tot een verminderde dispersie
van het polluent in de atmosfeer leiden.

Tabel 2:  Maandgemiddelde concentraties in µg/m3, berekend uit daggemiddelden.  Gearceerde
waarden liggen boven jaargemiddelde concentraties.

jan feb maa apr Mei jun jul aug sep okt nov dec
SO2

Gem 14.4 12.7 8.3 5.8 8.2 8.5 7.2 8.2 8.5 9.4 14.4 11.2
Max 39.2 45.8 30.9 20.7 37.4 19.2 20.7 20.0 25.0 23.4 36.8 29.1

O3 jan feb maa apr Mei jun jul aug sep okt nov dec
Gem 19.5 29.1 28.5 53.9 63.9 64.5 60.4 59.0 37.0 26.4 18.8 22.7
Max 50.0 66.9 63.2 74.0 90.9 131.3 106.1 112.9 66.7 59.7 49.6 62.9

NO jan feb maa apr Mei jun jul aug sep okt nov dec
Gem 4.3 10.2 7.2 2.6 2.1 2.1 2.1 4.4 7.9 11.5 35.1 20.9
Max 5.8 54.3 42.9 13.3 8.1 11.0 10.0 22.9 77.4 41.4 126.4 80.9

NO2 jan feb maa apr Mei jun jul aug sep okt nov dec
Gem 18.2 39.3 40.1 29.5 26.5 26.7 25.5 29.5 29.4 45.2 57.1 37.4
Max 24.8 76.8 59.3 54.8 62.5 47.6 42.8 57.0 67.9 65.9 84.3 49.9

NH3 jan feb maa apr Mei jun jul aug sep okt nov dec
Gem na na na 3.6 2.8 na na 4.5 2.5 2.5 1.2 0.1
Max na na na 7.6 13.5 na na 21.4 10.8 5.1 3.2 0.1
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Tabel  3:  Percentielverdeling van de daggemiddelden in µg/m3.

P10 P30 P50 P60 P70 P80 P90 P95 P98 max Gem
SO2 2.0 4.6 7.3 9.0 11.5 15.1 19.6 24.9 31.2 45.8 9.5
O3 9.2 25.1 39.4 46.2 52.4 62.0 72.7 84.0 95.8 131.3 40.9
NO 0.2 0.9 2.6 4.0 6.6 11.8 24.9 42.7 77.1 126.4 9.6
NO2 17.7 25.5 31.9 36.3 41.4 48.1 56.3 62.4 72.3 84.3 34.8
NH3 0.0 0.8 1.6 2.3 2.9 3.4 5.5 7.4 13.9 21.4 2.6

Tabel 4:  Windrichtingfrequenties (in %) per maand.    Overheersende winden worden voor iedere
maand in vet weergegeven.

Maand Jan Feb Maa April Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
KALM 
(wind < 0.2 m/s)

22.7 17.9 20.2 14.1 7.2 21.5 22.4 27.7 14.2 12.0 31.4 19.5 19.2

N 0.0 3.3 1.0 5.5 9.6 2.3 3.2 2.8 1.1 0.0 3.0 1.0 2.7
NNO 0.9 6.8 5.1 2.6 18.4 1.8 3.4 3.3 1.4 0.0 3.7 3.0 4.2
NO 9.7 3.5 8.6 0.9 15.9 2.8 3.7 5.0 2.2 0.0 4.0 14.5 6.0
ONO 9.5 1.7 6.8 0.6 6.5 2.8 2.9 2.3 0.3 0.1 1.8 6.8 3.5
O 3.2 0.8 7.6 1.3 4.2 2.5 5.4 2.4 0.3 3.2 0.8 1.0 2.8
OZO 2.0 1.9 7.3 1.0 1.1 2.6 4.4 2.5 1.6 6.9 0.3 0.3 2.7
ZO 3.5 4.9 4.6 2.1 0.5 1.5 2.0 2.8 1.8 8.2 0.1 0.0 2.7
ZZO 8.1 4.5 2.8 7.1 0.4 2.7 3.8 3.5 4.4 10.2 0.3 0.0 4.0
Z 12.2 5.0 5.4 7.5 2.2 3.4 4.1 5.9 5.2 14.4 3.2 1.5 5.9
ZZW 15.6 17.5 9.9 12.3 4.0 5.2 6.9 10.1 9.7 21.5 7.6 4.4 10.3
ZW 7.0 5.1 6.8 12.8 8.3 12.2 15.7 15.3 10.6 17.5 12.3 7.7 11.0
WZW 2.4 7.2 5.0 6.0 7.5 6.2 5.2 6.5 9.4 4.0 9.7 9.6 6.5
W 1.5 6.3 3.0 4.9 5.1 7.6 3.4 2.6 10.1 0.9 5.3 7.7 4.8
WNW 1.5 7.5 3.3 8.5 6.7 12.5 5.0 3.1 16.7 1.1 4.1 4.0 6.1
NW 0.3 3.8 1.5 7.6 1.7 10.4 4.1 1.3 9.0 0.0 3.5 1.7 3.7
NNW 0.0 2.5 1.0 5.3 0.8 1.9 4.3 2.9 1.8 0.0 3.4 2.7 2.2
Niet beschikbaar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 14.6 1.7

Tabel 5 geeft de percentielverdeling van de halfuurswaarden weer.   De concentratieverdeling
voor SO2 en NH3 is bijna identiek aan deze van 2000.   Maxima en hogere percentielen van de
halfuurswaarden voor NO en NO2 liggen in 2001 beduidend hoger in vergelijking met 1999
en 2000.   Deze hogere concentraties worden voornamelijk in de laatste 2 maanden van het
meetjaar geregistreerd.  Voor ozon worden hogere maxima voor de halfuurswaarden gemeten.
Tevens voor de uurgemiddelden worden waarden > 200 µg m-3 geregistreerd. 

Tabel 5:  percentielverdeling van de halfuurswaarden in µg/m3.

P10 P30 P50 P60 P70 P80 P90 P95 P98 max Gem
SO2 0.0 2.6 5.2 6.9 10.2 15.1 24.9 33.7 45.5 162.4 9.5
O3 3.5 17.8 37.3 46.8 54.5 64.3 80.8 99.5 133.8 248.3 40.8
NO 0.0 0.0 0.0 1.3 2.8 8.8 25.9 52.2 95.9 522.8 9.5
NO2 11.5 20.2 30.6 36.8 44.2 51.1 63.0 73.5 85.0 153.8 34.7
NH3 0.0 0.5 1.3 2.2 3.1 4.1 7.3 13.8 19.5 47.0 3.1
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3.2.  Trend 1995-2001

Voor SO2 wordt zowel voor de gemiddelden als de medianen de dalende tendens verdergezet
(Tabel 6 en 7).    Voor NO en NO2 wordt na de relatief lagere meetconcentraties van 1998,
1999 en 2000 opnieuw een stijging opgetekend.   Het is niet duidelijk of deze toename deel
uitmaakt van een korte termijnschommeling gestuurd door meteorologische factoren of duidt
op een (tijdelijke) verslechtering van het NOx-pollutieklimaat. Beide fenomenen kunnen een
eventuele dalende lange-termijn tendens maskeren.
Wellicht veroorzaakt de hogere aanwezigheid van NO in de atmosfeer, een hogere
fotochemische afbraak van ozon.   Zowel gemiddelde als mediane concentraties van ozon
liggen onder de concentraties van 1999 en 2000.

Tabel 6: Jaargemiddelde concentraties in µg/m³, berekend uit halfuurwaarden.

SO2 O3 NO NO2 NH3

1995 17.0 36.0 15.1 33.4 -
1996 19.3 37.2 11.7 33.9 -
1997 18.7 39.3 13.9 34.7 -
1998 18.1 40.2 10.4 29.4 -
1999 15.5 42.2 7.8 25.3 7.1
2000 13.3 41.0 6.5 24.1 3.1
2001 9.5 40.8 9.5 34.7 3.1

Tabel 7: Jaarlijkse mediaanconcentraties in µg/m³, berekend uit halfuurwaarden.

SO2 O3 NO NO2 NH3

1995 10.5 26.7 2.1 31.8 -
1996 13.1 32.7 2.5 30.6 -
1997 11.3 34.0 4.1 34.4 -
1998 12.2 38.0 0.8 25.5 -
1999 11.4 38.2 0.0 21.6 2.5
2000 9.2 39.3 0.0 20.4 1.1
2001 5.2 37.3 0.0 30.6 1.3

Figuur 4 toont het verloop van de maandelijkse gemiddelde concentraties van SO2 en
stikstofoxiden tussen 1995 en 2001.   Voor SO2 komt net zoals bij de jaargemiddelden een
gestage daling naar voor.   Maandgemiddelde concentraties > 30 µg m-3 worden sinds 1997
niet meer geregistreerd.
Voor NO wordt de dalende tendens, die vooral in het verloop van de maandgemiddelden
tijdens de winterperiode (hogere concentratieniveaus) tot uiting kwam, einde 2001
afgebroken.   Voor NO2 kan uit het verloop van de maandgemiddelden geen duidelijk
temporeel verloop vastgesteld worden.   Zowel voor zomer- als winterperiode worden in 2001
hogere maandgemiddelden genoteerd als tegenover de drie voorgaande meetjaren.
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Figuur 4:    Verloop van maandelijkse gemiddelden van SO2, NO en NO2 over de periode 1995-2001 (in µg m-3).
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Het verloop van de maandgemiddelde ozonconcentraties wordt gekenmerkt door toename van
de maandgemiddelden tijdens de winterperiode (toename achtergrondconcentraties).  De
zomermaandgemiddelden fluctueren rond de EU-drempelwaarde van 65 µg m-3 voor
daggemiddelde concentraties (Figuur 5).

Figuur 5:    Verloop van maandelijkse gemiddelde ozonconcentraties tussen 1995 t.e.m. 2001 (in µg
m-3).

Zoals eerder vermeld kan de trend van polluenten gemaskeerd of versterkt worden door
invloed van meteorologische variabelen.  Te Brasschaat is het pollutieklimaat sterk
afhankelijk van de dominerende windrichting (Neirynck en Roskams, 2000).   Een overzicht
van de gemiddelde concentraties van de gemeten gasvormige componenten per windsector
tussen 1995 en 2001 wordt weergegeven in tabel 8.

Tabel 8:  Gemiddelde concentraties per windsector op 40 m hoogte (in µg m-3).

Sector SO2 O3 NO NO2
1  (NO) 12.0 43.1 7.7 26.3
2  (ZO) 12.8 39.1 11.4 32.8
3  (ZW) 20.1 35.2 11.9 34.6
4  (NW) 16.5 42.8 9.5 27.4

Om de invloed van de meteorologische variabelen relatieve vochtigheid (RV), neerslag (R),
windsnelheid (U), temperatuur (T), atmosferische druk (Pair), bladnatheid (LW); netto straling
(Rnetto) en globale instraling (Rsun) op de tijdsreeks van de daggemiddelden te karakteriseren,
werd een multiple regressieanalyse met een “backward” eliminatie procedure uitgevoerd per
windsector van 90°.   Ook een tijdsvariabele werd in de beginset opgenomen om na te gaan in
welke mate nog van een trend kon sprake zijn wanneer de relevante meteovariabelen constant
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werden gehouden.  Daggemiddelde concentraties tussen 1995 en 2001 werden logaritmisch
getransformeerd teneinde een normale verdeling van de residuen te verkrijgen.  Een
uitgebreid overzicht is in annex terug te vinden.
Voor SO2 wordt voor 3 sectoren (1, 3 en 4) een significante daling vastgesteld (tabel 9).
Hoge relatieve vochtigheid (bladnatheid) en windsnelheid brengen een verdunning van het
polluent in de troposfeer teweeg.   De seizoensafhankelijkheid blijkt uit de significante
invloed van netto instraling en temperatuur.  

Tabel 9:  Regressiecoëfficiënten voor SO2.

Sector 1 2 3 4
Intercept 21.3 -9.8 -6.8 23.3
Rnetto -0.0064 -0.0031
RV -0.0210 -0.0107 -0.0058
U -0.2015 -0.0956 -0.1194 -0.2285
T 0.0226 -0.0263 -0.0237
Pair 0.0124 0.0172
LW -0.2978
Tijd (dag) -0.0005 -0.0002 -0.0006

Voor ozon kan in de sectoren 3 en 4 van een significante toename gesproken worden (tabel
10).  In de Zuidwestelijke sector (3) worden de laagste ozonwaarden gemeten.   De positieve
invloed van hoge netto instraling en temperatuur op de ozonvorming is vanzelfsprekend.
Hoge relatieve vochtigheid en bladnatheid gaan gepaard met een verdunning van dit secundair
polluent.  Hoge neerslag en windsnelheid (die leiden tot een verdunning van de NO-
concentratie) versterken daarentegen de aanwezigheid van ozon boven het kronendak.

Tabel 10:  Regressiecoëfficiënten voor O3.

Sector 1 2 3 4
Intercept 1.8 1.2 16.9
Rnetto 0.0049 0.0080 0.0032 0.0042
R 0.0155 0.0122
RV -0.0193 -0.0156
U 0.0999 0.2387 0.1339 0.1595
T 0.0492 0.0386 0.0489 0.0193
Pair -0.0168
LW -0.3739 -0.4764 -0.2655
Tijd (dag) 0.0001 0.0001

Voor NO blijft de reductie eveneens beperkt tot de sector 3 en 4 (Tabel 11).  NO speelt een
rol in de afbraak van ozon.  Bijgevolg werken de weersomstandigheden die de accumulatie
van NO in de troposfeer versterken (lage windsnelheid, weinig neerslag, hoge bladnatheid) de
afbraak van ozon in de hand.  De neergaande trend van NO in deze sectoren kan wellicht
mede de stijgende ozonconcentraties in deze sectoren verklaren.    In alle sectoren blijkt er
ook een significant positieve invloed van hoge atmosferische druk te bestaan (aanwezigheid
hoge drukgebieden).  
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Tabel 11:  Regressiecoëfficiënten voor NO.

Sector 1 2 3 4
Intercept -19.5 -19.9 -18.9
Rnetto -0.0032 -0.0057 -0.0033 -0.0072
Rsun 0.0003 0.0005
R -0.0193 -0.0169
U -0.2811 -0.4072 -0.3991 -0.4185
T -0.0432 -0.0288 -0.0720
Pair 0.0217 0.0229 0.0297 0.0158
LW 0.3575 0.4025 0.4004
Tijd (dag) -0.0002 -0.0004

De tijdstrend voor NO2 is significant voor sector 2 en 4 maar niet eenduidig.   In tegenstelling
tot NO is de bijdrage van relatieve vochtigheid in elke sector significant. De rol van
atmosferisch druk is hier minder uitgesproken net zoals de bladnatheid die in sector 3 en 4
resp. een positieve en negatieve invloed heeft.  NO2 blijkt tevens minder seizoensgebonden
als NO.

Tabel 12:  Regressiecoëfficiënten voor NO2.

Sector 1 2 3 4
Intercept 4.1 -6.5 -6.6 10.0
Rnetto -0.0045 -0.0030 -0.0033 -0.0052
Rsun 0.0001
RV -0.0095 -0.0038 -0.0089 -0.0085
R -0.0099
U -0.1568 -0.1677 -0.1603 -0.2434
T -0.0192
Pair 0.0076 0.0109
LW 0.1454 -0.2059
Tijd (dag) 0.0001 -0.0002
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3.3.  Kritieke normen

Voor SO2 blijven de daggemiddelde en jaargemiddelde concentraties net als in de 2
voorgaande jaren ruimschoots onder de norm voor acute als chronische effecten (resp. 70 en
20 µg/m3).     Hetzelfde geldt voor NH3 (resp. 270 en 8 µg/m3)

Voor stikstofoxiden wordt het 4-uurgemiddelde van 95 NOx µg m-3 110 maal overschreden in
2001.  Het kritieke niveau voor langdurige blootstelling (30 µg/m3) wordt met een
jaargemiddelde NOx concentratie van 49 µg m-3 ruim overschreden (zie tabel 13).

Tabel 13:  Toetsing van kritische waarden voor kortstondige (aantal overschrijdingen) en langdurige
blootstelling van NOx over de periode 1996 tot 2000.

NOx
Jaar Acuut Chronisch
1996 121 51.8
1997 124 56.2
1998 116 45.4
1999 95 37.2
2000 70 30.7
2001 110 49.1

Voor ozon overschrijdt de AOT40-waarde van 10776 ppbuur de kritieke AOT40-index voor
langdurige blootstelling van 10000 ppbuur (zie figuur 6).  Het aantal overschrijdingen van de
drempelwaarden voor bescherming van vegetatie (ozone directive 92/97/EEC) betreft 2 en 40
voor resp. de uurlijkse (200 µg/m3) en dagnorm (65 µg/m3).

Sinds 1995 werd de AOT40-index van 10000 ppbuur 4 maal overschreden (1995, 1997, 1999
en 2001) (figuur 6).  In 1997 en 1999 werden tot nu toe voor het meest aantal dagen (> 50
dagen) een overschrijding van de EU-drempelwaarde voor daggemiddelde concentraties
vastgesteld.  Vooral in 1995 en 1998 werden overschrijdingen van de uurlijkse EU-norm van
200 µg m-3 ter bescherming van vegetatie vastgesteld.  Deze drempelwaarde werd in 1999 en
2000 niet overschreden.
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Figuur 6:  Jaarlijks verloop van AOT40-index, aantal dagen met overschrijdingen van uurgemiddelde
ozon concentraties boven EU-drempelwaarde 200 µg/m3 en daggemiddelde ozonwaarden boven EU-
drempelwaarde 65 µg/m3 ter bescherming van de vegetatie.
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4.   Bepaling van fluksen via de gradiëntmethode

4.1. NH3

4.1.1. Jaar- en dagpatronen van fluksen 

Uit tabel 14 blijkt dat de hoogste mediane fluksen en depositiesnelheden tijdens augustus en
oktober worden gemeten.  De turbulente energie is het hoogst tijdens de maanden april en
mei.  In november wordt een lagere turbulente diffusie waargenomen.

Tabel 14:  Mediane maandelijkse fluksen, depositiesnelheden en eddy diffusiviteiten van ammoniak
(eenheden resp. µg m-2 s-1, cm s-1en m2 s-1).

maand Fluks �d K
4 0.026 1.6 2.54
5 0.013 1.1 2.85
8 0.054 2.9 2.14
9 0.007 1.5 2.03

10 0.050 2.6 1.89
11 0.009 1.8 1.37
12 0.004 1.6 1.94

Er bestaan grote verschillen in depositiepatronen tussen dag en nacht (figuur 7). ’s Nachts
worden grote gradiënten opgetekend maar de turbulente diffusie is dan veel geringer dan
overdag wat de lagere depositiesnelheden (± 1 cm s-1) verklaart.  Overdag worden pieken
tussen 5 en 6 cm s-1 geregistreerd. Uit het dagverloop van de mediane uurwaarden van de
depositiesnelheden blijkt dat het dagpatroon sterk kan afwijken naargelang de vochtcondities
van het naaldoppervlak.  Tijdens droge condities piekt de depositiesnelheid reeds in de late
voormiddag terwijl dit bij hoge bladnatheid in de vroege namiddag geschiedt.

Figuur 7:  Dagverloop van uurmediane depositiesnelheden voor ammoniak in 2001.
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Uit het dagverloop van de mediane uurwaarden van de hoofdweerstanden blijkt dat in
tegenstelling tot 1999 en 2000 veel lagere kroonweerstanden (Rc) heersen tijdens 2001, dit
zowel in stabiele als onstabiele weerscondities (figuur 8).  Overdag zakt de Rc tussen 10 en 16
uur tot onder 5 s m-1 en wordt daardoor in grootte onbeduidend t.o.v. de weerstanden voor
aërodynamische turbulentie en laminaire diffusie.   Overdag wordt de uitwisseling van
ammoniak tussen de atmosfeer en het bestand dus voornamelijk door de aërodynamische
weerstand bepaald.  ’s Nachts (stabiele omstandigheden) worden hogere Rc-waarden
genoteerd maar die blijven qua grootte-orde in de buurt van Ra hangen.  In stabiele
omstandigheden bepalen Ra en Rc dus ongeveer in dezelfde mate de snelheid van de depositie
van ammoniak.

Figuur 8:  Dagverloop van mediane aërodynamische weerstand (Ra), laminaire grenslaagweerstand
(Rb) en “Canopy resistance”(Rc) tijdens 2001 ( in s m-1).

4.1.2. Optreden van ammoniakemissie

Emissies hangen niet zozeer af van de stabiliteit van de atmosfeer (tabel 15).  Relatief gezien
wordt in april en mei meer emissie gemeten t.o.v. de overige meetmaanden.  

Tabel 15:   Optreden van ammoniakemissie (%) in 2001.

L>0 (stabiel) L<0(onstabiel)

Maand neg pos neg pos
4 21 79 24 76
5 27 73 29 71
8 14 86 15 85
9 21 79 16 84
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11 15 85 13 87
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12 15 85 0 100
4.1.3. Impact van bladnatheid en relatieve vochtigheid op de depositiesnelheid

Tabel 16:  Mediane depositiesnelheid �d (cm s-1) i.f.v. bladnatheid en atmosferische stabiliteit

L>0  (stabiel) L<0 (onstabiel)
Maand Droog Nat Droog Nat

4 0.3 2.0 1.7 4.1
5 0.4 1.1 1.9 1.6
8 0.7 0.9 10.7 7.2
9 1.3 1.0 4.0 2.3

10 4.0 1.4 6.9 4.1
11 1.0 1.1 3.9 4.4
12 0.2 na 13.0 na

Tijdens de maand april wordt de depositie van ammoniak zowel ’s nachts als overdag
versterkt tijdens natte omstandigheden (tabel 16).   Hierbij begunstigt de aanwezigheid van
een waterfilm wellicht een neerslag op de naaldcuticula en opname van ammoniak. In
augustus, september en oktober blijkt een droog kroonoppervlak daarentegen de depositie te
versnellen.   In deze maanden overheerst waarschijnlijk een opname van ammoniak via de
stomata die optimaal verloopt bij afwezigheid van een waterfilm op het naaldoppervlak.
Blijkbaar heeft het tijdstip doorheen het jaar ook een invloed op het finale overwicht van het
“pathway” via dewelke de opname gestuurd wordt (stomataal of cuticulair).

Dezelfde bevindingen worden vastgesteld wanneer data in 2 verschillende
vochtigheidsklassen worden ingedeeld (tabel 17).     Tijdens april en mei domineren natte
processen de depositiepatronen terwijl in augustus, september en oktober depositieprocessen
die werkzaam zijn bij lage relatieve vochtigheid, begunstigd worden. 

Tabel 17: Mediane depositiesnelheid �d (cm s-1) i.f.v. vochtigheidsklasse en atmosferische stabiliteit.

L>0 (stabiel) L<0 (onstabiel)
Maand RV<80 RV>80 RV<80 RV>80

4 0.2 2.0 1.8 4.2
5 0.3 1.6 1.5 2.2
8 1.4 0.9 9.7 4.1
9 4.3 1.2 2.6 1.6

10 3.5 1.8 5.4 3.4
11 3.6 1.6 1.5 2.7
12 1.6 3.0 3.1 2.3
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4.1.4. Afhankelijkheid van windrichting en windrichtingfluctuaties

De hoogste concentraties van ammoniak en gradiënten worden in de NO-sector opgetekend
(figuur 9).  De mediane ammoniakconcentratie loopt op tot 6.5 µg m-3. Tevens in de N- en
NO-sector worden concentraties tot 3 µg m-3 gemeten.  In de overige sector valt de
ammoniakconcentratie tot achtergrondconcentraties terug.    

Figuur 9:    Mediane concentraties van ammoniak (µg m-3) en turbulente diffusiecoëfficiënt K (m2 s-1)
i.f.v. windrichtingsector. 

De grootte van de fluksen wordt bepaald door de grootte van de concentraties (gradiënten) en
de turbulente diffusie.  Deze laatste is vooral in de minder ammoniak belaste sectoren van
betekenis (figuur 9), wat toegeschreven kan worden aan de aanwezigheid van bosranden en
bebouwing in de nabijheid van de meettoren (< 500 m).   In 2001 vallen de hoogste fluksen
van ammoniak samen met winden komende uit de N, NO en ZO-sector (figuur 10).    
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Figuur 10:   Verdeling van mediane ammoniakfluksen over de windsectoren (in µg m-2 s-1).

Windrichtingfluctuaties onder 10° over een periode van 4 uur zijn gekenmerkt door hogere
depositiesnelheden (tabel 18).

Tabel 18:  Afhankelijkheid van �d van windrichtingfluctuaties (�).

Sector 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 >60
�d (cm s-1) 5.2 2.0 1.8 1.4 1.5 2.3 2.1

4.1.5. Impact van concentratieniveau van ammoniak op �d

Er bestaat geen eenduidig verband tussen concentratieniveau en depositiesnelheid.  Wellicht
dragen andere factoren in sterkere mate tot de depositie bij en dient de concentratie eerder met
residuele ammoniakfluksen vergeleken te worden (tabel 19).

Tabel 19:   Depositiesnelheid �d (cm s-1) i.f.v. concentratieniveau ammoniak (µg m-3).

Maand NH3 < 1 NH3 :1-3 NH3: 3-5 NH3 > 5
4 0.7 2.8 1.6 1.1
5 2.4 2.4 -5.7 0.5
8 0.6 3.9 9.3 4.2
9 2.0 1.7 1.2 0.9

10 1.3 3.9 3.6 1.4
11 2.3 2.0 0.1 4.5
12 1.6 na na 1.9

4.1.6.  Impact van luchttemperatuur op depositiesnelheid �d

   
Tabel 20:   Temperatuurafhankelijkheid van depositiesnelheden (cm s-1).

T (°c) �d-1999 �d-2000
< 0 0.1 -0.0
0 – 5 0.4 1.7
5 – 10 1.2 2.5
10 – 15 1.4 1.3
15 –20 1.3 1.3
20 –25 2.9 2.3
> 25 2.9 3.1

De toename van de depositiesnelheden bij hogere temperatuur (tabel 20) duidt op een hogere
fysiologische activiteit (meer stomatale opname) en een efficiënter verloop van turbulente
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uitwisselingsprocessen. De verdubbeling van de depositiesnelheid boven temperaturen van 20
° kan ook mede het gevolg zijn van flux divergentie veroorzaakt door verschuivingen binnen
het chemisch evenwicht van het salpeterzuur-ammoniak-ammoniumnitraat systeem (Wyers en
Duyzer, 1996).  Op die manier is niet aan de constante flux voorwaarde voldaan en ontstaat er
een ruis op de gradiëntmetingen.
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4.2.  O3

4.2.1. Jaar- en dagverloop van ozonfluksen en –depositiesnelheden

In 2001 werden tijdens de voorzomer- en zomerperiode grotere ozonfluksen gemeten t.o.v.
2000 (figuur 11).   Vermits meettechnieken onveranderd zijn gebleven, moet een verklaring
gezocht worden in een hoger aantal gemeten piekconcentraties of overschrijdingen van
drempelwaarden in 2001 (zie 3.3.) of verschillende meteorologische condities.    De
overvloedige neerslag in juli en september 2001 kan een verklaring bieden voor de hogere
zomerfluksen van ozon in deze maanden (figuur 11).      Een lage bodemvochtreserve tijdens
de zomermaanden kan leiden tot stomatale sluiting teneinde transpiratieverliezen te beperken.
De maand september wordt tevens gekenmerkt door episodes van hoge NO-verontreiniging
(dagmaxima tot 77 µg m-3) waardoor veel ozon met NO weggereageerd kon worden tot NO2.

Figuur 11:  Verloop van maandelijkse mediane ozonfluksen en neerslaghoeveelheden (R) tijdens de
meetjaren 2000 en 2001

Vermits de gemiddelde ozonconcentraties ongewijzigd zijn gebleven, moeten de hogere
ozonfluksen meer door het optreden van hogere depositiesnelheden verklaard worden. Het
blijkt dat deze hogere depositiesnelheden zich op jaarbasis in alle uurklassen manifesteren
(figuur 12).  Het dagverloop van de ozonsnelheid is voor de rest identiek aan dat van 2000
met een zelfde piek (1 cm s-1) rond 10 uur in de voormiddag.  In de vroege morgen daalt de
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ozondepositiesnelheid tot 0.3 cm s-1.  De ozonfluksen pieken daarentegen in de late middag
(14-15 h).  In deze uurklasse bedraagt de mediane fluks 30 µg m-2 s-1 (niet weergegeven).
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Figuur 12:  Dagverloop van de mediane uurwaarden van ozon en depositiesnelheden tijdens 2000 en
2001. 

4.2.2. Rol bladnatheid in depositiesnelheden 

De rol van de bladnatheid is minder uitgesproken als in 2000 waarin versterkte depositie
optrad tijdens natte omstandigheden (tabel 21).  In 2001 kan voor mei, juni en juli van een
versterkte opname gewag gemaakt worden tijdens droge condities van kroonoppervlak
(opname via stomata) alhoewel dit statistisch niet hard gemaakt kan worden.

Tabel 21:  Rol bladnatheid in depositiefluks (µg m-2 s-1) en –snelheid (cm s-1) van ozon.

Stabiel Onstabiel
Maand Fluks �d �d-droog �d-nat �d-droog �d-nat

1 0.000 0.3 0.2 0.2 0.8 0.9
2 0.022 0.3 0.6 0.3 0.3 0.2
3 0.098 0.6 0.5 0.6 0.8 1.0
4 0.122 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3
5 0.127 0.3 0.2 0.2 0.6 0.4
6 0.196 0.4 0.2 0.3 0.7 0.4
7 0.164 0.4 0.2 0.3 0.8 0.6
8 0.244 0.6 0.3 0.4 0.7 0.8
9 0.327 1.0 0.9 1.0 0.9 1.1

10 0.107 0.7 0.7 0.6 1.0 0.8
11 0.039 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
12 0.048 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
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5. Conclusies

De monitoring van de luchtkwaliteit in het Grove dennenbestand geeft na 7 jaar een beter
beeld van een mogelijke trend in de concentraties van gasvormige componenten.  Het
pollutieklimaat is sterk afhankelijk van de overheersende windrichting en daarvoor werden de
data voor een tijdsreeksanalyse in 4 sectoren opgedeeld.   Wanneer de relevante
weersinvloeden in rekening worden gebracht, kan enkel voor SO2 van een afname gewag
gemaakt worden.   Voor NO en O3 wordt een afname vastgesteld in het derde en vierde
kwadrant.   Het tijdsverloop van beide polluenten is sterk aan mekaar gekoppeld.
Weersinvloeden die de zuivering (neerslag) van NO in de atmosfeer bevordert, versterken de
aanwezigheid van ozon boven het kronendak. 
De voortgezette afname van SO2 wordt ook vastgesteld in de meetstations van de VMM
alhoewel de snelheid van afname en de concentratieniveaus afhankelijk zijn van de graad van
verstedelijking en industrialisering van de betreffende regio (VMM, 2001). In Duitsland
liggen de huidige jaargemiddelden in de level II-proefvlakken tussen 4 en 12 µg m-3

(Gehrmann et al., 2001).  Naast een daling in de meetconcentraties treedt ook een nivellering
in de meetconcentraties tussen de Duitse meetstations op.   Voor NO2 is de trend verschillend
naargelang de meetsite; maatregelen tot emissiereductie zijn hoofdzakelijk in bossen in
verstedelijkte gebieden voelbaar.
Ondanks de daling in hun precursoren, zijn secundaire polluenten zoals ozon niet altijd
onderhevig aan een trend.  De Leeuw en De Paus (2001) melden dat de trend in
ozonconcentratie sterk verschilt naargelang de regio in Europa.  In NW-Europa worden zowel
dalende als stijgende trends tijdens de laatste decade waargenomen.   Trendstudie van
gerapporteerde gegevens van EU lidstaten duiden er doorgaans op dat een significante trend
ontbreekt.  Voor het Duitse level II netwerk wordt van een stabilisatie tot een toename van de
ozonniveaus gesproken (Gehrmann et al., 2001).

In 2001 bedraagt de mediane fluks van ammoniak 0.037 µg/m2s (9.6 kg NH3-N/ha jaar).
Voor 2000 bedroeg deze slechts 0.022 µg/m2s (6.0 kg NH3-N/ha jaar ). De maandelijkse
mediane depositiesnelheden variëren tussen 1.5 en 1.7 cm/s. 
De rol van bladnatheid blijkt te verschillen naargelang het meetseizoen.  Er zijn twee
duidelijke pathways (opname cuticula en stomata) via dewelke ammoniakopname gebeurt.
Ammoniakemissie blijkt gebonden te zijn aan een ammoniakcompensatiepunt maar gezien
deze ook optreedt bij hogere concentraties, kan deze emissie ook veroorzaakt worden door
verdamping van eerder neergezet ammoniak vanuit ammoniak-verzadigde waterfilms
(Andersen et al., 1999;  Wyers en Erisman, 1998).

Wat betreft ozonfluksen, worden duidelijke verschillen in depositiesnelheid aangetroffen
tussen 2000 en 2001.  De hogere fluksen kunnen veroorzaakt zijn door hogere
neerslaghoeveelheden in combinatie met hogere NOx-concentraties.   Verder is de invloed van
bladnatheid minder uitgesproken als in 2001.    Voor ozon blijkt het belangrijk om na te gaan
in welke mate bladnatheid al dan niet veroorzaakt is door dauw of door neerslag (Padro,
1994).  Daarbij kan een versterkte depositie bij dauw verklaard worden aan de hogere
concentraties van bepaalde chemische componenten in de dauwwaterfilms.
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ANNEX

Regressies trendstudie



SO2
Sector 1

Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  21.3344   2.7752     7.6876   0.0000
     Rnetto  -0.0064   0.0012    -5.3896   0.0000
       rv40  -0.0210   0.0052    -4.0733   0.0001
        u40  -0.2015   0.0408    -4.9366   0.0000
        t40   0.0226   0.0113     1.9920   0.0471
        Day  -0.0005   0.0001    -6.9276   0.0000

Residual standard error: 0.8966 on 352 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.2045 
F-statistic: 18.1 on 5 and 352 degrees of freedom, the p-value is 5.551e-016 
189 observations deleted due to missing values 

Sector 2

Coefficients:
              Value Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) -9.7545  4.5499    -2.1439  0.0328 
       Pair  0.0124  0.0044     2.8331  0.0049 
       rv40 -0.0107  0.0034    -3.1045  0.0021 
        u40 -0.0956  0.0354    -2.6969  0.0074 
        t40 -0.0263  0.0064    -4.0992  0.0001 

Residual standard error: 0.6939 on 310 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.1307 
F-statistic: 11.65 on 4 and 310 degrees of freedom, the p-value is 7.988e-009 
140 observations deleted due to missing values 

Sector 3

Coefficients:
              Value Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) -6.8149  2.6569    -2.5650  0.0106 
       Pair  0.0172  0.0023     7.5533  0.0000 
       rv40 -0.0058  0.0024    -2.4439  0.0149 
        u40 -0.1194  0.0158    -7.5591  0.0000 
        t40 -0.0237  0.0039    -6.0849  0.0000 
        Day -0.0002  0.0000    -7.1937  0.0000 

Residual standard error: 0.4212 on 536 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3827 
F-statistic: 66.45 on 5 and 536 degrees of freedom, the p-value is 0 

Sector 4

Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  23.3348   2.0411    11.4324   0.0000
     Rnetto  -0.0031   0.0007    -4.4125   0.0000
         LW  -0.2978   0.1427    -2.0877   0.0374
        u40  -0.2285   0.0331    -6.9089   0.0000
        Day  -0.0006   0.0001   -10.2052   0.0000

Residual standard error: 0.7718 on 416 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3071 
F-statistic: 46.09 on 4 and 416 degrees of freedom, the p-value is 0 
168 observations deleted due to missing values 
O3
Sector 1



Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   1.7882   0.1466    12.1969   0.0000
     Rnetto   0.0049   0.0009     5.5866   0.0000
         LW  -0.3739   0.1508    -2.4789   0.0136
        u40   0.0999   0.0330     3.0244   0.0027
        t40   0.0492   0.0090     5.4809   0.0000

Residual standard error: 0.7166 on 365 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.4688 
F-statistic: 80.52 on 4 and 365 degrees of freedom, the p-value is 0 
177 observations deleted due to missing values 

Sector 2

Coefficients:
              Value Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  1.1638  0.1480     7.8658  0.0000 
     Rnetto  0.0080  0.0009     9.0804  0.0000 
         LW -0.4764  0.1223    -3.8957  0.0001 
        u40  0.2387  0.0319     7.4886  0.0000 
        t40  0.0386  0.0079     4.9185  0.0000 

Residual standard error: 0.5827 on 284 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.6673 
F-statistic: 142.4 on 4 and 284 degrees of freedom, the p-value is 0 
166 observations deleted due to missing values 

Sector 3

Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  16.8625   3.2590     5.1742   0.0000
     Rnetto   0.0032   0.0006     5.4482   0.0000
       Pair  -0.0168   0.0028    -6.0299   0.0000
          R   0.0155   0.0040     3.8741   0.0001
         LW  -0.2655   0.0948    -2.8003   0.0053
       rv40  -0.0193   0.0035    -5.5918   0.0000
        u40   0.1339   0.0196     6.8460   0.0000
        t40   0.0489   0.0056     8.7623   0.0000
        Day   0.0001   0.0000     2.8376   0.0047

Residual standard error: 0.5026 on 579 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.5921 
F-statistic: 105.1 on 8 and 579 degrees of freedom, the p-value is 0 

Sector 4

Coefficients:
         Value Std. Error t value Pr(>|t|) 
Rnetto  0.0042  0.0008     5.4335  0.0000 
  rv40 -0.0156  0.0039    -3.9661  0.0001 
   u40  0.1595  0.0280     5.7025  0.0000 
   t40  0.0193  0.0078     2.4653  0.0141 
     R  0.0122  0.0056     2.1608  0.0313 
   Day  0.0001  0.0000     8.6027  0.0000 

Residual standard error: 0.6175 on 435 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9585 
F-statistic: 1674 on 6 and 435 degrees of freedom, the p-value is 0 
148 observations deleted due to missing values 

NO
Sector 1



Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept) -19.4644   5.2309    -3.7210   0.0002
     Rnetto  -0.0032   0.0010    -3.1839   0.0016
       Pair   0.0217   0.0051     4.2584   0.0000
        u40  -0.2811   0.0385    -7.2997   0.0000
        t40  -0.0432   0.0106    -4.0865   0.0001
         LW   0.3575   0.1796     1.9911   0.0472

Residual standard error: 0.8121 on 360 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3759 
F-statistic: 43.36 on 5 and 360 degrees of freedom, the p-value is 0 
181 observations deleted due to missing values 

Sector 2

Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept) -19.9424   5.2798    -3.7771   0.0002
     Rnetto  -0.0057   0.0012    -4.9346   0.0000
       Pair   0.0229   0.0051     4.4736   0.0000
        u40  -0.4072   0.0455    -8.9428   0.0000
        t40  -0.0288   0.0101    -2.8454   0.0048
         LW   0.4025   0.1643     2.4499   0.0149

Residual standard error: 0.7576 on 284 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.5237 
F-statistic: 62.46 on 5 and 284 degrees of freedom, the p-value is 0 
165 observations deleted due to missing values 

Sector 3

Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept) -18.8676   4.7181    -3.9990   0.0001
     Rnetto  -0.0033   0.0009    -3.7347   0.0002
       Pair   0.0297   0.0042     7.0423   0.0000
        u40  -0.3991   0.0303   -13.1921   0.0000
        t40  -0.0720   0.0088    -8.2252   0.0000
         LW   0.4004   0.1359     2.9458   0.0034
       Rsun   0.0003   0.0001     2.1035   0.0359
          R  -0.0193   0.0061    -3.1756   0.0016
        Day  -0.0002   0.0001    -4.0335   0.0001

Residual standard error: 0.7544 on 553 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.5736 
F-statistic: 92.98 on 8 and 553 degrees of freedom, the p-value is 0 
294 observations deleted due to missing values 

Sector 4

Coefficients:
          Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
Rnetto  -0.0072   0.0007   -10.1302   0.0000
  Pair   0.0158   0.0018     8.6812   0.0000
   u40  -0.4185   0.0366   -11.4178   0.0000
  Rsun   0.0005   0.0002     2.3626   0.0185
     R  -0.0169   0.0071    -2.3888   0.0173
   Day  -0.0004   0.0001    -6.9911   0.0000

Residual standard error: 0.828 on 476 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.7746 
F-statistic: 272.6 on 6 and 476 degrees of freedom, the p-value is 0 
107 observations deleted due to missing values 

NO2



Sector 1

Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   4.0880   0.2586    15.8110   0.0000
     Rnetto  -0.0045   0.0005    -9.6890   0.0000
        u40  -0.1568   0.0218    -7.2029   0.0000
       rv40  -0.0095   0.0026    -3.6802   0.0003

Residual standard error: 0.4867 on 365 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.2684 
F-statistic: 44.64 on 3 and 365 degrees of freedom, the p-value is 0 
178 observations deleted due to missing values 

Sector 2

Coefficients:
              Value Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) -6.4702  3.1891    -2.0288  0.0434 
     Rnetto -0.0030  0.0004    -7.0688  0.0000 
       Pair  0.0076  0.0025     2.9985  0.0030 
        u40 -0.1677  0.0204    -8.2356  0.0000 
       rv40 -0.0038  0.0020    -1.8963  0.0589 
        Day  0.0001  0.0000     2.2479  0.0253 

Residual standard error: 0.3681 on 286 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.325 
F-statistic: 27.54 on 5 and 286 degrees of freedom, the p-value is 0 
163 observations deleted due to missing values 

Sector 3

Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  -6.5788   2.0918    -3.1450   0.0018
     Rnetto  -0.0033   0.0005    -7.2354   0.0000
       Pair   0.0109   0.0020     5.4683   0.0000
          R  -0.0099   0.0029    -3.4351   0.0006
       Rsun   0.0001   0.0001     1.9988   0.0461
         LW   0.1454   0.0675     2.1559   0.0315
       rv40  -0.0089   0.0025    -3.6128   0.0003
        u40  -0.1603   0.0147   -10.9101   0.0000
        t40  -0.0192   0.0041    -4.6582   0.0000

Residual standard error: 0.3526 on 550 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.4723 
F-statistic: 61.52 on 8 and 550 degrees of freedom, the p-value is 0 

Sector 4

Coefficients:
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   9.9865   1.4763     6.7643   0.0000
     Rnetto  -0.0052   0.0005   -10.1959   0.0000
         LW  -0.2059   0.1073    -1.9198   0.0555
        u40  -0.2434   0.0233   -10.4466   0.0000
       rv40  -0.0085   0.0040    -2.1595   0.0314
        Day  -0.0002   0.0000    -4.0691   0.0001

Residual standard error: 0.5371 on 436 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3261 
F-statistic: 42.19 on 5 and 436 degrees of freedom, the p-value is 0 
147 observations deleted due to missing values 
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