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Dankwoord/Voorwoord 

De monitoring van luchtverontreiniging te Brasschaat startte reeds in 1988 met een eerste 
screening van het bodem-, doorval- en vrij veldwater. In 1992 werden deze metingen in het 
level II proefvlak hervat en verder geïntensifieerd. Deze metingen kaderden in het ICP-
Forests programma van de Verenigde Naties en onderzoeksprogramma’s van de Europese 
Unie (o.a. EEC Regulatie No 3528/86, Forest Focus BE 2005-2006). De meettoren te 
Brasschaat werd later naast het level II proefvlak opgericht, door toedoen van ex-IBW-ers 
Peter Roskams, Jos Van Slycken en Stijn Overloop. Naar aanleiding van een bezoek in 1993 
van de Vlaamse minister voor leefmilieu aan het proefvlak, kreeg het voormalige IBW 
belangrijke bijkomende middelen om er ook de gasvormige luchtvervuiling te meten.  

Doorheen de jaren is het meetsite te Brasschaat uitgegroeid tot een meetsite waar het INBO 
met andere wetenschappelijke instellingen zoals de VITO, het  CODA, de VMM of 
universitaire onderzoeksgroepen (UA, UGent) vergelijkende studies en multidisciplinair 
onderzoek verricht heeft. Metingen van deposities en luchtkwaliteit buiten de bossfeer 
gebeuren elders in Vlaanderen door de VMM, waarmee het instituut ook nauw samenwerkt. 
Bijkomende kwaliteitscontroles van de luchtkwaliteitsmetingen werden trouwens ook 
uitgevoerd door de VMM, waarvoor dank. Voor deze studie werd ook gebruik gemaakt van de 
natte depositiemetingen uitgevoerd te Kapellen (meetnet verzuring VMM) en SO2 metingen 
verricht te Schoten, Luchtbal en Kapellen (telemetrisch meetnet VMM). Ook gegevens over 
de S-emissie in het Antwerps havengebied werden ons door het VMM-infoloket aangereikt. 

We zijn vooral het technisch personeel, en in bijzonder Eddy Smesman erkentelijk, voor hun 
jarenlange inzet voor het onderhoud van de monitoren en de meteosensoren. We zijn ook 
Fred Kockelbergh (Universiteit Antwerpen) dankbaar voor het onderhoud en databeheer van 
de sonische anemometer. De bemonsteringen in het level II proefvlak werden lange tijd 
uitgevoerd door het laboratorium voor bosbouw en later overgenomen door het INBO zelf. 

De lange termijn monitoring van het level II proefvlak werd mogelijk gemaakt door financiële 
ondersteuning van het Agentschap Natuur en Bos (vroeger Afdeling Bos en Groen) en de 
Europese Commissie. We bedanken ook in het bijzonder Boswachter Mark Schuermans voor 
de logistieke ondersteuning en bewaking het proefvlak ter plaatse. Een volledige opsomming 
geven van de personen die verder betrokken zijn in deze lange termijnprojecten is een 
moeilijke oefening en ik verontschuldig me nu reeds bij degenen die ik zou vergeten zijn. 
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Samenvatting 

Uit de analyse blijkt dat de dalende zwavelemissies vanuit het Antwerps havengebied geleid 
hebben tot een navenante daling van de SO2-concentraties in Brasschaat. Over de periode 
1995-2008 daalde de gemiddelde jaarconcentratie van 20 µg m-3 naar 5 µg m-3. Het 
geobserveerde concentratieverloop was gelijklopend als deze gemeten in de naburige 
meetstations van het telemetrisch meetnet van de VMM. 

De totale depositie van S (zwavel) bestaande uit natte depositie en droge depositie werd 
begroot op 1.6 kmolc ha-1 jaar-1 over de periode 1997-2008. De natte depositie, aangevoerd 
door regen, sneeuw of hagel, wordt gemeten via collectoren op het vrije veld. Deze had 
ongeveer een aandeel van 40 % in de totale depositie. De droge depositie, veroorzaakt door 
turbulente transportprocessen boven het kronendak, droeg het meest bij tot de totale 
depositie. De droge depositie wordt gemeten via de gradiëntmethode (gasvormig SO2) of 
wordt modelmatig geschat (partikel SO4). 

In het rapport werd ruime aandacht besteed aan de droge depositie van SO2 die 
verantwoordelijk is voor het belangrijkste deel van de S-input in het ecosysteem. De fluksen 
van SO2 bleken onderhevig te zijn aan een grote variabiliteit die veroorzaakt werd door het 
grote concentratiebereik waarin gemeten werd, de aanwezigheid van emissies, de impact 
van de kroonnatheid, dagcyclus en verschillen in seizoenen, turbulentie of chemisch klimaat. 

De laagste fluksen van SO2 werden gemeten wanneer het kronendak droog was. Vermits dit 
ook de overheersende kroonnatheidsklasse is (59 % van de fluksen werden gemeten in deze 
condities), bepaalt deze de gemiddelde fluksgrootte gemeten op de site. Verder bleek dat de 
depositie sterk verschilde naargelang de aard van de neerslag: dauw of regen. Deze laatste 
versterkte de depositie op het kronendak veel intenser dan ingeval van dauw. Dit kan te 
wijten zijn aan de chemische samenstelling van de neerslag alsook de hoeveelheid die bij 
neerslaan van dauw geringer is. 

De hoge fluxvariabiliteit werd mede bepaald door de hoge verschillen in het chemisch 
klimaat; meer bepaald de NH3/SO2 ratio die ook weerspiegeld wordt in de zuurheid van het 
doorvalwater die door het kronendak op de bosbodem terecht komt. Deze ratio is sterk 
veranderlijk naargelang het seizoen maar varieert ook over de 13-jarige meetperiode van 
fluksen. Tijdens de zomer worden hogere ratio’s van NH3/SO2 (> 3) gemeten; deze vallen 
samen met hogere pH-waarden in het doorvalwater. Deze omstandigheden zijn ideaal om de 
neerslag van SO2 op het kronendak te versterken gezien de zuurheid geproduceerd tijdens 
het oxidatieproces van SO2 naar H2SO4 geneutraliseerd wordt. Het omgekeerde is het geval 
tijdens het winterhalfjaar wanneer zuurdere omstandigheden de depositie vertragen ondanks 
de veel hogere concentraties van SO2. Dit leidt dus niet tot hoge verschillen in fluksgrootte 
tussen winter- en zomerhalfjaar zoals bij de omgevingsconcentraties het geval is. De 
NH3/SO2 ratio of de pH van het doorvalwater is ook aan een stijgende trend onderhevig die 
ertoe leidt dat SO2 efficiënter uit de atmosfeer verwijderd wordt, als decennia voorheen het 
geval was. De dalende tendens van SO2 worden hierdoor nog versterkt. 

De S-emissie tijdens de periode 1993-2008 daalde van ongeveer 60 naar 25 Gg SO2 jaar-1. 
Deze daling droeg bij tot de dalende S-doorvaldeposities in het dennenbestand, die afnamen 
van 4-4.5 kmolc ha-1 in 1988 tot onder de 1.5 kmolc ha-1 in 2008. De verminderde S-toevoer 
in de strooisellaag resulteerde zich ook in een daling in de SO4 concentraties van 1.5 tot 0.5 
mmolc l

-1 in het bodemwater van de twee diepste bemonsterde horizonten. De verminderde 
aanwezigheid van sulfaten in het bodemwater had ook haar weerslag te hebben op de S-
concentraties in de halfjarige naalden die gestaag afnamen. De daling van zwavel en stikstof 
in de doorvaldepositie hebben geleid tot een verminderde uitspoeling van deze 
componenten. Het ontzuringsproces wordt echter vertraagd door de simultaan optredende 
daling in de depositie van basische kationen. 
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

Boomsoortenkeuze: naaldbos-loofbos 

De bevindingen van onderhavige studie hebben voornamelijk betrekking op naaldbos. 
Naaldbosecosystemen zijn omwille van hun aerodynamische karakteristieken (hogere 
ruwheid, fijne naaldstructuren, behoud naaldmassa winter) sterker gekoppeld met de 
atmosfeer qua uitwisseling van warmte, momentum, waterdamp en polluenten dan 
loofbosecosystemen. Dit betekent dat de uitwisseling van polluenten veel intenser is boven 
naaldbos dan loofbos; er wordt via turbulente processen meer SO2 of NH3 aangeleverd ter 
hoogte van het kronendak. De finale opname van deze polluenten is echter sterk afhankelijk 
van de physico-chemische en biologische staat van het kronendak (de kroonweerstand). 
Deze kroonweerstand blijkt te Brasschaat groter te zijn dan de turbulente weerstanden die in 
het depositieproces betrokken zijn. De kroonweerstand wordt te Brasschaat hoofdzakelijk 
door de kroonnatheid en de zuurheid van de waterlagen bepaald. Gezien de kronen van het 
naaldbos meestal droog zijn omwille van de hoge interceptieverdamping wordt de depositie-
efficiëntie van dit zure gas sterk verlaagd ondanks het gunstige turbulente regime. De 
depositie-efficiëntie wordt verder nog ondermijnd door het lage zuurneutraliserend vermogen 
van de kronendaken in deze regio. Door de overmatige zuurproductie wordt de omzetting 
naar zwavelzuur vertraagd of stopgezet. Tijdens het zomerhalfjaar wordt de opname van SO2 
te Brasschaat echter bevorderd door de aanwezigheid van ammoniak die het 
zuurneutraliserend vermogen voldoende verhoogt en zo de kroonweerstand verlaagt. 

Turbulente transportprocessen boven loofbos zijn minder efficiënt maar het is mogelijk dat 
omwille van de lagere interceptieverdamping bij bepaalde loofboomsoorten de kronen 
gemiddeld genomen natter zijn. Dit kan gekoppeld aan de betere buffercapaciteiten van de 
bladmassa leiden tot een geringere weerstand van loofboskronen voor opname. Mogelijks is 
de kroonweerstand in deze ecosystemen van dezelfde grootteorde als de turbulente 
weerstanden. Het voordeel van loofbos boven naaldbos moet verder gezocht worden in een 
betere verwerking van stikstof en zwavel waardoor de uitspoeling en verzuring beperkt blijft. 
Naaldbos is in het huidige pollutieklimaat (overmatige stikstofinput) minder aangewezen 
daar ze in vele gevallen stikstofverzadigd is en een chemisch herstel (lagere 
nitraatconcentraties, positieve ANC) sneller bij loofbos kan bereikt worden. 

Repercussie chemisch klimaat voor SO2 en NH3 omgeving Brasschaat 

De gestage verhoging van de atmosferische buffercapaciteit in de regio van Brasschaat 
(Groot Schietveld, Kalmthoutse heide) leidt tot een versnelde uitwassing van SO2 uit de 
atmosfeer. Omgekeerd zal de toenemende ontzuring van de atmosfeer en 
depositieoppervlakten leiden tot een vertraagde depositie van ammoniak uit de atmosfeer. 
Ammoniak zal door de verhoogde kroonweerstand van natuurlijke depositieoppervlaktes in 
de atmosfeer accumuleren en over grotere afstand getransporteerd worden. 

Verdere emissiereducties vereist om buffercapaciteit op peil te houden 

De dalende doorvaldepositie heeft ook een weerslag op de bodemwaterconcentraties en de 
drainagefluksen van SO4. Zo heeft de daling van de depositie van S op de bosbodem van 4-
4.5 kmolc ha-1 in 1988 tot onder de 1.5 kmolc ha-1 in 2008 geleid tot een proportionele daling 
van de SO4 concentraties in het bodemwater. De daling van de sulfaatconcentraties ging 
tevens gepaard met een vermindering in de nitraatconcentraties. Tussen 1992 en 2008 nam 
de depositie van stikstof en zwavel af met 140 molc ha-1 jaar-1, wat zich ook uitte in 
verminderde verliezen van deze componenten ter hoogte van het wortelsysteem. Het 
ontzuringsproces wordt echter vertraagd door de daling in de input van basische kationen die 
samen met stikstof en zwavel afnemen. Dit leidt er toe dat, ondanks de gedane 
inspanningen, de buffercapaciteit verder afneemt, weliswaar aan een lager tempo dan 2 
decennia terug.
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English abstract 

Long-term fluxes of sulphur dioxide (SO2) have been measured over a mixed suburban forest 
subjected to high S-loads originating from petrochemical and power plants situated in 
Antwerp port. An average net SO2 flux of –59 ng m-2 s-1 was measured over the period 1997-
2009 with a corresponding SO2 concentration of 12.3 µg m-3 and a deposition velocity υd of 
0.5 cm s-1.  

It was found that lowest net-fluxes were measured over a dry canopy, which was the 
predominant canopy wetness category (57 % of all fluxes). A dew-wetted canopy had a 
lower sink strength compared to a rain-wetted canopy. Seasonal variability rather reflected 
differences in chemical climate or canopy buffering properties. During the summer half-year 
when surface acidity was low due to higher NH3/SO2 ratio’s, a higher surface affinity for SO2 
was observed compared to the winter conditions.  

It was found that deposition rates were especially governed by non-stomatal pathways. 
Calculation of the median cuticular resistance (Rw) for a combination of canopy 
wetness/surface acidity categories revealed the prevalent importance of both factors in 
regulating the non-stomatal sinks of SO2. Increased surface water acidity gradually led to an 
increased Rw for all the considered the canopy wetness categories. Highest Rw was obtained 
for a dry canopy with high surface acidity. In these conditions the largest proportion of 
emission fluxes were observed. Conversely, a canopy covered with near-neutral rain water 
proved to be the most efficient sink for SO2. The canopy sink strength was further scrutinized 
by adding the friction velocity as explanatory variable into the deposition scheme. 

Curbed sulphur emissions from the Antwerp port have resulted in a drop in annual SO2 levels 
from 20 µg m-3 in 1995 till 5 µg m-3 in 2009, similar to the decline observed in neighbouring 
stations from the Flemish Environmental Agency (VMM). As a consequence of the emission 
reductions, throughfall depositions have fallen from 4-4.5 kmolc ha-1 in 1988 till 1.5 kmolc 
ha-1 year-1. The decreased input to the forest floor also entailed a proportional drop in the 
sulphate concentrations in the soil solution of the deepest soil horizons. As a consequence of 
the decreased presence of sulphates in the soil solution, the sulphur content of the half 
year’s needles substantially dropped. 

Throughfall inputs of nitrogen and sulphur have decreased by 140 molc ha-1 year-1 since 
1992 but their decline has been counteracted by a simultaneous drop in the atmospheric 
supply of base cations, which delayed the chemical recovery of the mineral soil from 
acidification. Consequently, the loss of buffer capacity due to the acidification process is 
ensued but at a lower rate compared to 2 decades ago. Further reductions are required to 
bring the acid loads below the critical load which brings base cation losses (through leaching 
and uptake) into balance with atmospheric base cation supply and weathering. 
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1 Inleiding 

Het meetstation te Brasschaat is samen met andere proefvlakken in Vlaanderen sinds 1988 
ingericht als level II proefvlak binnen het kader van de EEC verordening (NO 3528/86) 
omtrent de “European Scheme on the Protection of Forests against Atmospheric Pollution” en 
het “International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of air Pollution 
Effects on Forest”. Deze laatste is tot stand gekomen binnen de UN/ECE conventie “Long-
Range Transboundary Air Pollution” (LRTAP).  

Het “Pan-European Programme for Intensive and Continuous Monitoring of Forest 
Ecosystems” van ICP Forests werd opgestart om effecten van luchtverontreiniging en andere 
stressfactoren op de bosconditie te verhelderen. Er werden binnen Europa ongeveer 800 
level II proefvlakken geselecteerd waar kroonconditie, groei, vegetatieve samenstelling,  
atmosferische depositie en chemische samenstelling van bodem(water) en 
assimilatieorganen worden bepaald. In een beperkt aantal proefvlakken worden nog 
bijkomende metingen van atmosferische gassen en meteorologische variabelen uitgevoerd. 
In 1993 werd naar aanleiding van een bezoek van de Vlaamse minister voor leefmilieu aan 
het proefvlak bijkomende middelen aan het toenmalige Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer verstrekt om er ook meteorologische en gasvormige luchtvervuiling te meten 
boven het kronendak van het dennenbestand. 

Onderhavig beleidsgericht wetenschappelijk document handelt over de zwavelmetingen die 
er sinds de aanleg van het proefvlak gebeurd zijn. Als gevolg van de zwavelprotocols van 
Helsinki (1985) en Oslo (1994) uitgevaardigd binnen de UN/ECE conventie rond LRTAP is de 
zwavelemissie na het bereiken van een piek in de jaren 70 sterk gereduceerd. Verdere 
reducties vonden plaats door de ratificatie van het Gotenborg Protocol (1999) en de 
strengere, door de EU uitgevaardigde NEC richtlijn. Die streven beide naar een globale 
aanpak van de emissiereductie van SO2 (zwaveldioxide) NOx (stikstofoxiden), NH3 
(ammoniak),  troposferisch O3 (ozon) en VOS (vluchtige organische stoffen). Daar waar 
vroeger bij de aanpak werd gefocust op een polluent afzonderlijk, werden vanaf 2000 
meerdere polluenten geviseerd om verzuring, eutrofiëring en fotochemische 
luchtverontreiniging tegen te gaan (Multi pollutant approach). Voor wat betreft de NEC-
richtlijn werden er voor het targetjaar 2010 emissieplafonds per lidstaat vastgelegd voor 
SO2, NOx, VOS en NH3. De NEC richtlijn is momenteel in herziening om nieuwe 
emissieplafonds voor 2020 vast te leggen. Daarbij wordt in tegenstelling tot vroeger ook 
effecten van maatregelen m.b.t. klimaatsverandering op luchtverontreiniging in rekening 
gebracht. 

Ook al is de zwavelproblematiek niet meer zo besproken als weleer, toch blijft de monitoring 
van de S-depositie belangrijk in functie van de nieuwe maatregelen die werden 
vooropgesteld bij de verdere terugdringing van de zwavelemissie (verdere verlaging S-
gehalte in stookolie of dieselbrandstof, verandering aard gebruikte brandstoffen en 
toepassen van “carbon capture & storage technieken, richtlijn inzake grote stookinstallaties 
(Large combustion Plants)). De verdere metingen van atmosferische S-depositie en de 
chemische samenstelling van de bodem(water)fase geven uitsluitsel hoe effectief deze 
maatregelen zullen doorwegen op de daling van de S-load in onze bossen. Ondanks de 
dalende input van S in bossen schrijdt de daling van de buffercapaciteit in onze 
bosecosystemen immers gewoon voort. Het belang van de verderzetting van de metingen 
blijkt uit de recente beslissing van de VMM om het aantal SO2-monitoren in het telemetrisch 
meetnet niet drastisch te gaan verminderen.  
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2 Materiaal en methoden 

2.1 Beschrijving van het proefvlak 
Het proefvlak te Brasschaat werd uitgezet in een homogeen Grove dennenbestand 
(51°18’33”N, 4°31’14”E, hoogteligging 16 m), gelegen in het domeinbos “De Inslag” (opp. 
150 ha). De gemiddelde bestandshoogte bedroeg 21 m in 2010, met een DBH of 0.29 m en 
een gemiddelde kroondiepte van 3.7 m (Xiao et al., 2003). Het stamtal in 1980 liep op tot 
1390 bomen ha-1. Frequente dunningen reduceerden het stamtal achtereenvolgens tot 899 
ha-1 in 1987 en 560 ha-1 in 1997. De laatste dunning in het bestand dateert van november 
1999. Toen werd het stamtal teruggebracht naar 377 bomen ha-1, waardoor een ijler scherm 
ontstond (Xiao et al., 2003). Het staand volume, gemeten op een 2500 m2 groot UN/ECE 
observatieplot, bedroeg 252 m3 ha-1 in 2004. Tussen 1987 en 2004, werden 120 m3 
stamvolume per ha verwijderd door dunningen (1993, 1997, 1999). De aanwas van het 
bestandsvolume tussen 1987 and 1995 werd geschat op 8.1 m3 ha-1 yr-1. Tussen 1995 en 
2004, zakte de bestandsaanwas tot 4.3 m3 ha-1 yr-1.  
 
De bodem is bedekt met een moder strooisellaag met een dikte van 7.5 cm. Een diepe 
(1.20–2.25 m) Aeolische zandige afzetting (Dryas III) rust op een substratum van 
Kempische klei (> 40% of clay) (Tigliaan) op een diepte variëren tussen 1.2 m en 2.5 m, 
plaatselijk zelfs dieper. De bodem is vochtig, maar zelden verzadigd door de snelle 
hydraulische conductiviteit in de bovenste horizons. De grondwatertafel is aanwezig op een 
variabele diepte van 0.8 en 2.5 m. Volgens de World Reference Base for Soil Resources 
version 2006 (WRB-2006), wordt de bodem geklasseerd als een Albic Hypoluvic Arenosol. De 
pH(CaCl2) waarden variëren tussen 2.7 in de strooisellaag, 3.1 in de bovenste minerale 
bodem tot 3.6 dieper in het bodemprofiel (Tabel 1). De basenverzadiging ligt over het ganse 
bemonsterde bodemprofiel lager dan 10 %. De C:N ratio van de strooisellaag bedraagt 31 
terwijl waarden in de minerale bodem rond de 20 liggen.  

 

Tabel 1      Overzicht van de bodemkarakteristieken in het dennenbestand te Brasschaat op 
basis van bemonstering uitgevoerd in 2004. 

Layer C  N C/N pH-
CaCl2 

BC CEC Bs 

 (%) (%)   (cmolc 
kg-1) 

(cmolc 
kg-1) 

(%) 

FH 49.3 1.62 31 2.7 - - - 

0-5cm 1.89 0.11 17 3.1 0.25 1.76 14% 

5-10 cm 1.08 0.06 18 3.2 0.10 1.40 7% 

10-20cm 0.85 0.06 15 3.3 0.11 1.22 9% 

20-40 cm 0.71 0.05 15 3.4 0.08 1.24 6% 

40-80 cm 0.32 0.03 13 3.6 0.07 1.06 7% 

 
 
Na de verwijdering van Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina Ehrh.) en Rhododendron 
(Rhododendron ponticum L.) in 1994, vond een spontane verjonging plaats van Vuilboom 
(Frangula alnus Mill.),  Ruwe berk (Betula pendula L.), Lijsterbes (Sorbus aucuparia L.), 
Zomereik (Quercus robur L.) en Grove den (Pinus sylvestris L.). De voorheen schrale 
kruidlaag breidde zich sterk uit met voornamelijk Pijpestrootje (Molinia caerulea (L.) 
Moench), braam (Rubus spec), stekelvaren (Dryopteris spec.) en Bochtige smele 
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(Deschampsia flexuosa L. Trinn). De laatste jaren wordt het aspect meebepaald door soorten 
als Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum L.) en Valse salie (Teucrium scorodonia L.).  
Voor wat betreft lagere planten is er een geringe ondergroei van mossen als Klauwtjesmos 
(Hypnum cupressiforme L.) en Gewoon haarmos (Polytrichum commune Hedw.). 
    
 

2.2 Zwavel fluksen  

2.2.1 lucht 
Op de meettoren van Brasschaat worden sinds april 1995 metingen verricht naar de 
luchtconcentraties van gasvormige polluenten. De 40 m hoge toren is uitgerust met vier 
monitoren (SO2, O3, NOx, NH3) die continu de luchtconcentraties registreren op vier niveaus 
boven en onder het kronendak van een Grove dennenbestand. Hiervoor is een 
containercabine geplaatst op de sokkel van de toren, waarin de monitoren zich bevinden. Via 
verwarmde teflonleidingen (35° C; vermijden van condensatie) vanaf aanzuigsondes op 4 
verschillende niveaus op de toren (10, 24, 32 en 40 m), wordt lucht aangezogen naar het 
gelijkvloerse niveau met een debiet van 60 liter min-1. Elke leiding is 53.5 m lang en wordt 
voorafgegaan door een teflonfilter (5 µm). Op het 10 m niveau was een tweede 
aanzuigleiding gemonteerd van een kortere lengte. Een automatisch kleppensysteem bepaalt 
van welk niveau lucht wordt aangezogen.  
Aanvankelijk werd elke 6 minuten van niveau veranderd. De eerste 3 minuten werden de 
leidingen gezuiverd waarna gedurende 3 minuten de concentraties werden geregistreerd. Na 
30 minuten waren alle niveaus doorlopen. Sinds begin 2000 is de meetcyclus veranderd; er 
worden geen metingen meer verricht op niveau 4 en 5 (beide op 10 meter maar met 
verschillende lengte teflonleiding). Enkel de niveaus boven het kronendak (24, 32 en 40 m) 
worden nog verder aangezogen. Voor de fluksberekeningen zijn trouwens enkel de 
gradiëntmetingen boven bos belangrijk. Ook wordt de tijd, uitgetrokken voor het purgeren 
van de aanzuigleidingen verkort tot 1 minuut. De meetcyclus van de 3 overgebleven niveaus 
werd aldus verkort tot 15 minuten wat resulteert in een hoger aantal metingen op 
halfuursbasis (8 t.o.v. 3 minuutmetingen per niveau). Deze wijzigingen waren vereist omdat 
de aanzuiging van de niveaus niet gelijktijdig maar consecutief verloopt. Voor gasvormige 
componenten met een uitgesproken dagverloop zoals ozon resulteert dit in een preciezere 
bepaling van de halfuurlijkse gradiënt. Een cyclus van 30 minuten is minder nauwkeurig 
omdat de concentratieverschillen tussen de niveaus gemaskeerd worden door de 
uitgesproken dagcyclus van de gasvormige component in kwestie. De wijzigingen dragen 
uiteindelijk bij tot een geringere meetfout bij de bepaling van de fluksen via de 
gradiëntmethode.  
 

De bepaling van het gehalte aan SO2 in de aangezogen lucht steunt op het fysisch principe 
van fluorescentie. Tussen 1995 en 2000 was een monitor van Environment (AF 21 M, 
Environment, Frankrijk) operationeel. Vanaf 2000 werd een TEI-monitor (Pulsed 
Fluorescence Sulfur Dioxide Analyzer TEI 43 C, Thermo Environmental Instruments, USA) in 
de metingen ingeschakeld. Beide monitoren hebben volgens hetzelfde meetprincipe 
geopereerd. De aangezogen lucht wordt eerst gezuiverd van mogelijke aromatische koolhy-
draten (hydrocarbon kicker + bijkomende filter actieve kool). In de fluorescentiekamer wordt 
het luchtmonster bestraald door een pulserende UV-bron (golflengte = 214 nm). De in het 
luchtstaal aanwezige SO2 zal het UV-licht absorberen en vervolgens weer uitstralen met een 
langere golflengte. Dit fenomeen heet fluorescentie en wordt door een UV-detector 
geregistreerd. De intensiteit van het gefluoresceerde licht is een maat voor de hoeveelheid 
SO2 in de aangezogen lucht. Een bijkomende bandpass filter (minder gevoelig voor 
fotochemische degradatie en selectiever in isolatie van golflengtes) laat enkel de 
geëmitteerde golflengtes door tot de fotomultiplier tube. De pulserende UV lamp (TEI 43 C) 
draagt bij tot een betere doorgang van UV licht en een lagere detecteerbare SO2 
concentratie. Ook de leeftijd van de lamp wordt hierdoor verlengd. De monitor is uitgerust 
met een lamp voltage controlecircuit, dat automatisch corrigeert voor de degradatie van de 
lamp met de jaren. 
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De ijking van de SO2-monitor geschiedt met een gecertificeerde ijkfles (70-80 ppb SO2) die 
tweemaandelijks op het referentielaboratorium van het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
(BIM) geijkt wordt. 

Bijkomend controles op de goede werking van monitoren worden door de VMM uitgevoerd. 
De VMM beschikt over een ijkvalies waarbij de lineariteit beter kan gecontroleerd worden. De 
controle van de monitoren greep voor 2005 tweemaal per jaar plaats. Later werd 
overeengekomen tot een tweemaandelijkse controle, wat de kwaliteit van de metingen 
verder opdreef. 

2.2.2 water 
De neerslag (bemonsterd in open terrein of vrije veld) en het doorvalwater (bemonsterd 
onder de kroon) worden opgevangen in een bulkcollector die bestaat uit een PVC-houder 
(buis met buitendiameter = 125 mm) waarvan het onderste deel in de bodem gegraven 
wordt. De trechter (∅ = 14 cm) wordt op een standaardhoogte van 1 m boven het maaiveld 
op de buis geplaatst en is via een polyethyleenbuis met de recipiënt (inhoud = 2 l) in de 
grond verbonden. In de trechtermond wordt een nylonfilter (maaswijdte = 1 mm) 
aangebracht om naalden, schorsdeeltjes en grovere partikels uit het waterstaal te houden. 

In het bestand worden 10 collectoren op systematische wijze uitgezet. Voor het vrije veld 
wordt op een locatie die op ongeveer op 300 m van het proefvlak verwijderd is, een set van 
4 collectoren geplaatst. 

De bemonstering van het doorval- en het bodemwater startte vanaf begin 1992, terwijl het 
vrije veldwater begin 1993 en het humuswater vanaf midden 1993 bemonsterd werd. 
Stamafvloei werd niet bemonsterd daar het te weinig bijdroeg tot de bestandsdepositie. De 
staalname werd uitgevoerd met een tweewekelijkse frequentie (behalve in 1992; 
maandelijkse staalname voor doorvalwater). Het bodemwater wordt momenteel op 3 dieptes 
gecollecteerd (Ap, A/E/Cg en Cg) via lysimeterkaarsen voorzien van een ceramische cup. 
Deze bemonstering grijpt momenteel plaats op 3 locaties binnen het level II proefvlak. Per 
locatie grijpt een duplo-bemonstering plaats wat het aantal lysimeters op ongeveer 20 
brengt. Het humuswater werd op 4 locaties met percolatiemeters gecollecteerd. 

Bij de staalname van de bulkcollectoren wordt een mengmonster gemaakt waarbij rekening 
wordt gehouden met het individuele staalvolume van elke collector (gewogen gemiddelde). 
Bij elke bemonstering wordt het recipiënt en trechter vervangen en daarna in het 
laboratorium met gedemineraliseerd water gereinigd. Van gecontamineerde waterstalen 
wordt enkel het neerslagvolume bepaald. Het gecontamineerde staal wordt niet gebruikt 
voor het aanmaken van het mengstaal van de desbetreffende fractie. De stalen worden na 
bemonstering gekoeld getransporteerd naar het laboratorium voor analyse. 

De analyses werden uitgevoerd aan het Laboratorium voor Bodemkunde van de UG 
(Geologisch Instituut) en later aan het INBO zelf. Volgende elementen werden bepaald: pH, 
geleidbaarheid, alkaliniteit, titreerbare zuurheid, opgeloste organische stof (DOC), kationen 
(Ca, K, Mg, Na, NH4, Altot en Fetot) en anionen (Cl, NO3, NO2, NH4, PO4 en SO4). Bij aankomst 
in het laboratorium wordt de zuurtegraad en de geleidbaarheid bepaald. Daarna worden de 
stalen gefiltreerd over een 0.45 µm membraanfilter, opgedeeld volgens analysetechniek en 
koel bewaard. De stalen voor het bepalen van anionen en ammonium (NH4) worden niet 
verder behandeld en zo vlug mogelijk geanalyseerd door ionenchromatografie (IC). De stalen 
voor het bepalen van de kationen (behalve NH4) worden aangezuurd (salpeterzuur tot pH < 
2) en binnen de 30 dagen geanalyseerd door atoomabsorptiespectrometrie (AAS-vlam). De 
alkaliniteit (bicarbonaat) en titreerbare zuurheid worden via een titratie bepaald.  

2.2.3 biomassa 
Litterfall wordt continu opgevangen sinds 1998 via 10 randomly gekozen litter traps in het 
proefbestand. Litter wordt gecollecteerd op maandelijkse basis maar tijdens de herfst wordt 
overgeschakeld op een tweewekelijkse bemonstering. Elke litter trap heeft een oppervlakte 
van 0.28 m2 (60 cm Ø). De litter verzameld uit de traps wordt individueel gedroogd en 
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gewogen. Nadien wordt het litter gesorteerd in de fracties naalden, vruchtwijzen, houtachtig 
materiaal en restmateriaal. 

Tweejaarlijkse bemonstering van de halfjaarlijkse en oudere naaldjaargang in het bovenste 
gedeelte van de kroon worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de “ECE/UN manual for 
analysis and sampling of needles and leaves “ (http://www.icp-forests.org/Manual.htm). 
Vanaf 1995 worden takken bemonsterd afkomstig van 5 permanente modelbomen. Naalden 
worden gedroogd en gemalen met een maaltoestel met 0.5 mm maaswijdte. Eerdere 
metingen, afkomstig van een bemonstering met een grotere steekproef werden verricht in 
1989/1991 en besproken door Van Den Berge et al. (1992). 

 

2.3 Meteorologie 
Meteorologische variabelen vereist voor de berekening van de fluksen en voor de verdere 
stratificatie van de fluksen in klassen (bv temperatuur, kroonnatheid, ….) worden verkregen 
door meetsensoren geplaatst op de top van de toren of langsheen de toren voor de bepaling 
van gradiënten. 

De momentum en de voelbare warmtefluxen worden gemeten via een driedimensionale 
sonische anemometer (Model SOLENT 1012R2, Gill Instruments, Lymington, UK) op een 
hoogte van 41 m. De data werden gelogd aan 20.8 Hz en berekend met EDISOL software.  

De overige meteorologische variabelen werden gelogd aan 0.1 Hz maar gestockeerd als 
halfuurlijkse gemiddelden in een datalogger (Campbell CR10, CSI, Logan, UT, USA). Later 
worden gegevens opgeslagen in een CR 1000 datalogger (Campbell, UK). Deze metingen 
omvatten o.a. invallende kortgolvige straling (pyranometer, Kipp and zonen CM6B, Delft, The 
Netherlands), neerslag (tipping-bucket rain gauge, Didcot DRG-51, Didcot Instrument Co. 
Ltd., Abington, UK) of later Siggelkow NINA precipitation pulse transmitter pluviometer, 
GMB, Germany). De windrichting werd in het begin gemeten d.m.v. een windvaan (Didcot 
DWD-105, didcot Instrument Co., Ltd., Abington, UK). In 2002 werd overgeschakeld naar 
een windrichtingmeter functionerend via een potentiometer (W2009, Campbell, UK).  

Gradiënten van relatieve vochtigheid en temperatuur werden boven het kronendak 
aanvankelijk gemeten met dry en wet bulb PT 100 sensoren (psychrometer, Didcot DTS-5A, 
UK). Vanaf 2006 worden deze weersvariabelen gemeten met HMP243 dewpoint transmitters 
en PT 100 sensoren (Vaisala, Finland).   

Bladnatheid sensoren (Campbell 237 Wetness Sensing Grid, UK) zijn opgesteld op 18m 
hoogte en op een meetbaak gemonteerd die naar de kronen toe wordt gericht. 

 

2.4 Berekeningen van fluksen en afgeleide variabelen 

2.4.1 gradiëntmethode 
Voorgaande studies (Neirynck et al., 2004) wezen uit dat vooral ammoniak en ozon over 
verrekenbare gradiënten beschikken. Voor SO2 zijn de gradiënten kleiner en het belang van 
een foutenanalyse en dataselectie via criteria-analyse groter. Om de depositiefluks (F) van 
NH3-N, O3 en SO2 te bepalen wordt teruggegrepen naar de gradiëntmethode (Dyer en Hicks, 
1970; Businger, 1971): 

http://www.icp-forests.org/Manual.htm
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Waarbij K staat voor een turbulente diffusiecoëfficiënt (turbulente energie, uitgedrukt in m2 
s-1). Bij de bepaling wordt uitgegaan dat Ks (gassen) = Km (momentum) = Kh (warmte). Z 
staat voor hoogte. 

φ

κ *)( udz
K

−
=

 

De turbulente diffusiecoëfficiënt wordt bepaald uit de von Karman constante (κ = 0.4), de 
nulvlaksverplaatsing d (d= 17.1 m, gelijk aan 80% van de gemiddelde bestandshoogte) en 
de wrijvingssnelheid u* (sonische anemometer). De referentiehoogte z is de geometrische 
hoogte over het meetinterval 24-40 m (d+ √(z1-d)(z3-d); d.i. 29.7 m). Het symbool Ø staat 
voor de atmosferische stabiliteitscorrectie. 

Gezien niet altijd in neutrale condities gemeten kan worden, worden voor stabiele (L > 0) en 
onstabiele atmosfeer (L < 0) empirische stabiliteitscorrecties ingevoerd. Deze dimensieloze 
fluksprofiel verbanden (φc) zijn voor trace gassen niet beschikbaar en worden berekend met 
formules voor warmtetransportfuncties (Dyer en Hicks, 1970) op basis van de 
veronderstelling dat transport van warmte en “trace gasses” gelijkaardig is: 
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De hoogteafhankelijke correctiefactor α wordt ingebracht om rekening te houden met de 
verhoogde turbulente diffusiviteiten in de “roughness sublayer” waarin de gradiënten 
gemeten worden (Bosveld, 1991). Deze factor kan bepaald worden uit gradiëntmetingen van 
windsnelheid en directe fluksmetingen 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 (Monin en Obukhov, 1954) en geeft informatie over de 
atmosferische stabiliteit. De afgeleide correctiefactor voor momentumtransport bedraagt 
0.86 voor het interval 24-40 m. 

De verticale ammoniakgradiënt (in µg m-4) wordt gemeten tussen niveau 24 (z1) en 40 m 
(z3) en wordt benaderd als: 
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Vooraleer de aerodynamische gradiënt theorie toe te passen, moeten de data voldoen aan 
enkele criteria:  

- stationariteit: (z/c)(dc/dt) < 0.01 (c: concentratie polluent); 
- depositiesnelheid: < 2*νdmax (maximum theoretisch mogelijke depositiesnelheid 

volgens het turbulent regime = 1/(Ra+Rb)  
- Onbetrouwbare flux-profielrelaties: u* > 0.1 m s-1; 
- concentratie > 2.6 µg m-3 of 1 ppb (relatieve fout op gradiënt te groot). 

 

Beperkingen m.b.t. vereiste fetch (overstromingslengte in opwaartse windrichting) worden 
niet in rekening gebracht en verondersteld verholpen te zijn door verwijdering van lage 
wrijvingsnelheden. 

2.4.2 Bepaling van de depositiesnelheid (υd) en kroonweerstand (Rc) 

De depositiesnelheid wordt berekend via de gemeten flux en de geometrisch gemiddelde 
concentratie c over het interval 24-40 m (hoogte z-d): 
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De inverse van de depositiesnelheid υd is de totale weerstand Rt die opgebouwd is uit de som 
van de aerodynamische weerstand (Ra), de laminaire grenslaagweerstand (Rb) en de 
kroonweerstand (Rc). Vooraleer een polluent door de desbetreffende vegetatie opgenomen 
wordt, moet het deze weerstanden overbruggen. De kroonweerstand Rc wordt berekend als 
residuele waarde door de geïnverteerde depositiesnelheid υd te verminderen met de som van 
de aerodynamische weerstand (Ra) en laminaire grenslaagweerstand (Rb): 
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Deze formule is geldig wanneer de fluks unidirectioneel is. In geval fluksen opwaarts zijn 
(positief), wordt de weerstand aan 5000 s m-1 gelijkgesteld. 

Voor de berekening van de aerodynamische weerstanden wordt uitgegaan van de hypothese 
dat het transport van een gas doorheen de constante flukslaag dezelfde is als die van 
warmte (Hicks et al., 1987). De aerodynamische weerstand (Ra; weerstand die ondervonden 
wordt tijdens transport door de turbulente laag) werd berekend volgens Garland (1978): 
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Waarbij Ψ ((z-d)/L) de geïntegreerde stabiliteitscorrectie voor warmte. Daarbij worden de 
atmosferische stabiliteitscorrecties voor warmte gebruikt zoals weergegeven in Beljaars en 
Holtslag (1990).De ruwheidslengte (z0) bedraagt 1.5 m. 
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De laminaire grenslaagweerstand (Rb) wordt geassocieerd met het transport door de quasi-
laminaire grenslaag die in contact is met het vegetatieoppervlakte en wordt door Hicks et al. 
(1987) voorgesteld als: 
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Waarbij Sc en Pr respectievelijk het Schmidt en Prandtl nummer voorstellen en 
polluentafhankelijk zijn. 

In de simpelste vorm kan de kroonweerstand (Rc) verder behandeld worden als een parallel 
weerstandsnetwerk van stomata (Rs) en een cuticula (Rw): 
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Gezien ’s nachts verondersteld wordt dat stomata sluiten, kan de nachtelijke kroonweerstand 
(Rc) gelijk gesteld worden aan de cuticulaire weerstand (Rw). 

 

2.5 Numerieke verwerking en statistiek 

2.5.1 Berekening natte en droge depositie 
Atmosferische depositie in bossen omvat diverse processen die verantwoordelijk zijn voor 
het neerslaan van gassen, aërosolen, partikels, mist-wolkdruppels tot regen, hagel en 
sneeuw in het bos. De totale depositie (TD) van een bosbestand wordt hier gedefinieerd als 
de som van natte (WD) en droge depositie (DD). Op hogere hoogteliggingen (midden- tot 
hooggebergte) levert ook de occulte neerslag (via mist- of neveldruppeltjes) een 
substantiële bijdrage tot de totale depositie; in laagland is deze depositie minder belangrijk 
(< 5%). 

TD = DD + WD 

De natte depositie (WD) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid opgeloste en niet-opgeloste 
chemische verbindingen opgevangen tijdens de neerslag (regen, sneeuw, hagel). 
Voornamelijk kleinere aërosolen (0.1 – 1 µm) die SO4, NO3 en NH4 omsluiten, worden via 
natte depositie efficiënt uit de atmosfeer verwijderd (Fowler et al., 2001). 

Bemonstering van de natte depositie gebeurt via wet-only samplers waarbij de 
trechteropening open staat tijdens regenperiodes en afgedekt wordt tijdens neerslagloze 
periodes. Deze samplers zijn echter kostelijk en vereisen netspanning, wat praktisch in een 
bosbestand meestal niet haalbaar is. Sinds 1993 wordt in het bosbodemmeetnet via 
bulkcollectoren de vrije veldneerslag of bulkdepositie (BD) bemonsterd. Daar de 
trechteropening altijd geopend is, bevat de bulkdepositie een onbekende fractie droge 
depositie waardoor de natte depositie overschat wordt. Voor SO4 bedraagt die fractie droge 
depositie te Brasschaat gemiddeld 24 % (mondelijke mededeling A. Verstraeten) 

 

 



 

 
www.inbo.be Langetermijn monitoring van zwaveldioxide te Brasschaat 17

 

s (zoals SO4-aërosolen) in 
afwezigheid van neerslag. Deze werd berekend op basis van de gradiëntmethode (zie 2.4.1.) 

odel (2.4.2.). 

sitie) 

 

orvalwater. Vele auteurs beschouwen SO4 echter als een inert ion en 
stellen de doorvaldepositie ervan gelijk aan de totale depositie (Lindberg en Lovett, 1992; 

molc 
 

al dat de meetconcentratie zich onder de 
bepaalbaarheidsgrens van de meetapparatuur bevindt, wordt de concentratie gelijkgesteld 

. Voor wat betreft de kroonnatheid worden er 4 
staten van natheid afgeleid op basis van de uitleeswaarden van de bladnatheidsensor (sinds 

 ur; 

- Dry-wetted canopy of droog kronendak:  geen neerslag maar waarde 

kronendak door aanwezigheid van neerslag uit 
voorafgaande regenperiodes: bladnatheidsensor > 0 en gecumuleerde neerslag in 

- Dew-wetted canopy nat kronendak door aanwezigheid van dauw: 

april 
 de 
y” 

 vochtlaagjes aanwezig op het 
kronendak voornamelijk door externe input bepaald werd gezien het lage bufferend 

 
n genormaliseerde verdeling verkregen worden. In dit geval werd 

geopteerd voor niet-geparametriseerde testen (Kruskal-Wallis voor k samples, Kolmogorov-
Smirnov voor 2 samples). 

De droge depositie (DD) of interceptiedepositie van het bestand omvat de 
geïntercepteerde depositie van gassen (zoals SO2) en partikel

of worden gemodelleerd via een weerstandsm

2.5.2 Berekening doorvalfluksen 
De depositie die uiteindelijk op de bodem van het bestand terechtkomt (doorvaldepo
is de totale depositie (natte en droge depositie) gemodificeerd door de 
uitwisselingsprocessen met het kronendak. Het is bekend dat SO2 voor een gedeelte 
stomatair kan opgenomen worden maar nadien ook deels verwijderd kan worden via 
leaching (Lindberg, 1991; Fowler en Cape, 1983). Ook leaching van door het wortelsysteem
opgenomen SO4 (soil-derived SO4) uit de bladmassa kan verantwoordelijk zijn voor de 
aanrijking van het do

Cape et al., 1992).  

De ionendeposities in de doorval worden berekend door de gemeten ionenconcentraties (mg 
l-1) te vermenigvuldigen met de tweewekelijkse neerslagvolumes (l m-2). De ionendeposities 
in kilogram per hectare (kg ha-1) worden omgerekend naar equivalenten per hectare (k
ha-1) door ze te delen door hun equivalentmassa. Door de deposities te sommeren verkrijgt
met een maand- en/of jaartotaal. In het gev

aan de helft van de bepaalbaarheidsgrens. 

2.5.3 Uitvoeren ANOVA’s en trendanalyse 
De impact van de kroonnatheid, dagregime en seizoenen wordt geëvalueerd in een 
multifactoriële ANOVA met drie factoren

1997 beschikbaar) en de pluviometer: 

- Rainfall (regen): vanaf neerslaghoeveelheden van > 0.1 mm per halfu

bladnatheidsensor = 0; 

- Rain-wetted canopy of nat 

voorgaande 4 uur > 1 mm; 

bladnatheidsensor > 0 en niet toe te schrijven aan voorafgaande regenbuien. 

Onderscheid tussen dag en nacht wordt gemaakt op basis van de kortgolvige instraling 
(drempelwaarde 5 W m-2).  Het zomerhalfjaar wordt gedefinieerd als de periode tussen 
en september (6 maanden). Er wordt tevens een opdeling gemaakt voor wat betreft
oppervlaktezuurheid. Daarbij wordt de doorval pH als “proxy” voor de “surface acidit
gebruikt. Er wordt aangenomen dat de zuurheid van

vermogen van de naalden (Neirynck et al., 2002). 

Indeling in homogene groepen werd verricht via de Tukey test. Bij het testen van verschillen
in kroonweerstand, kon gee
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3 Resultaten 

3.1 Zwavelemissie versus gemeten SO2- concentraties 
Het domeinbos “De Inslag” is samen met andere natuurgebieden zoals het Groot Schietveld, 
de Kalmthoutse heide, Klein Schietveld van Kapellen onderhevig aan de toevoer van SO2, 
geëmitteerd door de petrochemische nijverheid en energiebedrijven gevestigd op de linker- 
en rechteroever van de Schelde.  Deze natuurgebieden zijn gesitueerd in de Voorkempen die 
met haar zandig substraat bijzonder gevoelig is voor verzuring. 

De SO2-concentraties worden ook opgemeten in de (voor)stedelijke VMM stations te 
Schoten, Kapellen en Luchtbal (Figuren 1 en 2). Deze maken deel uit van het telemetrisch 
meetnet en zijn reeds operationeel sinds einde jaren tachtig. In het eerst vermelde VMM-
station wordt sinds 2008 echter geen SO2-metingen meer uitgevoerd. De INBO-meettoren is 
operationeel sinds april 1995. De pollutieroosters van de meetstations geven duidelijk de 
belasting aan van de zwavelemissie afkomstig van de petrochemische bedrijven in de haven 
van Antwerpen.  Begin de jaren negentig is er ook nog achtergrondinvloed van het Ruhr-
gebied op de immissiemetingen merkbaar. Ook kan er nog tot voor 2000 een invloed van 
andere S-bronnen (steenbakkerijen?) ten zuiden van de site waargenomen worden uit de 
pollutieroosters. 

De SO2-concentraties zijn sinds 1995 sterk teruggelopen (Figuren 1 en 2), wat in 
overeenstemming is met het verloop van de S-emissie in het havengebied. Deze laatste is 
sinds 1993 van 60 Gg SO2 tot 30 Gg SO2 jaar-1 in 1999 teruggelopen. Nadien is de daling 
minder spectaculair wat zich ook uit in de SO2-concentraties in de meetstations die eerder 
langzaam afnemen. De algemene verwachting is een verdere daling door o.a. de 
economische crisis en verdere implementatie van maatregelen ter reductie van S-gehalte in 
fossiele brandstoffen. De SO2-concentraties gemeten te Brasschaat zijn gemiddeld genomen 
iets lager dan die gemeten te Kapellen en Luchtbal, hetgeen te maken heeft met het feit dat 
de meetsite iets verder van het havengebied afgelegen is dan de vermelde VMM-
meetstations (vooral Luchtbal). 
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Figuur 1    Verloop zwavelemissie Antwerpse havengebied en SO2-concentraties meetstations 
Luchtbal, Kapellen en Brasschaat tussen 1993 en 2008. 
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Figuur 2    Overzicht van de locaties van de VMM-meetstations en de INBO meettoren samen 
met bijhorende pollutieroosters in de Antwerpse regio. 
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3.2 Droge depositie van SO2 op het kronendak over de 
periode 1997-2009 

3.2.1 Karakteristieken van de SO2 uitwisseling tussen bos en 
atmosfeer  

 

De fluksen van SO2 werden reeds gemeten in 1996 maar pas vanaf 1997 werd jaarrond 
gemeten. De meetreeks van fluksen wordt onderbroken in 2000 wanneer een nieuwe SO2- 
monitor werd aangekocht. In totaal werd over de 13-jarige periode 175300 gradiënten 
opgemeten, dit is een coverage van 82 %. Van deze gradiënten konden enkel zo’n 157000 
doorgerekend worden naar fluksen door onderbrekingen in de meetreeksen van de sonische 
anemometer (calibraties, logproblemen, tijdelijke verwijdering in 2003). Na het toepassen 
van rejectiecriteria werden ongeveer 83000 fluksen weerhouden voor verdere analyse (zo’n 
37 % van het maximaal mogelijke).  

Daarvan betreffen 70 % depositiefluksen (Tabel 2, Figuur 3). De gemiddelde SO2 fluks 
bedraagt netto -59 ng m-2 s-1, wat overeenstemt met een jaarlijkse SO2-depositie van 9.3 kg 
S ha-1 tussen 1997 en eind 2009. De gemiddelde depositiesnelheid (υd ) bedraagt 0.5 cm s-1. 
Voor wat betreft de depositiefluksen wordt een gemiddelde υd  van 1.8 cm s-1 gemeten. Voor 
wat betreft de emissie-episodes loopt die op tot een gemiddelde emissiesnelheid van -2.7 cm 
s-1. Er worden geen significante verschillen tussen de netto-flux ’s nachts en overdag 
gevonden. Emissiefluksen treden iets frequenter op overdag (55%). Gemiddeld bedraagt de 
SO2 concentratie 12.3 µg m-3 over de 13-jarige meetperiode. 

 

Tabel 2     Overzicht van gemiddelde (± St dev) dag- en nachtkarakteristieken van de netto 
SO2 fluks en de depositie- en emissiefluksen. Data omvatten aantal episodes (n), 
geometrisch gemiddelde concentratie ([SO2]), Flux en depositiesnelheid (υd). 

Net-fluks Totaal Overdag ‘s Nachts 

n 82799 40437 42362 

[SO2]  (µg m-3) 12.3 ± 12.1 12.2 ± 12.2 12.5 ± 12.0 

Flux (ng m-2 s-1) -59 ± 416 -57 ± 471 -60 ± 356 

υd (cm s-1) 0.5 ± 3.4 0.5 ± 3.9 0.5 ± 2.9 

Depositie fluks Totaal Overdag ‘s Nachts 

n 57995 26933 31062 

[SO2]  (µg m-3) 12.2 ± 12.0 12.0 ± 12.1 12.3 ± 11.9 

Flux (ng m-2 s-1) -204 ± 345 -249 ± 384 -164 ± 302 

υd (cm s-1) 1.8 ± 2.6 2.3 ± 2.9 1.5 ± 2.3 

Emissie fluks Totaal Overdag ‘s Nachts 

n  24804 13504 11300 

[SO2]  (µg m-3) 12.7 ± 12.4 12.6 ± 12.5 12.9 ± 12.2 

Flux (ng m-2 s-1) 281 ± 368 326 ± 386 226 ± 336 

υd (cm s-1) -2.7 ± 2.9 -3.1 ± 3.0 -2.1 ± 2.7 
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Figuur 3    Frequentieverdeling van de gemeten fluksen van SO2 (in µg m-2 s-1) 
Depositiefluksen worden als negatieve fluksen voorgesteld (bij conventie 
neerwaarts gericht). 

3.2.2 Impact van de kroonnatheid, dagregime en seizoenen op de 
depositie van SO2 

Naast het dagregime hebben ook de kroonnatheid en de seizoenen een invloed op de droge 
depositie van SO2. De kroonnatheid werd sinds 1997 gemeten op 18 meter via 
bladnatheidsensoren waardoor een bijkomende factor inzetbaar was voor de verklaring van 
de hoge fluxvariabiliteit gemeten tussen 1997 en 2009.  

De doorgedreven stratifiëring in verschillende klassen resulteert zich in Tabel 3. Tijdens het 
zomerhalfjaar is het kronendak frequenter “droger” dan in het winterhalfjaar (63% t.o.v. 53 
% van alle episodes) wanneer meer condensvorming (dauw) optreedt. Overdag zijn de 
kronen frequenter droog (65%) in vergelijking tot nachtelijke condities (50 %). ’s Nachts 
neemt de proportie van”bedauwde” kronen immers beduidend toe (38 % t.o.v. 26 %).  
Periodes waarin regenval geregistreerd wordt (rainfall) en periodes na regenbuien (rain) 
hebben slechts een laag aandeel in totale hoeveelheid weerhouden fluksen (resp. 7 en 3%). 

De concentraties van SO2 liggen substantieel hoger in het winterhalfjaar omwille van de 
lagere oxiderende capaciteit van de atmosfeer en de hogere verbranding van fossiele 
brandstoffen (Tabel 3). Uiteraard speelt ook de windrichting een rol. Afhankelijk van de 
overheersende windrichting wordt meer of minder SO2 aangevoerd vanuit het havengebied 
(Figuur 2). De SO2 concentraties vertonen een minder uitgesproken dagverloop in 
tegenstelling tot andere gemeten polluenten zoals ammoniak en ozon. Wel worden er grote 
verschillen opgemerkt in functie van de kroonnatheid. Er wordt vastgesteld dat wanneer de 
kronen onder een dauwlaag zitten, hogere SO2 concentraties gemeten worden. De dauw 
slaat meestal neer in periodes met weinig luchtturbulentie opgewekt door mechanische 
wrijving (wind) of door convectie (opwarming van het oppervlakte) waardoor het polluent 
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minder onderhevig is aan dispersie (ondiepe boundary layer). De concentratieverschillen 
i.f.v. de kroonnatheid hangen ook af van het halfjaar of het dagregime (significante 
interacties). Zo zijn de concentratieverschillen i.f.v de kroonnatheid minder uitgesproken 
tijdens de zomer(nachten). 

De invloed van de kroonnatheid, seizoenen en dagregime op de fluxgrootte werd nagegaan 
via een ANOVA en wordt geïllustreerd in tabel 4 en bijkomende figuren 4 en 5. De netto SO2-
fluksen zijn afhankelijk van de kroonnatheid (p = 0.00000) maar deze impact varieert 
naargelang het seizoen (p = 0.002264) en het dagregime (p = 0.00015).  

 

 

Tabel 3      Depositiekarakteristieken van SO2 (geometrisch gemiddelde concentratie, flux 
(F), depositiesnelheid υd, maximale depositiesnelheid mogelijk volgens turbulent 
regime υdmax, depositie-efficiëntie υd/υdmax en percentage emissies) in functie van 
seizoen, kroonnatheid en dagregime. 

  

n SO2 
(µg m-3) 

F 
(ng m-2 s-1) 

υd 
(cms-1) 

υd max 
(cm s-1) 

υd/υdmax 
 
 

Emissies 
(%) 

zomer overdag 20607 10.8 -57 0.5 4.8 14% 33% 
         

 dry 14277 10.5 -45 0.4 5.1 10% 36% 

 dew 4725 12 -71 0.6 4.0 21% 28% 

 rain 593 10.3 -125 1.1 4.3 30% 23% 

 rainy 1012 9.8 -124 1.1 4.6 28% 25% 

         

 ‘s nachts 12174 10.9 -61 0.6 2.8 25% 22% 

         

 dry 6440 11.1 -52 0.5 2.9 19% 25% 

 dew 4658 10.8 -60 0.6 2.4 31% 18% 

 rain 427 10.1 -152 1.4 3.2 44% 17% 

 rainy 649 9.0 -91 1.0 4.0 31% 23% 
         
         
winter overdag 19830 13.6 -57 0.4 5.1 12% 34% 

         

 dry 11791 13.5 -39 0.3 5.3 7% 38% 

 dew 5804 15.1 -82 0.6 4.3 19% 27% 

 rain 616 10.3 -67 0.8 5.9 17% 30% 

 rainy 1619 10.4 -90 0.8 5.7 18% 29% 

         

 ‘s nachts 30188 13.1 -60 0.5 4.1 17% 29% 

         

 dry 14707 13.2 -37 0.3 4.3 11% 34% 

 dew 11605 14.0 -74 0.6 3.3 24% 22% 

 rain 1145 10.7 -152 1.4 5.3 30% 22% 

 rainy 2731 10.1 -80 0.8 5.5 18% 30% 
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Tabel 4      Multifactoriële analyse van variantie van de gemeten flux met als factoren 
dagregime, seizoenseffect en kroonnatheid. 

factor Df SSq MSQ F value Pr (F) 
wetness 3 38.34 12.77936 74.04472 0.00000 
season 1 0.34 0.33917 1.96521 0.160961 
regime 1 0.04 0.03641 0.21095 0.646024 
wetness:season 3 2.51 0.83608 4.84434 0.002264 
wetness:regime 3 3.5 1.16555 6.75329 0.00015 
season:regime 1 0 0.00002 0.00014 0.990528 
wetness:season:regime 3 0.86 0.28645 1.6597 0.173342 
Residuals 82783 14287.5 0.17259   
 

De interacties tussen kroonnatheid en seizoen houden in dat enkel wanneer de kronen 
bedauwd zijn, er hogere fluksen van SO2 tijdens de winter gemeten worden dan tijdens de 
zomer (p < 0.05; Figuur 4). Bij een droog kronendak (dry) en bij regenval (rainfall) worden 
lagere SO2-fluksen in het winterhalfjaar gemeten ondanks de hogere meetconcentraties (p < 
0.05). 

De laagste fluksen worden gemeten bij een droog kronendak zowel in het zomer- als 
winterhalfjaar (resp. -47 en -38 ng SO2 m

-2 s-1). Door het feit dat het kronendak van het 
(overwegend) naaldbos te Brasschaat in 57 % van de gevallen “droog” beschouwd wordt (via 
de meting met de bladnatheidsensor) zullen de lage fluksen, inherent aan deze condities, 
ook de totale gemiddelde fluks bepalen. Tijdens het zomerhalfjaar vormt het kronendak 
tijdens of na regenbuien het beste depositieoppervlak. Een kronendak bedekt met een 
dauwlaag neemt dan qua “sink strength” een intermediaire positie in. Tijdens het 
winterhalfjaar vervaagt het verschil in depositieaffiniteit tussen een bedauwde (dew) en een 
kronendak onderhevig aan neerslag (rainy). Het beste depositieoppervlak tijdens de winter 
wordt dan gevormd na een regenbui (rain-wetted). 
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Figuur 4    Invloed van seizoen en kroonnatheid op de gemiddelde concentratieniveaus en 
fluxgrootte van SO2 (standaardfout aangegeven in foutbalk; homogene groepen 
aangeduid via gemeenschappelijke letter). 
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Er zijn geen verschillen tussen dag- en nachtfluksen behalve voor een beregend kronendak 
dat een beter depositieoppervlak vormt ’s nachts (p=0.002) (Tabel 3 en Figuur 5). Overdag 
bestaan er enkel significante verschillen tussen een droog kronendak en een niet-droog 
kronendak onafhankelijk van de aard van de neerslag. ‘ S nachts krijgen we binnen de 
“natte” kroonnatheidsklassen verdere afscheiding. 
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Figuur 5    Invloed van dagregime en kroonnatheid op de gemiddelde concentratieniveaus en 
fluxgroottes van SO2 (standaardfout aangegeven in foutbalk; homogene groepen 
aangeduid via gemeenschappelijke letter). 

 

De ANOVA’s voor depositiesnelheid leveren gelijkaardige resultaten op (Tabel 5). Ook hier 
blijkt de natheid van primordiaal belang te zijn (p < 0.0001) alhoewel er significante 
interacties zijn met seizoen (p < 0.05) en dagregime (p < 0.01). 

De gemiddelde depositiesnelheid ligt significant hoger in het zomerhalfjaar voor een droog 
kronendak (p = 0.0001) en tijdens neerslagbuien (p = 0.0297) (Tabel 2 en Tabel 4, Figuur 
6). De lagere SO2 concentraties in het zomerhalfjaar worden meer als gecompenseerd door 
hogere depositiesnelheden waardoor de netto-fluks in het zomerhalfjaar uiteindelijk hoger 
komt te liggen voor deze staten van kroonnatheid. De depositiesnelheid voor een bedauwd 
kroonoppervlak blijft ongewijzigd zodat kan geconcludeerd worden dat de hogere 
winterfluksen voor een bedauwd kronendak louter te wijten zijn aan hogere SO2-
concentraties tijdens de winter.   

Ondanks hogere turbulente transportsnelheden overdag (υdmax) worden geen hogere 
depositiesnelheden voor SO2 overdag gemeten. Verschillen in depositiesnelheid tussen dag 
en nacht zijn enkel hard te maken voor een beregend kroonoppervlak (rain). In nachtelijke 
condities wordt dan een hogere depositiesnelheid vastgesteld in vergelijking tot metingen 
overdag (gemiddelde 1.2 versus 0.9 cm s-1).  

De laagste depositiesnelheden worden gemeten voor een droog kronendak (dry). Wanneer 
de kronen bevochtigd zijn met regen (tijdens en na neerslagbuien), is de depositiesnelheid 
het hoogst (Figuur 6). Bedauwde kronendaken nemen een intermediaire positie in qua 
depositiesnelheid. Tijdens het winterhalfjaar is er geen significant verschil in 
depositiesnelheid gemeten voor een bedauwde kroon (dew) en een kroon onderhevig aan 
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neerslag (rainy). Wel vormt een kronendak dat nat is na een regenbui (rain), een beter 
depositieoppervlak dan een bedauwd kronendak (dew).  

 

Tabel 5     Multifactoriële analyse van variantie van depositiesnelheid met als factoren 
dagregime, seizoenseffect en kroonnatheid. 

Factor Df SSq MSQ F value Pr (F) 
Wetness 3 0.34867 0.116223 100.5178 0.00000 
Season 1 0.0173 0.017299 14.9614 0.00011 
Regime 1 0.00205 0.002046 1.7699 0.183403 
wetness:season 3 0.01193 0.003976 3.4389 0.016061 
wetness:regime 3 0.01854 0.00618 5.3445 0.001117 
season:regime 1 0.00001 7.6E-06 0.0066 0.935301 
wetness:season:regime 3 0.00231 0.000769 0.6653 0.57323 
Residuals 82783 95.7169 0.001156   
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Figuur 6     Invloed van seizoen en kroonnatheid op de gemiddelde depositiesnelheid van SO2 
(standaardfout aangegeven in foutbalk; homogene groepen aangeduid via 
gemeenschappelijke letter). 
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De lagere depositiesnelheden voor een droog kronendak zijn niet toe te schrijven aan een 
lagere toelevering van SO2 via turbulentie gezien de maximum depositiesnelheid volgens het 
heersend turbulent regime (υdmax) nooit systematisch het laagst is voor een droog kronendak 
(Tabel 2). De laagste υdmax worden wel genoteerd voor een bedauwd kronendak (veel 
metingen in stabiele atmosfeer of wanneer turbulentie ’s morgens aanvangt).  De depositie-
efficiëntie daarentegen is telkens het laagst voor een droog kronendak.  

Tijdens het zomerhalfjaar wordt een hogere depositie-efficiëntie gemeten voor een droog 
kronendak en een beregend kronendak (rainy, rain) (Tabel 2). Deze seizoenale verschillen in 
depositie-efficiëntie blijken ook uit Figuren 7A en 7B waar het lineair verband tussen SO2 en 
netto-fluks is uitgezet. Uit deze figuren blijkt dat tijdens het zomerhalfjaar het lineair 
verband tussen concentratie en netto-fluks een steiler verloop heeft, althans voor een droog 
kronendak en tijdens of na regenbuien. Voor een gegeven concentratieniveau wordt dan 
meer polluent op het kronendak afgezet als voor het winterhalfjaar het geval zou zijn. Voor 
een bedauwd kronendak blijft de helling daarentegen min of meer ongewijzigd zodat de 
curve tijdens het zomerhalfjaar vrijwel samenvalt met die van een droog kronendak. 
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Figuur 7   Verband tussen SO2-concentratie (ingedeeld in concentratieklassen met breedte 
van 4 µg m-3) en SO2-fluks voor de verschillende kroonnatheidsklassen voor zomerhalfjaar 
(Fig. 7A) en winterhalfjaar (Fig. 7B). Standaardfouten per concentratieklasse worden in 
foutbalken weergegeven. 

 

Verder blijkt uit figuren 7A en 7B een duidelijk impact van de aard van de neerslag met een 
steilere helling wanneer de kronen bevochtigd zijn met regen of tijdens regenval. Voor het 
winterhalfjaar wordt ook voor verschillende SO2 concentratieklassen een duidelijke 
onderscheid tussen een droge en bedauwde kroon vastgesteld. Dit bleek ook uit figuren 4 en 
6 waarbij verschillen in flux en depositiesnelheid tussen droge en bedauwde kroon explicieter 
zijn tijdens het winterhalfjaar. 

De depositie-efficiëntie is sterk negatief gecorreleerd met het percentage emissiefluksen 
(Tabel 2). De lagere depositie-efficiëntie (<10 %) die steevast voor een droog kronendak 
genoteerd wordt, gaat gepaard met een hoger aandeel van opwaartse fluksen in de netto-
fluksen (> 35%). Een hogere depositie-efficiëntie eigen aan depositieprocessen op een 
beregend kronendak (>30 %) zijn voor een stuk het resultaat van minder emissiefluksen (< 
25 % van het totale aantal fluksen). 
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3.2.3 Variabiliteit in de kroonweerstand (Rc) 
De depositiesnelheid υd is de inverse van de totale weerstand Rt die bepaald wordt door drie 
weerstanden die voor de relevante klassen grafisch weergegeven werden in Figuur 8. Voor 
het merendeel van de combinaties is het duidelijk dat de totale weerstand Rt bestaande uit 
de turbulente weerstanden (Ra+Rb) en kroonweerstand Rc voornamelijk overheerst wordt 
door deze laatste. Zwaveldioxide wordt via atmosferisch turbulentie voldoende aangevoerd 
maar de fysisch-chemische en biologische staat van de kroon bepaalt in grote mate hoe 
sterk het polluent finaal wordt opgenomen. Tijdens het zomerhalfjaar vervaagt het verschil 
tussen Rc en Ra+Rb tijdens weerepisodes met regen. De grootste verschillen met turbulente 
weerstanden bestaan voor een droog kronendak. In deze omstandigheden loopt de Rc op tot 
195 s m-1 en 305 s m-1 in resp. zomer- en winterhalfjaar.  De kroonweerstanden nemen een 
intermediaire positie in wanneer de kronen bedauwd zijn. 

De kroonweerstanden blijken voor een stuk ook onderhevig te zijn aan een dagcyclus 
afhankelijk van het seizoen en de kroonnatheidsklasse (Tabel 6). Zowel in het zomer- als 
winterhalfjaar zijn de kroonweerstanden hoger ’s nachts voor een droog (dry)  als een 
bedauwd (dew-wetted) kronendak (p < 0.001).  

De mediane weerstanden liggen voor alle kroonnatheidsklassen tevens hoger in het 
winterhalfjaar (Figuur 8), zowel overdag als ’s nachts (Tabel 6). Dit wordt in het 
winterhalfjaar wel gecompenseerd door lager aerodynamische weerstanden (zowel ’s nachts 
als overdag) maar in geval van een droog kronendak en tijdens neerslagbuien zijn deze 
lagere turbulente weerstanden niet laag genoeg om de hogere Rc waarden volledig uit te 
balanceren. De lagere kroonweerstanden in het zomerhalfjaar zijn hoofdzakelijk te wijten 
aan een proportioneel hogere aanwezigheid van ammoniak (NH3) t.o.v. zwaveldioxide (SO2) 
die een snellere neutralisatie van het gevormde zwavelzuur toelaat en zo de reactie naar 
rechts verschuift. In het winterhalfjaar zijn de NH3/SO2 ratio’s lager door de hogere 
aanwezigheid van SO2 en de lagere aanwezigheid van NH3 in de atmosfeer wat leidt to zure 
milieus die ongunstig zijn een snelle verwijdering van H2SO4. 
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Figuur 8    Mediane kroonweerstand (Rc50) versus som van aerodynamische weerstand (Ra) 
en laminaire grenslaagweerstand (Rb) i.f.v. de kroonnatheid tijdens zomer- en 
winterhalfjaar. 
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Tabel 6     Overzicht van gemiddelde en mediane turbulente weerstand Ra+Rb (µa/µm) en 
mediane kroonweerstand Rc (µm) in functie van dagregime, seizoen en 
kroonnatheid (in s m-1) over de periode 1997-2009. 

 Ra+Rb 
winter 

Ra+Rb 
zomer 

Rc 
winter 

Rc 
zomer 

overdag 29/21 30/21 153 114 
     

dry 26/19 26/20 251 154 
dew 36/26 41/28 105 87 
rain 24/18 36/26 56 39 
rainy 26/19 32/23 64 42 

     
‘s nachts 46/28 68/47 191 161 

     
dry 41/25 64/43 328 241 
dew 57/38 79/57 147 123 
rain 33/21 55/36 48 37 
rainy 29/20 41/27 78 46 

 

Naast de impact van de voorvermelde factoren werd ook de invloed nagegaan van de 
maandelijkse ozoncentraties en de zuurtegraad van het doorvalwater op de maandelijkse 
mediane Rc-waarden. Daarbij blijkt dat enkel een statistisch verband met de zuurtegraad van 
de doorval kan aangetoond worden (Figuur 9A). Lage zuurtegraad van het doorvalwater 
(hoge pH), veroorzaakt door hoge aanwezigheid van atmosferische ammoniak (t.o.v. SO2), 
verhoogt de depositiesterkte (verlaagt de Rc) van het kronendak. Dit zijn condities die 
typisch optreden tijdens het zomerhalfjaar. Een positieve invloed van ozon, mogelijks actief 
als oxidans bij de omzetting van HS(IV)O3- naar H2S(VI)O4) is niet hard te maken (Figuur 
9B). 
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Figuur 9    Verband tussen maandelijkse mediane Rc en maandelijkse pH van het 
doorvalwater (A) en maandelijks gemiddelde atmosferische ozonconcentratie (B). 
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3.2.4 Exploratie van de cuticulaire weerstand (Rw) 
De kroonweerstand wordt benaderd als een parallel netwerk van een stomataire weerstand 
(Rs) en een cuticulaire weerstand (Rw). Deze laatste is de weerstand die ondervonden wordt 
bij de neerslag van polluenten op externe oppervlakten van het kronendak (naalden, takken) 
of stamgedeelten. Zoals blijkt uit voorgaande hoofdstukken wordt dit depositieproces sterk 
beïnvloed door de kroonnatheid maar ook de zuurtegraad en andere meteorologische 
variabelen bepalen de depositieaffiniteit van SO2 op externe oppervlakten. Gezien ’s nachts 
verondersteld wordt dat stomata sluiten, kan de nachtelijke kroonweerstand (Rc) gelijk 
gesteld worden aan de cuticulaire weerstand (Rw) en kan de variabiliteit van deze weerstand 
meer in detail onderzocht worden. Gezien de lage vertegenwoordiging van de 
kroonnatheidsklasse “rain” en “rainy” en het ontbreken van belangrijke verschillen tussen 
hun kroonweerstanden (Tabel 5), werden beide klassen samengebracht. De pH van het 
doorvalwater werd als proxy genomen voor de zuurtegraad van het kronendak. Dit is 
plausibel gezien het sterk gecorreleerd is met de NH3/SO2 ratio en de NH4/SO4 ratio in het 
doorvalwater (Figuur 10).  

y = -0.3712x2 + 1.6122x + 3.9952
R2 = 0.2903
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Figuur 10   Verband tussen NH4/SO4 ratio en pH in doorvalwater over de periode 1992-2008. 

Lage pH-waarden in het doorvalwater (< 5) zijn typerend voor de wintermaanden wanneer 
de gevormde zuren ongebufferd in het doorvalwater aanwezig zijn. 

Uit Figuur 11 blijkt duidelijk dat zowel de kroonnatheid als de zuurtegraad de hoofdrol spelen 
in de depositiesterkte van SO2 langsheen het kroonoppervlak. Naarmate de zuurtegraad 
afneemt (pH toeneemt), neemt ook cuticulaire weerstand Rw verder af. Deze vaststelling 
geldt voor elke kroonnatheidsklasse (p < 0.001, Kruskal-Wallis). Wanneer de omgeving 
minder zuur wordt (pH > 5.5), wat typisch voorkomt in het zomerhalfjaar, worden de laagste 
weerstanden genoteerd. Een droog kronendak zal, ongeacht de zuurtegraad, nooit een 
geschikt depositieomgeving vormen, daar een hogere aanwezigheid van waterlaagjes of 
neerslag vereist is om de oplosbaarheid van het zure gas te bewerkstelligen. De laagste 
weerstand wordt ondervonden wanneer het kronendak beregend is en de neerslag neutrale 
pH-waarden heeft (pH > 5.5). 
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Figuur 11   Gecombineerde impact van kroonnatheid en zuurtegraad van doorval op de 
mediane cuticulaire weerstand van SO2 (Rw). 

De robuustheid van de mediane waarden werd getoetst door implementatie van een simpel 
unidirectioneel model (zie 2.4.2.). Daarin wordt de kroonweerstand bepaald door de 
stomatale weerstand Rs en de  cuticulaire weerstand Rw. Waarden voor Rw werden iteratief 
herrekend tot wanneer de gemiddelde gemeten fluks overeenstemde met gemodelleerde flux 
(Tabel 7). Dergelijke procedure bevestigde vorige bevindingen maar de mediane Rw waarden 
waren over het algemeen lager dan de iteratief gevonden Rw. In geval van een droog 
kronendak met een zure depositieoppervlakte kon geen plausibele Rw berekend worden 
d.m.v. deze werkwijze omdat er lage fluksen gemeten werden en een hoog aandeel daarvan 
emissiefluksen betrof. 

Tabel 7      Overzicht van de gemeten flux (Fmeas) en depositiesnelheid (υd) van SO2 versus 
hun respectievelijke gemodelleerde waarden gebruik makend van een unidirectioneel model 
waarbij de cuticulaire weerstand ofwel werd gelijkgesteld aan een mediane/iteratief 
gevonden waarde.  

 n Fmeas 
(ng m-2 s-1) 

υd 
(mm s-1) 

Upward 
fluxes 
(%) 

Rw50 
(s m-1) 

Fmod 
(ng m-2 s-1) 

υd 
(mm s-1) 

Rwadj 
(s m-1) 

Fmod 
(ng m-2 s-1) 

υd 
(mm s-1) 

Dry           
< 4.5 1084 -19 ± 585 -0.7 ±40 46 477 -56 ± 82 4.0 ± 4.5 >10000 -29 ± 74 2.2 ± 4.7 
4.5-5 7256 -34 ± 347 2.3 ± 30 37 332 -47 ± 59 4.0 ± 2.3 608 -34 ± 51 2.8 ± 2.3 
5-5.5 10535 -36 ± 500 3.1 ± 39 35 302 -57 ± 63 4.7 ± 2.2 758 -36 ± 48 3.0 ± 2.3 
> 5.5 11565 -56 ± 454 5.1 ± 37 33 200 -68 ± 76 5.7 ± 2.3 275 -56 ± 66 4.7 ± 2.3 

Dew           
< 4.5 1627 -66 ± 473 4.2 ± 35 28 161 -78 ± 72 5.5 ± 1.1 197 -66 ± 62 4.7 ± 1.0 
4.5-5 5874 -71 ± 300 5.8 ± 24 24 162 -71 ± 69 5.5 ± 1.6 163 -71 ± 69 5.4 ± 1.6 
5-5.5 7226 -69 ± 411 5.6 ± 30 24 132 -77 ± 80 6.2 ± 1.5 156 -69 ± 71 5.5 ± 1.3 
> 5.5 6707 -80 ± 393 6.7 ± 28 22 113 -103 ± 109 6.6 ± 1.6 131 -80 ± 84 6.0 ± 1.4 

Rain/rainfall           
< 4.5 524 -62 ± 551 5.1 ± 46 31 92 -116 ± 100 9.1 ± 2.8 207 -62 ± 55 4.9 ± 2.8 
4.5-5 1958 -82 ± 352 8.5 ± 38 24 68 -101 ± 85 10.8 ± 2.2 91 -82 ± 69 8.8 ± 1.6 
5-5.5 2169 -109 ± 508 11.1 ± 45 25 34 -173 ± 170 17.0  ± 4.8 69 -109 ± 102 10.8 ± 2.4 
> 5.5 2056 -138 ± 545 13.4 ± 45 25 23 -219 ± 208 21.3 ± 6.6 50 -138 ± 126 13.5 ± 3.2 
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Naast de impact van de zuurtegraad blijkt ook de wrijvingsnelheid (u*) een bijdrage te 
leveren tot de variabiliteit in de cuticulaire weerstand. Het exponentieel verband is opnieuw 
afhankelijk van de kroonnatheidsklasse (Figuur 12). Daarbij leidt een hogere 
wrijvingsnelheid (meer mechanische wrijving) tot een betere verspreiding van het polluent 
binnen het kronendak waardoor de cuticulaire weerstand afneemt. 
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Figuur 12   Verband tussen cuticulaire weerstand (Rw) en wrijvingsnelheid (u*) voor een 
droog (dry), bedauwd (dew), beregend kronendak (rain) en tijdens regenbuien 
(rainy). 

 

Het verband tussen de cuticulaire weerstand en wrijvingsnelheid kan nog verder verfijnd 
worden door de verschillende zuurtegraden per kroonnatheidsklasse in rekening te brengen 
(Tabel 8). De opgestelde iteratieve vergelijkingen verklaren tussen 15 en 30 % van de totale 
variabiliteit. Bij het opstellen van deze empirische verbanden werden evenwel de 
emissiefluksen niet weerhouden daar dit een negatieve weerstand zou opleveren bij het 
toepassen van het unidirectioneel weerstandsanalogon. In voorafgaande berekeningen werd 
toen geopteerd voor een oneindige weerstand van 5000 s m-1. 

Een droog kronendak heeft een lagere coëfficiënt a dan in het geval het kronendak 
bevochtigd is door dauw of regen (Tabel 8). Dit betekent dat de curve minder snel naar nul 
gaat (cuticulaire weerstand minder snel afneemt) dan in een geval van een hogere waarde. 
Ook wanneer de oppervlaktezuurtegraad afneemt, wordt een hogere coëfficiënt verkregen. 
In de laatste kolom wordt een Rw-waarde berekend in geval de u* = 0.5 m s-1 (~ 
jaargemiddelde u*). De resultaten zijn vergelijkbaar met de vaststellingen eerder gemaakt in 
figuur 11. De weerstanden zijn wel lager daar de emissies niet in rekening gebracht werden. 
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Tabel 8      Empirische verbanden tussen cuticulaire weerstand (Rw) en wrijvingsnelheid (u*) 
voor een combinatie van kroonnatheidsklassen en oppervlaktezuurheid. 

Canopy wetness Acidity (pH) n Rwmax ± se a ± se R2 Rw (s m-1) at 

u*=0.5 m s-1 
Dry Canopy < 4.5 773 884 ± 74 3.68 ± 0.35 0.22 140 
 4.5-5 3947 1146 ± 62 4.63 ± 0.25 0.14 113 
 5-5.5 3264 1381 ± 90 5.65 ± 0.34 0.17 82 
 > 5.5 3862 2001 ± 136 8.01 ± 0.40 0.18 36 
Dew-wetted < 4.5 810 752 ± 90 5.09 ± 0.59 0.15 59 
 4.5-5 3123 1719 ± 144 8.60 ± 0.53 0.15 23 
 5-5.5 3088 1087 ± 94 7.35 ± 0.54 0.13 28 
 > 5.5 3018 1311 ± 136 9.14 ± 0.69 0.11 14 
Rain-wetted < 4.5 242 610 ± 115 4.32 ± 0.77 0.21 70 
Rainy 4.5-5 958 998 ± 103 7.45 ± 0.56 0.29 24 
 5-5.5 832 763 ± 111 7.86 ± 0.81 0.30 15 
 > 5.5 742 3743 ± 986 19.33 ± 2.00 0.23 0 

Regressievorm: Rw = Rw,max exp(-au*) 

 

3.3 Trends in SO2 droge depositie  
De lange termijntrend in de droge depositie wordt door twee factoren bepaald. Enerzijds leidt 
de daling van de SO2 concentratie tot een verminderde gradiënt van SO2 (Figuur 13A links). 
Daarnaast is de laatste decennia de NH3/SO2 ratio aan een stijgende trend aanwezig, wat 
leidt tot een hogere pH waarde in de natte depositie en de doorvalneerslag (Figuur 13B 
rechts). In Brasschaat nam de (volume gewogen gemiddelde) doorval pH over een periode 
van 20 jaar toe met 0.03 pH eenheden jaar-1. In het naburige Kapellen werd over de periode 
2002-2008 een pH toename van 0.07 eenheden jaar-1 vastgesteld in de wet-only collectoren 
van de VMM. Eveneens neemt de verhouding van NH4 tot SO4 in de doorvaldepositie toe.  

De vorming van minder zure milieus gaat de tanende SO2 concentraties deels opheffen door 
het creëren van betere depositieomstandigheden voor SO2 waardoor haar depositiesnelheid 
de laatste jaren toeneemt. In de meetjaren 2008 en 2009 was de gemiddelde 
depositiesnelheid van SO2 opgelopen tot bijna 1 cm s-1. Omgekeerd leidt de overmaat van 
NH3 tot SO2 tot minder gunstige depositieomstandigheden voor NH3 en kan een verminderde 
depositiesnelheid verwacht worden. Verderzetting van de fluksmetingen is vereist om een 
beter beeld te verkrijgen tussen de relatie tussen enerzijds emissie en anderzijds 
omgevingsconcentratie en depositie. 

De zuurtegraad van de neerslag is eveneens aan een belangrijke interjaarlijkse variabiliteit 
onderhevig die uitsluitsel over een duidelijke trend in het verloop van de droge depositie 
slechts over langere termijn mogelijk maakt. 
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Figuur 13   Verband tussen S-emissie en SO2-gradiënt te Brasschaat (A) en verloop van 
jaarlijkse neerslag gewogen gemiddelde pH van doorval (Brasschaat) en natte 
depositie (Kapellen) (B). 

3.4 Totale depositie versus doorvaldepositie 
De totale depositie kan bepaald worden uit de som van natte depositie, afgeleid uit 
bulkcollectoren op het vrije veld en de droge depositie van gasvormig SO2 en partikel SO4. 
Natte depositie van S en droge depositie van SO2 zijn ongeveer even hoog. Metingen van de 
partikeldepositie zijn niet uitgevoerd maar kunnen verkregen worden door een gemiddelde 
concentratie te vermenigvuldigen met een gemodelleerde of een op basis van literatuur 
afgeleide vaste depositiesnelheid. Uitgevoerde meetcampagnes binnen het kader van Vlina 
(Neirynck et al., 2004) en Nitro-Europe duiden op een jaargemiddelde concentratie van 
ongeveer 4 µg SO4 m

-3. Horvath et al. (2003) bepaalden op empirische basis een lange-
termijn depositiesnelheid van 0.8 cm s-1. Dit leidt tot een partikeldepositie van ongeveer 0.2 
kmolc ha-1 jaar-1 voor onze meetsite. Ook andere (organische) sulfaatverbindingen kunnen 
via droge depositie in het bestand neerslaan. Over de periode 1997-2008 wordt zo een totale 
depositie van 1.5 kmolc SO4 ha-1 jaar-1 gemeten (Tabel 9).  

De doorvaldepositie, berekend op basis van de collectoren in het bestand, bedraagt 1.6 
kmolc ha-1 jaar-1. De iets hogere doorvaldepositie kan te wijten zijn aan het niet in rekening 
brengen van leaching van (door het wortelsysteem opgenomen) sulfaatverbindingen uit het 
kronendak alhoewel deze fractie doorgaans laag blijkt te zijn (Cape et al., 1992). De 
doorvaldepositie is omwille van de conservatieve natuur van SO4 vrij goed als proxy voor de 
totale depositie te gebruiken. 

Tabel 9     Atmosferisch budget van S tussen 1997 en 2008 (in kmolc ha-1 jaar-1). 

Fractie methode depositie 

Natte depositie 
Bulkcollectoren vrije veld 
gecorrigeerd voor fractie 
droge depositie 

0.65 

Droge depositie   

   DD SO2 

   DD pSO4   

  

Gradiëntmethode 

model 

 

0.62 

0.20 

Totale depositie natte + droge depositie SO2 1.47 

Doorvaldepositie Bulkcollectoren onder 
scherm 

1.59 
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De dalende trend van doorvaldepositie vertoont sterke gelijkenissen met de afname van de 
S-emissie vanuit het Antwerps havengebied (Figuur 14). In de jaren negentig werd de snelle 
afname van de S-emissie gevolgd door een bijna evenredige daling van de doorvaldepositie. 
De dalende trend van de doorvaldepositie wordt onderbroken in het jaar 1998, wanneer na 
een periode van relatief droge jaren (1995, 1996 en 1997), overmatige neerslag de 
depositiepatronen wijzigt. In het najaar van 1998 valt een hoeveelheid neerslag die 
equivalent is aan de neerslaghoeveelheid die normaal op jaarbasis gemeten wordt. Meer 
neerslag impliceert meer uitwassing van vroeger geaccumuleerde S-verbindingen (gassen, 
partikels) uit de atmosfeer via natte depositie. In 1998 was tevens de droge depositie van 
SO2 hoger door een relatief lager percentage aan droge kronen.  

Na 1999 verloopt de daling van de S-emissie minder steil. De doorvaldepositie lijkt verder 
langzaam af te nemen naar waarden rond 1 kmolc ha-1 jaar-1. Voortgezette trendstudies 
moeten uitsluitsel brengen over de aanwezigheid van een lineaireit tussen de S-emissie en 
doorvaldepositie van S.  
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Figuur 14   Verband tussen SO2-emissie Antwerps havengebied en doorvaldepositie van S  te 
Brasschaat tussen 1993 en 2008. 

 

3.5 Biogeochemische cycli van zwavel 
 

De dalende doorvaldepositie heeft ook een weerslag op de bodemwaterconcentraties en de 
drainagefluksen van SO4 (Figuur 15A).  Zo heeft de daling van de depositie van S op de 
bosbodem van 4-4.5 kmolc ha-1 in 1988 tot onder de 1.5 kmolc ha-1 in 2008 geleid tot een 
daling in de SO4 concentraties van 1.5 tot 0.5 mmolc l

-1 in het bodemwater van de twee 
bemonsterde horizonten. De tijdsreeks van de bodemwaterconcentraties is echter 
onderhevig aan grote schommelingen tussen de jaren. Zo leiden droge periodes (1996-1997) 
tot een verhoging van de concentraties door de lage bodemvochtgehaltes. De hogere 
neerslaghoeveelheden genoteerd in de daaropvolgende jaren (1998-2002) leidden 
vervolgens tot een verdunning van de sulfaatconcentratie in het bodemwater. 

De dalende trend in de sulfaatfluksen op de bosbodem leidden ook tot verminderde  
uitgespoelde hoeveelheden van sulfaat uit het ecosysteem (Figuur 15B). Ook het verloop van 
de uitspoelingsfluksen is onderhevig aan een hoge interjaarlijkse variabiliteit, geïnduceerd 
door weersomstandigheden. Hoge uitspoelingsfluksen in 1998 zijn ondermeer te wijten aan 
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de hoge neerslagvolume en –overschot. Deze laatste werd berekend via de chloormethode 
waarvan de berekening kan vertekend zijn door gebruik van een vertekend jaarlijks 
chloorgemiddelde in het bodemwater (door ongelijke verdeling van neerslag in 2008). Over 
de periode 1992-2008 gedroeg sulfaat zich vrij conservatief in het bodemcompartiment. De 
gemiddelde doorvalfluks van SO4 bedroeg 1.72 kmolc ha-1 jaar-1 terwijl de sulfaatverliezen 
berekend aan de hand van de bodemwaterconcentraties 1.79 en 1.62 kmolc ha-1 jaar-1 
bedroegen voor resp. horizont B en C. Voortgezette monitoring moet meer duidelijkheid 
brengen over het bestaan van mogelijke sorptieprocessen van sulfaten in het 
bodemcompartiment. 
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Figuur 15   Verloop van de S-doorvaldeposities en SO4-concentraties in het bodemwater 
tussen 1988 en 2008 (15 A) en de sulfaatfluksen in het drainagewater tussen 
1992-2008 (15 B). 

 

De daling van de S-depositie heeft ook geresulteerd in een daling van de S-gehaltes in de 
half- en eenjarige naalden (Figuur 16) vooral de laatste jaren. In 2009 zakt de S-
concentratie voor de eerste maal onder de grens van 1500 ppm. Door de grote variatie 
tussen de verschillende bemonsterde exemplaren binnen een gegeven meetjaar en tussen de 
verschillende meetjaren is het moeilijk om de trend statistisch hard te maken voor beide 
naaldjaargangen. De trend lijkt meer uitgesproken voor de halfjarige naaldgang, die het 
hoogste aandeel van de naaldmassa uitmaakt. De S-gehalten van de oudere naaldjaargang 
zijn meer onderhevig aan interjaarlijkse schommelingen. In 1999 worden in beide 
naaldjaargangen tijdelijk hogere zwavelgehaltes in de naalden gemeten wat kan te wijten 
zijn aan de hogere S-depositie en sulfaatconcentraties opgemeten in het voorgaande 
meetjaar (Figuur 15). De tijdelijke verhoogbare beschikbaarheid kan geleid hebben tot een 
verhoogde wortelopname van sulfaten in de naaldmassa. 
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Figuur 16  Verloop van het zwavelgehalte in de halfjarige en eenjarige naalden over de 
periode 1991-2009. Standaardafwijking in foutbalken weergegeven. 

 

Naast de S-input via atmosferische depositie zorgt ook de jaarlijkse litterfall voor een niet te 
verwaarlozen inbreng van S in het ecosysteem. Deze bedroeg in 2007 bijv. 3.7 kg ha-1 
(Verstraeten et al., 2008). 

3.6 Impact van zwavel op de verzuringprocessen 
 

De doorvalfluksen van zwavel (S) en stikstof (N) namen over de periode 1992-2008 af met 
130 molc ha-1 jaar-1 (Figuur 17 a). De uitspoelinghoeveelheden van S en N verminderden in 
dezelfde periode met 160 molc ha-1 jaar-1. De daling van N en S ging ook gepaard met een 
daling van de begeleidende basische kationen; een daling van 50 en 70 molc ha-1 jaar-1 in 
resp. doorvalfluksen en uitspoelinghoeveelheden (Figuur 17 b). Door de gezamenlijk 
optredende daling in de depositie van basische kationen werd de daling in de depositie van 
de potentiële zuurheid enigszins vertraagd. De daling van de potentiële zuurdepositie (N+S-
Bc) bleef beperkt tot 80 molc ha-1 jaar-1 (Figuur 17 c). Ook de vermindering van de 
uitspoelinghoeveelheden in potentiële zuurheid (berekend op basis van de ANC: 
Ca+Mg+K+Na-Cl-SO4-NO3) lijkt minder spectaculair dan figuur 17 a liet uitschijnen: 90 molc 
ha-1 jaar-1. Zolang de ANC in de bodemoplossing negatief blijft, blijft de start van het 
ontzuringsproces uit. Enkel bij positieve waarden kan het uitwisselingscomplex opnieuw met 
basische kationen geladen worden en aluminium terug naar de Gibbsietpoel verwezen 
worden. De daling in de toelevering van basische kationen uit de atmosfeer resulteerde niet 
alleen in een vertraging in de daling van verzurende deposities. Het resulteerde zich ook in 
een geringere aanwezigheid van calcium en andere basische kationen in de bodemoplossing 
waardoor aluminium minder gebalanceerd wordt door o.a. calcium. De daaruit resulterende 
daling van de Ca/Al ratio kan o.a. leiden tot een verhoogde aluminiumtoxiciteit bij bepaalde 
plantensoorten (figuur 17 d). 
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Figuur 17  Verloop van de jaarlijkse stikstof- en zwavelfluksen in doorval en in de drainage 
(in molc ha-1 jaar-1) over de periode 1992-2008. b Jaarlijks verloop van de fluksen 
van basische kationen (Bc = Ca + Mg + K) in de doorval en de drainage . c 
Verloop van de potentiële zuurheid (N + S- Bc) in de doorval en de 
drainagefluksen. d Verloop van de mediane molaire Ca/Al ratio in het 
bodemwater tussen 1992 en 2008. 
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4 Discussie 

Uit de analyse blijkt dat de dalende S-emissies vanuit het Antwerps havengebied 
geleid hebben tot een navenante daling van de SO2-concentraties in de omgevingslucht van 
de meesite te Brasschaat. Over de periode 1995-2008 daalde de gemiddelde jaarlijkse 
omgevingsconcentratie van 20 µg m-3 naar 5 µg m-3. Het geobserveerde concentratieverloop 
was gelijklopend als deze gemeten in de naburige meetstations van het telemetrisch meetnet 
van de VMM. De “critical levels” (atmosferische concentratie boven dewelke schadelijke 
effecten op bepaalde receptoren zoals bossen kunnen optreden volgens de huidige kennis) 
voor de bescherming van bossen tegen SO2 blootstelling (UN/ECE, 1996) bedraagt 
respectievelijk 70 µg m-3 (daggemiddelde) en 20 µg m-3 als jaargemiddelde grenswaarde. 
Deze eerste heeft betrekking op kortstondige blootstelling met acute effecten tot gevolg 
terwijl de laatste de lange termijn norm voorstelt voor chronische effecten. De dagnorm voor 
kortstondige blootstelling werd ongeveer tienmaal overschreden in de meetperiode 1995-
1998. De norm voor langdurige blootstelling werd enkel in 1995 overschreden. Voor wat 
betreft bescherming van de volksgezondheid worden strengere normen gehanteerd die 
onlangs nog werden bijgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2005). Hun 
luchtkwaliteitdoelstellingen (air quality guidelines) streven naar een hogere 
beschermingsgraad tegen zwavelemissies. Hun grenswaarden bedragen 20 µg m-3 voor 24 
uurblootstelling en 500 µg m-3 voor 10 min blootstelling. Overschrijding van deze dagnorm 
wordt tot nog in 2009 vastgesteld. Piekconcentraties boven 500 µg m-3 worden nog maar 
zelden gemeten. 

De droge depositie fluksen van SO2 werden gemeten gedurende de periode 1997-
2009 boven het naaldbos, dat onderhevig is aan de hoge zwavelemissies afkomstig van het 
Antwerps havengebied. De gemiddelde netto SO2 flux van de geselecteerde dataset bedroeg 
– 59 ng m-2 s-1 met een gemiddelde depositiesnelheid υd of 0.5 cm s-1. De gemiddelde SO2 
concentratie van de gemeten fluksen tijdens deze meetperiode  bedroeg 12.3 µg m-3. De 
hoge variabiliteit in de gemeten fluksen was ondermeer te wijten aan de dalende SO2 
concentraties, de sterk variabele turbulentie, de aanwezigheid van emissiefluksen, de grote 
impact van kroonnatheid en contrasterende seizoenale depositiepatronen. 

Samen met de fluksmetingen was gedetailleerde informatie omtrent de kroonnatheid 
(leaf wetness sensor, pluviometer) beschikbaar om de invloed van kroonnatheid op de 
grootte van de SO2 droge depositie na te gaan. Deze analyse gaf aan dat de laagste fluksen 
van SO2 gemeten werden wanneer het dennenkronendak droog was. Van de beschouwde 
kroonnatheidsklassen (droog, dauw, tijdens en na neerslag) was de droge 
kroonnatheidsklasse (gemeten via bladnatheidssensoren) de meest aangetroffen staat van 
kroonvochtigheid (57 % van de ganse fluksdataset). Door de predominante aanwezigheid 
van dennen in de nabije omgeving van de meettoren, wordt de interceptieverdamping 
grotendeels bepaald door de strakke koppeling van het coniferendak met de atmosfeer. 
Daardoor verlopen de uitwisselingsprocessen, zoals warmte-uitwisseling bij coniferen 
efficiënter in vergelijking tot andere boomsoorten en kortere vegetatietypes (Stewart en 
Thom, 1973; Fowler et al., 1989). Ook al is het scherm van dennen eerder aan de ijle kant, 
toch kunnen de verdampingssnelheden van het geïntercepteerde of gecondenseerde water 
op de kronen vrij hoog oplopen door de hogere windsnelheden en de intense verluchting 
binnen de opengevallen kroonruimtes (Haria en Price, 2000). De gemiddelde 
depositiesnelheid van SO2 werd op onze meetsite dus voornamelijk bepaald door de 
meetcondities inzake turbulentie en kroonopname die optreden wanneer het kronendak als 
“droog” geklasseerd wordt. Volgens Fowler et al. (1999) hebben volledig droge kronendaken 
een kroonweerstand (Rc ) van 500 s m-1, bijgevolg hoger dan deze weergegeven in Tabel 6. 
Er moet echter op gewezen worden dat zelfs op een droge kroon vorming van microscopisch 
waterlaagjes (Van Hove et al., 1989) of deliquescentie van eerder afgezette partikels in de 
nabijheid van stomata kan plaatsvinden (Burkhardt en Eiden, 1994), die de weerstand tegen 
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SO2 opname kunnen verlagen.  

Hogere fluksen werden gemeten wanneer het kronendak bedauwd of beregend was 
(tijdens of na precipitatie). Wanneer een kronendak bedauwd was, werden lagere fluksen 
geobserveerd (Figuren 4 en 5, Tabel 3) in vergelijking met een kronendak dat beregend was, 
wat bevindingen bevestigde van Vermetten et al. (1992) voor een Douglasbos in Nederland 
en bosgebieden in de Verenigde Staten bestudeerd door Finkelstein et al. (2000). Erisman et 
al. (1994) besloten, op basis van fluksmetingen uitgevoerd in twee Nederlandse 
heidegebieden dat de kroonweerstand Rc tot nul gereduceerd werd tijdens en na neerslag. Ze 
waarschuwden echter dat deze bevinding enkel geldig was voor de typisch Nederlandse 
milieuomstandigheden die gekenmerkt worden door een voldoende hoog zuurneutraliserend 
vermogen van ammoniak. Ondanks het feit dat er een consensus is dat effecten van neerslag 
en dauw op de opname van gasvormige componenten op een andere manier moet 
geparametriseerd worden in depositiemodellen (Zhang et al., 2003), toch moeten de 
mechanismen achter de verschillende depositiepatronen i.f.v. de aard van neerslag nog 
verder achterhaald worden (Padro, 1994; Finkelstein, 2000). Het is raadzaam dat zowel de 
chemische compositie (zuurtegraad kroonoppervlak) als de hoeveelheid van geïntercepteerd 
regenwater of  dauwlagen in rekening gebracht worden om de hogere depositiesterkte voor 
beregende kronendaken te verklaren. Zo kunnen er tijdens regenbuien grotere 
waterhoeveelheden op kronen vastgehouden worden in vergelijken met dauwvorming door 
condensatie van vochtige luchtmassa’s op koude oppervlaktes. Grotere waterreserves 
hebben automatisch ook hogere buffercapaciteiten dan de dunnere dauwlagen. De lagere 
depositiesnelheden boven een Nederlands Douglasbos, opgemeten tijdens dauwvorming, 
werd toegeschreven aan het lager waterverbergend vermogen in vergelijking met 
gemiddelde waterhoudende vermogen tijdens regenbuien (Vermetten et al., 1992). Op onze 
meetsite werd deze laatste bevinding geschraagd door recente metingen met nieuwe 
bladnatheidsensoren waarbij de natheid geëvalueerd werd aan de hand van de meting van 
de diëlectrische potentiaal aan het oppervlakte van de sensor (Decagon). De output van de 
sensor, die proportioneel is met de hoeveelheid water vastgehouden op het oppervlakte van 
de sensor, was beduidend hoger tijdens of na regenbuien.  

Een hogere Rc en een lagere depositiesnelheid werd doorgaans vastgesteld tijdens 
het winterhalfjaar (Tabel 4). Ondanks hogere SO2 concentraties, werden lagere fluksen 
gemeten tijdens de winterperiode boven een droog kronendak en tijdens neerslag (Figuur 4). 
De uitgesproken seizoensvariabiliteit in depositiepatronen duidden eerder op verschillen in 
chemisch klimaat en kroonbuffereigenschappen. Tijdens het winterhalfjaar zakte de NH3/SO2 
ratio over het algemeen onder 1, hetgeen eveneens gereflecteerd wordt in de lagere doorval 
pH. Wanneer de zuursterkte van het depositieoppervlakte toeneemt, wordt de oplossing en 
oxidatie van SO2 in de waterfilm eerder afgeremd wat uiteindelijk leidt tot het stilvallen van 
de droge depositie van SO2 op het kronendak (Fowler, 1981). Tijdens het zomerhalfjaar 
wanneer de NH3/SO2 ratio’s waarden van 3 benaderden (samenvallende met hogere pH van 
doorvalwater), werd de vorming van SO4

2- daarentegen begunstigd door de 
zuurneutraliserende werking van ammoniak. Een tegengesteld gedrag werd aangetoond voor 
fluksmetingen met ammoniak met verhoogde Rc waarden tijdens het zomerhalfjaar (Neirynck 
et al., 2007). De werking van zuurneutraliserende gassen zoals ammoniak in het op gang 
houden van het droge depositieproces van SO2 door de waterfilmpjes op de vegetatie op een 
voldoende hoge pH te houden, werd ruimschoots aangetoond in verschillende andere studies 
(Cape et al., 1998; Derome et al., 2004; Erisman en Wyers, 1993; Flechard et al., 1999; 
Hole et al., 2008). In deze studie werd de pH van het doorvalwater gebruikt als proxy voor 
de zuurtegraad van het depositieoppervlak met pH waarden die varieerden tussen 4 en 6. 
Vermoedelijk ligt de actuele zuurtegraad van de vochtlaagjes op het depositieoppervlakte 
hoger door de impact van de interceptieverdamping op de opgeloste chemische substanties 
in geïntercepteerde regen of dauw (Unsworth en Wilshaw, 1989). Door evaporatie van 
verontreinigde neerslag treedt er een concentratiemechanisme in werking waardoor 
waterstof- en andere ionenconcentraties in het oppervlaktevocht substantieel kunnen 
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toenemen (Cape, 1993). Door de lage uitwisselingspotentiaal van basische kationen van het 
dennenkronendak op de site (Neirynck et al., 2002), kan de zuurneutralisatie door 
oplevering van substanties vanuit de assimilatieorganen maar in beperkte graad optreden 
waardoor een daling in pH in het oppervlaktevocht niet kan tegengehouden worden. Volgens 
Fowler (1981), vormen de oppervlakteweerstanden een belangrijke depositiecontrolerende 
factor van zodra de vochtlaagjes op het depositieoppervlakte zuurder worden dan pH < 4.  

Elders in West Europa wordt ervan uitgegaan dat lange termijn veranderingen in het 
chemisch klimaat leiden tot een versnelde opname van SO2 uit de atmosfeer (Erisman et al., 
2005; Fowler et al., 2007, 2010). De stijgend trend in de NH3/SO2 ratio’s, door de in 
verhouding sterker dalende SO2 concentraties, zou de droge depositie van SO2 verhogen en 
de verwijdering van het polluent uit de atmosfeer versnellen. Dit mechanisme werd recent 
geïncorporeerd in het nieuwe depositieschema van het EMEP model (Simpson et al., 2003). 
Op onze meetsite zijn onafgebroken langtermijn trends van de NH3/SO2 ratio niet 
beschikbaar maar (jaarlijks volume gewogen gemiddelde) pH toenames in doorval te 
Brasschaat (periode 1988-2009: + 0.03 pH unit jaar-1) of van wet only collectoren 
gestationeerd in een naburige gemeente (periode 2002-2008: + 0.07 pH units jaar-1) 
duidden op verbeterde condities voor SO2 droge depositie. Dit leidde tot hogere υd de laatste 
meetjaren. 

Net-fluxen waren niet onderhevig aan een hoge dagvariabiliteit en eveneens 
seizoenale verschillen waren niet expliciet aanwezig. Het ontbreken van duidelijke 
seizoensverschillen of een tendens naar verhoogde opname tijdens de middag bevestigde 
dat, in onze meetcondities, de cuticulaire weerstand de stomataire weerstand kortsloot 
gedurende de ganse meetperiode. Dit was in contrast met de ozonfluksen die gemeten 
werden boven ons dennenbos (Neirynck et al., 2004) en andere fluksmetingen van SO2 
uitgevoerd elders (Finkelstein, 2000, 2001; Tsai et al., 2010). In deze laatste studies werd 
aangetoond dat de hoge variabiliteit tijdens de dag en tussen de seizoenen gedomineerd 
werd door de stomataire opname, die hoofdzakelijk varieerde i.f.v. leaf area index en globale 
instraling, ook al konden zekere effecten van kroonnatheid aangetoond worden. Feliciano et 
al. (2001) besloten echter dat niet-stomataire mechanismen relatief meer bijdroegen tot de 
ruimtelijke en temporele trends in SO2 depositie op korte vegetatietypes in Portugal in 
vergelijking tot diffusieprocessen van SO2 doorheen stomata. 

Gezien het belang van de niet-stomataire depositiemechanismen, werden verdere 
analyses gericht op de exploratie van de cuticulaire weerstand Rw. Er werd een verdere 
stratificatie doorgevoerd door het combineren van de kroonnatheidsklassen met de 
zuurtegraadsklassen van het depositieoppervlakte (zie Figuur 11). Onafhankelijk van de 
kroonnatheidsklasse, leidde een afname van de oppervlaktezuurheid (toename in throughfall 
pH) tot lagere mediane Rw waarden. De kroonaffiniteit voor SO2 opname was minimaal voor 
een droog kronendak met lage buffermogelijkheden (mediane Rw = 477 s m-1). De 
robuustheid van de mediane waarden werd getoetst door implementatie van een simpel 
unidirectioneel model waarin waarden voor Rw iteratief werden herrekend tot wanneer de 
gemiddelde gemeten fluks overeenstemde met gemodelleerde flux (Tabel 7). Dergelijke 
procedure bevestigde vorige bevindingen maar de mediane Rw waarden waren over het 
algemeen lager dan de iteratief gevonden Rw. Bijgevolg zou het gebruik van mediane 
cuticulaire weerstand bij gap-filling procedures leiden tot een overschatting van de 
geïnterpolleerde fluksen. In geval van een droog kronendak met een zure oppervlakte kon 
geen plausibele Rw berekend worden d.m.v. deze werkwijze omdat er lage fluksen gemeten 
werden en een hoog aandeel daarvan emissiefluksen betrof (46 %). Een verdere 
differentiatie volgens de gemeten weersvariabelen werd verkregen door de wrijvingsnelheid 
als verklarende variabele in de analyse te betrekken (Tabel 7). Hogere wrijvingsnelheden 
leidden tot een verbeterde kroonaffiniteit voor SO2 door de toegenomen mechanische 
menging en transport doorheen het kronendak. Dit was consistent met andere fluksmetingen 
(Matt et al., 1987; Matsuda et al., 2005; Tsai et al., 2010). Bevindingen van deze laatste 
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werden trouwens geïncorporeerd in de herziene niet-stomataire weerstandsmodule waarmee 
het AURAMS regional air quality model uitgerust is (Zhang et al., 2003). Wanneer de 
exponentiële verbanden verder uitgezet worden via een curve fitting procedure, worden de 
bevindingen van de gecombineerde impact van oppervlaktezuurheid en kroonnatheid 
herbevestigd. 

Emissiefluksen waren omgekeerd evenredig gerelateerd aan de depositie-efficiëntie. 
De hoogste emissiefluksen werden geobserveerd boven een droog kronendak, vooral met 
een hoge oppervlaktezuurheid (46 % emissies). Boven een beregend kronendak werden 
minder opwaartse fluksen gemeten, vooral wanneer de buffermogelijkheden van het 
oppervlak optimaal waren. Emissies werden veelvuldig waargenomen tijdens andere 
fluksmetingen boven bos (Fowler en Cape, 1983; Vermetten et al., 1992), heide (Erisman en 
Wyers, 1993; Fowler et al., 2001) of semi-alpine site (Hole et al., 2008). Emissies kunnen 
optreden wanneer sulfiet geaccumuleerd in waterlaagjes maar nog niet gefixeerd als SO4

2- 
terug vervluchtigen wanneer SO2 in de atmosfeer afnemen (Erisman et al., 1999). Wanneer 
niet voldoende ammoniak aangeleverd wordt om de zuurheid te neutraliseren die vrijkomt bij 
de SO2 oxidatie, nemen de depositiesnelheden van SO2 af (Flechard et al., 1999) en verdere 
opname van gasvormig SO2 in de waterige oplossing zal stopgezet worden. Wanneer SO2 
opgelost wordt in de waterlaagjes maar niet omgezet wordt naar HSO3

-, SO3
2- of SO4

2- zal 
het vervluchtigen van het kroonoppervlakte wanneer de aanwezige waterlaagjes beginnen te 
verdampen (Erisman en Wyers, 1993; Fowler en Cape, 1983; Cape en Leith, 2002).  

De totale depositie van S (zwavel), bestaande uit natte depositie en droge depositie, 
werd begroot op 1.6 kmolc ha-1 jaar-1 over de periode 1997-2008. De natte depositie, 
aangevoerd door regen, sneeuw of hagel, werd gemeten via collectoren op het vrije veld. 
Deze had ongeveer een aandeel van 40 % in de totale depositie. De droge depositie, 
veroorzaakt door turbulente transportprocessen boven het kronendak, droeg het meest bij 
tot de totale depositie. De droge depositie werd gemeten via de gradiëntmethode (gasvormig 
SO2) of werd modelmatig geschat (partikel SO4). 

 De S-emissie tijdens de periode 1993-2008 daalde van ongeveer 60 naar 25 Gg SO2 
jaar-1. Deze droegen bij tot de dalende S-doorvaldeposities in het dennenbestand, die 
afnamen van 4-4.5 kmolc ha-1 in 1988 tot onder de 1.5 kmolc ha-1 in 2008. De verminderde 
S-toevoer in de strooisellaag resulteerde zich ook in een daling in de SO4 concentraties van 
1.5 tot 0.5 mmolc l

-1 in het bodemwater van de twee diepste bemonsterde horizonten. De 
verminderde aanwezigheid van sulfaten in het bodemwater lijkt ook haar weerslag te hebben 
op de S-concentraties in de halfjarige naalden. Deze concentraties vertoonden een dalende 
tendens en zakten in 2009 voor de eerste maal onder 1500 ppm. Gelijkaardige gehalten in 
de naalden van Grove den worden gemeten door Manninen en Huttunen (1995) in de 
omgeving van olieraffinaderijen in Zuid-Finland. Ze vonden een positief verband tussen het 
S-gehalte in de naalden en de bulkdepositie. Resultaten van een 20-jarige biomonitoring van 
elementenconcentraties in ZW Duitsland bevestigden de dalende trend in de bladeren als 
gevolg van de succesvolle emissiereductie van S (Franzaring et al., 2010). Deze verminderde 
toevoer van zwavel via atmosferisch depositie stelt geen problemen voor de 
zwavelhuishouding van het bosecosysteem daar die lager is dan 5 kg ha-1 jaar-1 en 
voornamelijk door interne transfers gerealiseerd wordt. 

Een verdere daling van S in het bodemwater kan vertraagd worden door desorptie 
van sulfaten die in het verleden in de bodem geadsorbeerd werden (Prietzel en Kölling, 1999. 
Manderscheid et al., 2000). Zwavel kan zowel onder anorganisch als organisch vorm in de 
bodem en de strooisellaag gestockeerd worden (Prietzel et al., 2004; Mayer et al., 1993; 
Lehmann et al., 2008). Verstoringen in het ecosysteem door bijvoorbeeld kappingen of 
bekalkingen kunnen leiden tot een plotse vrijstelling van sulfaten. In het proefvlak werd tot 
nu toe echter vastgesteld dat S zich relatief conservatief gedroeg in de bodem. Zo week de 
totale S-input weinig af van de S-output ter hoogte van het wortelstelsel. In “clean rain” of 
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“roof” experimenten stelde men echter vast dat artificieel weg nemen van zwavel in de 
doorvaldepositie niet altijd leidde tot een evenredige reductie in de sulfaatconcentraties, wat 
toegeschreven werd aan zwaveldesorptieprocessen in de bodem (Walse et al., 1995). 
Pretchel et al. (2001) stelden in 20 Europese stroomgebieden vast dat de sulfaatverliezen, 
bekeken binnen een tijdsframe van 10 jaar, niet even snel afnamen als de daling in de 
atmosferische input liet verwachten. Misschien zijn de huidige depositieniveaus van zwavel te 
Brasschaat nog te hoog en moet een verdere daling in de deposities afgewacht worden eer 
een substantiële desorptie van sulfaten uit de bodem zal plaatsgrijpen (Matzner en Murach, 
1995). 

 De bijna simultaan verlopende daling van zwavel en stikstof in de doorvaldepositie 
hebben geleid tot een verminderde uitspoeling van beide componenten in het wortelbereik. 
De daling van N en S ging ook gepaard met een daling van de begeleidende basische 
kationen in de doorvaldepositie en de drainagefluksen. Deze moeten in rekening gebracht 
worden bij de berekening van de potentiële zuurheid in doorval en drainage (neutrale zouten 
zoals CaSO4 dragen niet bij tot de zure depositie of het zuurneutraliserend vermogen van het 
bodemwater). Door de gelijklopende daling van basische kationen is het totaalbeeld van de 
verminderde zure depositie echter minder spectaculair dan wanneer enkel stikstof- en 
zwavelcomponenten beschouwd worden. Het ontzuringsproces loopt daarbij vertraging op. 
Ondanks de verminderde potentiële zure depositie neemt de buffercapaciteit van de bodem 
nog altijd verder af, weliswaar aan een lagere snelheid als 2 decennia terug. Dit leiden we af 
uit het feit dat de ANC (zuurneutraliserend vermogen) van het bodemwater nog altijd 
negatief is en uit de verdere daling van de molaire Ca/Al ratio in het bodemwater. Het 
vertraagde herstel van verzuringprocessen op de verminderde zure deposities wordt ook 
door andere onderzoekers vastgesteld (Driscoll et al., 1989; Wesselink et al., 1995; 
Marschner et al., 1998; Hruska et al., 2002). Om de voortschrijdende verzuring om te keren, 
moet de zure depositie onder de kritische last gebracht worden waarbij de verliezen van 
basische kationen door uitspoeling en houtopname in evenwicht komen met de input uit de 
atmosfeer (natte en droge depositie) en verweringsprocessen in de bodem (Kirchner en 
Lydersen, 1995). Deze kritische last (CLANC=0) wordt voor het bosecosysteem te Brasschaat 
op 1400 kmolc ha-1 jaar-1 geraamd. Momenteel bedraagt de gezamenlijke input van stikstof 
en zwavel nog 3000 kmolc ha-1 jaar-1. 

De daling van basische kationen in de bodemoplossing is verder onrustwekkend daar deze 
ook belangrijk zijn voor de minerale voedingstoestand en daar deze standplaatsdegradatie 
tevens het streven naar een duurzaam bosbeheer met meer inbreng van loofbomen kan 
hypothekeren. Naast een verminderde atmosferische toevoer (Hedin et al., 1994) zou de 
daling immers ook toe te schrijven kunnen zijn aan een verdere aftakeling van de minerale 
reserves in de bodem en de strooisellaag (Meesenburg et al., 1995; Wesselink et al., 1995). 
De nefaste voorziening van basische kationen in het proefvlak wordt verder nog bemoeilijkt 
door het onevenwicht in de voedingsbalans door de stikstofovermaat. 
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