Luchtemissies in de Glastuinbouw
Een onderschatte NOx bron ?
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Overzicht glastuinbouwbedrijven
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Inleiding

1.1

Glastuinbouw in het Rijnmondgebied

De glastuinbouw is een belangrijke economische sector in en aan de noordkant van het Rijnmondgebied, vooral in de gemeenten Lansingerland en Westland. Glastuinbouw heeft een
grote energiebehoefte (warmte en licht) en behoefte aan CO2-bemesting. Hierin voorzien de
bedrijven zelf met gasgestookte energie-installaties. Hierbij wordt met name stikstofoxide (NOx)
uitgestoten.
In het Rijnmondgebied zijn de concentraties van stikstofdioxide (NO2) een punt van aandacht,
niet alleen vanwege de impact op de lokale luchtkwaliteit, maar ook vanwege de depositie van
vermestende en verzurende stoffen in het milieu, met name in nabijgelegen Natura 2000 gebieden. Om deze redenen zijn het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Beide programma’s zijn
gebaat bij een goed en actueel beeld van de grootte van de NOx-emissies. In eerste instantie
leken de uitgangspunten die voor het PAS werden gebruikt en de invoergegevens voor de
luchtberekeningen (GCN – Grootschalige Concentraties Nederland) nogal uiteen te lopen. Reden om de zaak nader te bekijken.
In het afgelopen decennium hebben ontwikkelingen in de glastuinbouw waarschijnlijk geleid tot
veranderende emissies. Het Landbouweconomisch Instituut (LEI) signaleert een toenemende
energievraag in de sector (LEI, 2011). Daarbij is sprake van een sterke toename van het gebruik van warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK), die niet alleen worden ingezet voor het
voldoen aan de eigen behoefte maar ook – en in toenemende mate – voor de verkoop van
elektriciteit aan het net. Hoeveel de WKK-s worden ingezet en hoeveel elektriciteit verkocht
wordt hangt af van de verhouding tussen de gas- en de elektriciteitsprijs en van de buitentemperatuur (en dus de behoefte aan warmte in de kas). Of, en in welke mate, dat de jaarlijkse
uitstoot in de praktijk doet variëren is ons niet duidelijk. In de periode 2005 -2010 neemt het
fossiel brandstofgebruik van de sector echter gestaag toe, aldus het LEI en dat is voor een
aanzienlijk deel toe te schrijven aan de elektriciteitproductie.
Er blijken veel meer energiecentrales in en om de Rijnmond te staan. Bovendien hebben
WKK-installaties hogere directe NO2-emissies dan conventionele ketelinstallaties. Omdat de
installaties in het algemeen lage schoorstenen hebben, kan de lokale invloed groot zijn.
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Onderzoeksopzet

2.1

Bepaling emissies

Lansingerland is deel van het Rijnmond gebied en DCMR voert in dit gebied inspecties uit. In
2010 en 2011 zijn voor het project Milieudoelen 44 van de 220 tuinbouwbedrijven bezocht.
Specifieke gegevens van de bedrijven en de aanwezige installaties zijn verzameld en rapportages van emissiemetingen geïnventariseerd. Ter verificatie zijn rapportageformulieren (2011)
van de Uitvoeringsorganisatie glastuinbouw gebruikt. Het glasareaal is afkomstig van de
Top10NL kaarten. In Lansingerland is dat 145,5 ha. De emissiegegevens voor de sector zoals
die gebruikt worden voor de GCN zijn gebaseerd op de Emissie Registratie (ER) en als
GCN-invoer van het RIVM verkregen.
De emissies zijn berekend aan de hand van de volgende bedrijfsinformatie:
2
• Bedrijfsgegevens: glasareaal van bedrijf (m ), CO2-inname, aardgasverbruik per jaar, gegevens elektra en warmte;
• Installatiegegevens (ketels, WKK) met beschikbare technische gegevens zoals bouwjaar,
merk, vermogen (elektrisch, thermisch), aanwezigheid SCR (selective catalytic reduction nageschakelde denox installatie);
• Meetrapportages aan installaties: bouwjaar, type, vermogen, asrendement, hoogte schoorsteen, rookgastemperatuur, NOx, NO2 metingen (met en zonder SCR), gemiddeld gasverbruik.
Van 28 bedrijven (13% van het totaal en 16 % van het glasareaal) was voldoende informatie
om de emissie te berekenen.
Voor bijna alle installaties kon in ieder geval één van de berekeningsmethodes worden toegepast. In enkele gevallen waren aardgasverbruikgegevens alleen beschikbaar voor het gehele
bedrijf, maar niet voor afzonderlijke installaties. Op basis van draaiuren kon een verdeling
plaatsvinden van het gasverbruik per installatie. Daar waar meerdere meetmethodes toepasbaar waren, zijn de resultaten gemiddeld.

Figuur 1. Studiegebied waarvoor emissies verkregen zijn van het RIVM. Te zien zijn de Rijnmondomtrek en de kassengebieden in Westland en Lansingerland in en aan de noordkant van
Rijnmond.
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Naast de bepaling van de totale NOx-emissie is het gebruik van SCR een belangrijke factor.
Van de 28 bedrijven hadden 13 een SCR. SCR wordt ingezet als het uitlaatgas wordt gebruikt
voor CO2-bemesting aangezien hoge NOx-concentraties gewasschade kunnen opleveren. Gegevens over de werkelijke inzet zijn schaars en de variatie is bijzonder groot (tussen 20% en
100% met een gemiddelde van 60%). Het LEI, maar ook de PAS-tool, gaat uit van hogere inzet
en beschikbaarheid dan uit de Lansingerlanddata naar voren komt. Waar het aantal draaiuren
beschikbaar was, is dat gebruikt en is uitgegaan van een reductie van 90%.
e

Tevens is een algemeen scenario onderzocht met een SCR inzet van 2/3 van het totaal aantal
draaiuren. Dit is meer dan op dit moment gebruikelijk, maar wordt waarschijnlijk de situatie in
2017 als aan nieuwe emissie-eisen voor WKKs moet worden voldaan. Omdat het areaal van
de bedrijven bekend is, kon nu een NOx-emissie per hectare glasareaal worden berekend. We
nemen voor nu aan dat de Lansingerlandstudie representatief is voor de totale tuinbouw in dit
deel van Zuid-Holland en passen dit kental ook toe in Westland. Of dit correct is onduidelijk. De
energievraag varieert per teelttype en of daar grote regionale verschillen in bestaan is ons op
dit moment onbekend.
NO2-emissies vormen een aanmerkelijk deel van de totale NOx-emissie van WKK installaties
en deze zijn daarom apart berekend. Dit is gebeurd op basis van de opgegeven metingen uit
de SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties) inspectierapportages. Bij een groot aantal metingen is zowel NO2 als NOx gemeten. Voor de WKK installaties is
daarmee een gemiddelde NO2-fractie bepaald (56%). Voor ketelinstallaties is een NO2-fractie
van 4% gevonden. De WKK-s maken de meeste draaiuren (4000 – 6000); ketels lijken alleen in
gebruik in noodsituaties (gebruik < 500 uur). Volgens het LEI (2011) zou 84% WKK zijn. Met
behulp van deze NO2/NOx-fracties is een totale directe NO2-emissie berekend. Dit is een belangrijke variabele die tot nu toe niet in de GCN berekeningen wordt betrokken.

2.2

Vergelijking emissietotalen

Aan de hand van de verzamelde gegevens is het kental NOx/ha-glas per jaar bepaald. Dit is
e
gedaan voor 1) de feitelijke situatie; 2) als SCR 2/3 van de tijd wordt ingezet. Ook voor de
GCN brongegevens is een kental bepaald aan de hand van de totale emissie in die LED-code.
Ter volledigheid is ook op basis van invoergegevens van de PAS-tool een kentalschatting gemaakt. Zie tabel 1.
Tabel 1: Kentallen NOx-emissies per areaal glas per jaar.
Emissie
(ton/jr)
-Deze studie: feitelijke informatie
314,5
Lansingerland (2010, 2011)
- Deze studie met SCR inzet gedurende
189,2
e
2/3 van de tijd. Lansingerland
- Emissie uit de GCN (ER)
933,4
1
Lansingerland (emisiejaar 2009)
- GCN (ER) groot Rijnmond (emissiejaar 2009)
4.932
(zie figuur 1 met studiegebied)
2
- PAS-tool schatting – Westland

1

Areaal glas
(ha)
145,5

Kental (ton/ha
glasareaal jr)
2,16

145,5

1,30

1.097,5

0,85

6.132

0,80
2,3

2

De emissies van de glastuinbouw in en om Lansingerland zijn bepaald in 5 gebieden van 5x5 km . Voor
dit gebied is het totale glasareaal bepaald.
2
De PAS-tool werd voor Zuid-Holland deels gevuld op basis van informatie van Arcadis (zie bijlage 1) die
een studie hebben gedaan naar de glastuinbouwemissies in de provincie. Voor de rest van Nederland
bevat de PAS-tool emissies uit de ER die per ha-glas dus veel lager zijn. (pers. com. Mark Wilmot). Op
basis van een zeer beperkte steekproef in Westland komt een kental van 2,3 ton/ha.
blad 6 van 18

Luchtemissies in de Glastuinbouw

e

Uit de tabel blijkt dat de GCN de glastuinbouwemissies onderschat. Zelfs als SCR 2/3 van de
tijd wordt ingezet is de onderschatting nog aanzienlijk. De PAS-tool geeft informatie die in lijn is
met onze bevindingen, hoewel de onderliggende aannames iets anders zijn (hogere inzet
SCR). Zie bijlage 1.
De kentallen voor Lansingerland zijn ook toegepast op Westland. Daar is het areaal glas veel
groter (3043 ha) en de totale NOx-emissie 6573 ton/jr. Dit zijn behoorlijke NOx emissies. Ter
vergelijking: de Maasvlaktecentrale had in 2009 een uitstoot van 1,7 kiloton. In Westland lijkt er
op grond van dit onderzoek sprake van dat de kassen dus evenveel uitstoten als 3 à 4 van
Nederlands grootste kolencentrales en bovendien op een veel lagere hoogte.

2.3

NO2-concentraties

Met deze emissies kunnen de NOx- en NO2-concentraties berekend worden afkomstig van de
glastuinbouw. NO2 wordt deels direct uitgestoten en deels gevormd in de lucht uit NOx. Die
reactie is niet lineair, dus de NO2-concentraties berekend met verschillende emissies kunnen
niet rechtstreeks vergeleken worden. Om een en ander correct te laten verlopen wordt van de
bestaande GCN in NOx eerst de glastuinbouwbijdrage in NOx (volgens de GCN) afgetrokken,
vervolgens wordt de nieuwe bijdrage in NOx erbij opgeteld. De optelling van de nieuwe bijdrage
en de omzetting van NOx naar NO2 gebeuren in deze studie op een andere dan de gebruikelijke wijze om rekening te kunnen houden met het hoge aandeel direct uitgestoten NO2. Dit wordt
in kader 2 toegelicht. Uiteindelijk wordt een ‘nieuwe GCN’ verkregen met een geactualiseerde
3
tuinbouwbijdrage. Die kan vergeleken worden met de gewone gepubliceerde GCN .

Kader 1 - Niet in betekenende mate?
Volgens de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’ (VROM, 2007) vallen verwarmde
kassen kleiner dan 2 ha onder de regeling. Dit is gebaseerd op een onderzoek van het
RIVM (Wesseling en Sauter, 2007). In dat onderzoek wordt gerekend met een emissie van
0,88 ton/ha/jaar en een fractie directe NO2 van 5%. Op grond van de hier geschatte emissiekentallen en de informatie over de sector van het LEI zijn de toen gebruikte emissiekarakteristieken niet meer representatief. Volgens de huidige schattingen (deze studie, PAStool) zou een verwarmde ‘niet in betekenende mate’ kas kleiner moeten zijn.

3

NB Het verschil in de gevonden kaarten wordt niet alleen veroorzaakt door de andere emissie en de
specifieke behandeling van direct uitgestoten NO2 maar ook door de verhoging van de resolutie van de
emissiebronnen van 5x5 (GCN) naar 1x1km (deze studie).
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Resultaten

Om de effecten van de uitgevoerde studie op het concentratiebeeld te bepalen doen we een
vergelijking van de resultaten, allereerst de ‘nieuwe GCN’ met de GCN. Omdat er verschillende
aannames zijn over de inzet van de SCR levert dit twee varianten. Om het belang van het apart
behandelen van de direct uitgestoten NO2 te onderzoeken vergelijken we de ‘nieuwe GCN’
rekeninghoudend met de directe NO2-uitstoot ook met een nieuwe GCN die op reguliere wijze
berekend is (zie kader 2 voor uitleg). Het verschil tussen wel en niet meenemen van de directe
3
NO2 varieert van 0,1 tot 5,4 µg/m in het gebied en is daarmee een factor van belang. Zie figuur
2.

Figuur 2. NO2 concentratieverschil tussen varianten met wel en niet apart berekende directe NO2-uitstoot
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De verschillen tussen de bestaande GCN en de nieuwe op basis van deze studieresultaten zijn
significant; berekende waarden voor NO2 zijn duidelijk hoger in de nabijheid van de grote glas3
tuinbouwgebieden (Westland, Lansingerland) en de verschillen lopen op tot ca. 10 µg/m . In
3
het gebied ten noorden van Rotterdam treden verschillen op tussen 2 en 3 µg/m , in Rotterdam
3
liggen de verschillen liggen tussen 1 en 2 µg/m . Zie figuur 3.

Figuur 3. NO2 verschil tussen studie en de ongeijkte GCN; opgegeven inzet SCR
Dit is van dezelfde orde van grootte als bekende NSL maatregelen zoals een milieuzone. In het
e
geval dat SCR 2/3 van de tijd wordt ingezet zijn de verschillen ca. de helft. Dat is lokaal nog
steeds aanzienlijk. Zie figuur 4.

Luchtemissies in de Glastuinbouw

blad 9 van 18

Figuur 4. NO2 verschil tussen studie en de ongeijkte GCN; SCR inzet 2/3e van de draaiuren

Zoals gezegd worden de verschillen vooral, maar niet alleen, veroorzaakt door de hogere
emissies en de directe NO2-bijdrage. In de GCN berekening zijn de kassen gemodelleerd als
een oppervlaktebron van 5x5 km, en in deze studie zijn de emissie aan de hand van top10NL
gegevens toegewezen aan 1x1 km vakken. Dit alleen al geeft lokaal verhogingen en verlagingen van de berekende concentraties. Gelet op de hier geschatte effecten van de tuinbouw zou
die resolutieverhoging van de emissies sowieso al een verbetering van de GCN opleveren.
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Kader 2- Vervanging kassenconcentratiebijdrage in de GCN door nieuwe inzichten
NOx is de verzamelnaam voor NO en NO2. De meeste uitstoot vindt plaats als een mengsel
van grotendeels NO en een beetje NO2. In de GCN berekeningen wordt eerst een totale NOxconcentratie berekend en vervolgens wordt die met een empirische formule (de zogenaamde
SAPPHO tool) omgezet naar NO2. Gemiddeld levert dit correcte resultaten op al is er discussie of die relatie niet aan onderhoud onderhevig is (Velders en anderen 2012, De Gier 2010).
Bij bronnen met een zeer hoge directe uitstoot van NO2 voldoet deze aanpak niet. Bijvoorbeeld, moderne diesels hebben een vrij hoog aandeel direct uitgestoten NO2 en in de standaard rekenmethodes voor verkeer zijn de formules waarmee de wegbijdrage wordt opgeteld
bij de achtergrond zodanig dat enerzijds gecorrigeerd wordt voor de niet-lineaire omzetting
van NOx in NO2 en anderzijds dat de directe NO2 meteen bij het totaal wordt opgeteld. Zie
bijvoorbeeld formule 1.3 in bijlage 2 van het RBL voor SRM2 (RBL, 2007).
Voor de kassen zijn twee werkwijzen vergeleken. De eerste wordt hieronder uitgebreid besproken, de tweede is gebaseerd op de SRM2 aanpak. De resultaten daarvan zijn vergelijkbaar en worden niet in dit document gepresenteerd.
a. Gekozen werkwijze kassenbijdrage rekening houdend met directe NO2-uitstoot:
GCN NOx – NOx kas-gcn = GCN NOx ex.kas

[1]

GCN NOx ex.kas + NO kas* = GCN*NOx

[2]

SAPPHO (GCN*NOx) = GCN*NO2

[3]

GCN*NO2 + NO2 kas* = GCN NO2 nieuw

[4]

GCN NOx
NOx kas-gcn
GCN NOx ex.kas
NO kas*
GCN*NOx
GCN*NO2
GCN NO2 nieuw

de gepubliceerde GCN (zonder ijking op metingen) maar dan voor omzetting
in NO2. Deze werd voor 2010 verkregen van het RIVM
de NOx bijdrage afkomstig van de kassen zoals berekend in de GCN
De totale GCN in NOx maar zonder kassen
De NO afkomstig van de kassen zoals berekend in deze studie; idem voor
NO2 kas* en NOx kas*
De nieuwe GCN in NOx op basis van de nieuwe inzichten maar nog zonder
de directe NO2-bijdrage
De nieuwe NOx laag omgezet in NO2 maar nog zonder de directe NO2bijdrage
De GCN (zonder ijking op metingen) met de kassen volgens nieuwe inzichten

b. Als alternatief hebben we de SRM2 methode gebruikt. Van GCN NOx ex.kas (het resultaat van
formule [1]) wordt dan met SAPPHO een NO2-kaart gemaakt waarbij vervolgens met de
SRM2 formules de kassenbijdrage kan worden opgeteld. De resultaten komen in sterke mate
overeen, de SRM2 methode levert iets lagere NO2 concentraties (gemiddeld 0.6% lager,
dicht bij de bron maximaal 4%).
c. Om het belang van het effect van de specifieke behandeling van de direct uitgestoten NO2 te
onderzoeken werd de vervanging van de bestaande kassenlaag door de nieuwe ook op reguliere wijze uitgerekend. In formule [2] wordt dan niet NO kas* maar NOx kas* opgeteld. Dit resultaat wordt dan met SAPPHO geconverteerd naar een ‘reguliere’ GCN NO2 nieuw.

Luchtemissies in de Glastuinbouw
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Kader 3- Meetpunt Schipluiden
In Schipluiden ligt een RIVM meetpunt dat door de kassen flink wordt beïnvloed (zie figuur 1).
Het geval wil dat de GCN op dit punt behoorlijk afwijkt van de metingen, ondanks het feit dat
het punt meedoet in de ijking (De Gier, 2010). De onderschatting van de bijdrage van de kassen zou een deel van de verklaring kunnen zijn. In tabel 2 worden voor het meetpunt Schipluiden de rekenresultaten van een aantal jaren vergeleken met de metingen.
Tabel 2. Meet- en rekenresultaten in Schipluiden*
NO2
3
(µg/m )

RIVM Meet4
punt 411

GCN (geijkt!)**

Meting min
GCN

2008
2009
2010
Gemiddeld

36
31
37
34,7

30,3
28,4
27,8
28,5

+5,7
+2,6
+9,2
+6,2
2

*jaargemiddelde achtergrondconcentratie voor het 1x1 km vlak waarin het meetpunt Schipluiden ligt
(centerpoint 78500 – 445500).
** De GCN wordt berekend aan de hand van alle bekende emissies in Nederland en het buitenland. Dit
geeft een ongeijkte concentratiekaart. De kaart die elk jaar voor het verstreken jaar gepubliceerd wordt,
wordt bovendien nog geijkt aan metingen op achtergrondstations uit dat jaar.

In tabel 3 worden de berekende concentraties voor 2010 in een aantal varianten op een rij gezet en de invloed van de verschillende varianten bekeken in de GCN cel met het meetpunt
Schipluiden.
Tabel 3. Alternatieve berekeningen voor de GCN cel met meetpunt Schipluiden (situatie 2010).

GCN 2010 ongeijkt
GCN 2010 geijkt
“nieuwe GCN” (deze studie)
Waarvan: effect aparte berekening directe uitstoot NO2
e

“nieuwe GCN” 2/3 SCR (deze studie)

NO2
3
(µg/m )

Verschil NO2 t.ov.
ongeijkte GCN
3
(µg/m )

24,2
27,8
32,2
28.2
28,0

3,6
8,0
4,0
3,8

Kijkend naar de getallen in tabellen 2 en 3 blijkt dat ondanks de ijking van de GCN er nog
steeds een groot verschil is tussen metingen en berekeningen. De berekening voor de kassen
3
die wij voorstellen doet de concentraties weliswaar stijgen met 8 µg/m maar dat is in 2010 nog
3
niet genoeg om metingen en berekeningen kloppend te krijgen (verschil nog steeds 4,8 µg/m ).
3
Het effect van 8 µg/m is voor de helft opgebouwd uit hogere emissies en voor de helft uit het
e
specifiek verdisconteren van de direct uitgestoten NO2. Het scenario met 2/3 van de tijd inzet
van SCR op alle installaties onderschat (op basis van de vergelijking meting/berekening) de
concentraties.

4

Jaaroverzichten luchtkwaliteit – RIVM
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Conclusies

De glastuinbouw is de laatste jaren een belangrijke elektriciteitproducent geworden. Op basis
van een beperkte steekproef in Lansingerland blijkt dat de hiervoor gebruikte installaties meer
NOx (en met name NO2) uitstoten dan tot nu toe wordt aangenomen.

-

De in de glastuinbouw gebruikte WKK-installaties stoten verhoudingsgewijs veel directe NO2 uit. De directe NO2 uitstoot wordt onvoldoende meegenomen in de huidige
GCN berekeningen.

-

Als we de voor Lansingerland gevonden kentallen doortrekken naar de gehele noordkant van de Rijnmond blijken er lokaal onderschattingen van de NO2-concentratie tot
3
10 µg/m voor te komen. Zelfs tot in Rotterdam centrum heeft dit enig effect op de berekende concentraties.

-

Met de inzet van SCR kunnen de effecten van de sector flink beperkt worden al blijft,
zelfs bij grote inzet van SCR, de huidige in de GCN gebruikte emissie, een onderschatting van de werkelijke emissies. Ook voor de nabij gelegen Natura2000 gebieden is
een juiste inschatting van de kassen emissies van groot belang.

-

Het RIVM meetpunt Schipluiden (411) ligt binnen de directe invloedsfeer van de nabijgelegen glastuinbouw. De in de studie berekende waarden komen beter overeen met
de op het RIVM meetpunt 411 gemeten waarden. De hogere glastuinbouwemissies
kunnen (een deel van) de optredende verschillen tussen gemodelleerde en gemeten
NO2 concentraties verklaren.

-

De resultaten zijn verkregen voor een relatief kleine steekproef van bedrijven in één
gebied. De representativiteit van deze steekproef wordt globaal bevestigd door rapporten over de sector, maar zou nader onderzocht moeten worden, omdat de energievraag per teelt behoorlijk kan verschillen. Het grote energiegebruik gecombineerd met
de lage uitstoot maakt verder onderzoek relevant.

-

Verwarmde kassen kleiner dan 2 ha vallen op dit moment onder de “Regeling niet in
betekenende mate bijdragen”. Dit is gebaseerd op emissies die volgens de huidige
schattingen (deze studie, PAS-tool) niet meer representatief zijn. Daarom wordt aanbevolen om opnieuw te bepalen tot welk glasareaal kassen onder de regeling kunnen
vallen.

-

Naast de glastuinbouw staan er veel meer (industriële) WKK-installaties in en om de
Rijnmond, met hogere directe NO2-emissies dan conventionele ketelinstallaties. Ook
hier vindt de uitstoot veelal via relatief lage (30—60 m) schoorstenen plaats en kan
daardoor de lokale invloed groot zijn. Onderzoek naar deze bronnen wordt aanbevolen.

Luchtemissies in de Glastuinbouw
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