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• Begin maart 2020 eerste maatregelen in het 
kader van de COVID-19 crisis 

• Op 17 maart 2020 wordt een “light” lockdown
van kracht. Verschillende maatregelen o.a. 
verbod niet essentiële verplaatsingen

• Lockdown 17 maart zorgt onmiddellijk voor
gevoelige daling autoverkeer.

• Wat was de impact van de (eerste) lockdown 
op de luchtkwaliteit?

Context



Voorbeeld daling autoverkeer: Kunst/Wet

Aantal auto’s dat per dag passeert aan kruispunt Kunst-Wet (tunnel), twee richtingen

Daling van 30-40 duizend voertuigen per dag naar 15-18 duizend eerste weken na lockdown

Graduele toename sinds mei, maar (nog) niet op pre-COVID niveau

Bron: https://mobilite-mobiliteit.brussels/

Richting Basiliek

Richting Zuid



Na 1 dag lockdown: “zien jullie al effect?”

Eerste inschattingen afzonderlijk effect lockdown door 
vergelijking week 12 in 2020 met zelfde week 2019

Week 12 in 2019 en 2020
Eerste week lockdown
40% minder NO2

Week 8 in 2019 en 2020
maand voor lockdown
55% minder NO2

Afzonderlijke impact Corona-maatregelen op luchtkwaliteit met 
metingen gedurende korte periode: niet éénvoudig/onmogelijk 
aan te tonen:
Te korte periode, weersomstandigheden spelen te grote rol!



Hoe effect van de lockdown bepalen?”

1) Vergelijking metingen luchtmeetstations tijdens en voor lockdown, maar 
gedurende langere periode (effect meteo verkleinen)

2) “CTM” of Chemical Transport Models:
hiermee kan de impact van minder uitstoot berekend worden (meteo constant 
houden)
o Probleem: gegevens nodig over impact van COVID-19 op uitstoot (zowel verkeer, 

industrie, gebouwenverwarming, …)

3) Satelliet “troposferische” kolom metingen
o Geven eerder idee van de verandering in“uitstoot” dan metingen aan de grond. 
o Nadeel: geen metingen als het bewolkt is, één meting/dag wanneer (=momentopname)

4) Met “Random Forest” (RF) of “machine learning” modellen:
o Relatie zoeken tussen (historische) metingen en andere (meteorologische) parameters
o Tijdens de lockdownperiode zal model voorspelling maken op basis van de meteo (en 

andere parameters) op dat moment
o Verschil tussen de gemeten en voorspelde concentraties (“hoe zou de luchtkwaliteit 

geweest zijn zonder de lockdown”) = effect lockdown.
o Voordeel: geen gegevens over uitstoot nodig



1) Weekgemiddelde NO2 concentraties 2019 - 2020

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19/air-quality-and-covid19

2019

2020

Week 12 – 19

33.5 µg/m³

18.2 µg/m³

-45%



2) Impact lockdown op 28 maart via “CTM”  model

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486

Uitstootreductie ifv afname verkeer: F7
Uitstoot industrie = F7/2, uitstoot huishoudens = -F7/4, energie en landbouw geen reductie



3) Impact COVID-19 via satellietmetingen

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Belgium_-_Nederlands/Luchtvervuiling_in_een_post-COVID-19-wereld



4) Impact COVID-19 met een RF model 

• Selectie type meetstations lucht (verkeer, 
stedelijke achtergrond, landelijk)

• Input RF model (per meetplaats):

– Metingen fijn stof (PM2,5, PM10) ,NOx, NO2, O3, 
Black Carbon

– Gemeten (temperatuur, windsnelheid, 
windrichting, luchtdruk) en berekende 
(menglaaghoogte) meteoparameters

– Dag in het jaar, week of weekend

RF model gaat verband zoeken (en vinden) tussen alle 
inputparameters en de gemeten concentraties in een meetstation



RF vindt verband inputparameters en concentraties

Weekend :minder luchtvervuiling (NO2)

Winter :meer luchtvervuiling (NO2)

Meer wind, minder luchtvervuiling



Resultaat RF-model (NO2) voor meetplaats Kunst-Wet



Resultaat RF-model (NO2) voor meetplaats Kunst-Wet

Tijdens eerste lockdown

40 – 45% minder NO2

NO2 is goede indicator voor 
lokaal diesel(verkeer)



Resultaat RF-model (PM10) voor meetplaats Molenbeek

Tijdens eerste lockdown

Nauwelijks minder fijn stof 

Totale massa fijn stof (PM10):
slechte verkeersgerelateerde
indicator met veel meer 
bronnen dan verkeer en 
bronnen buiten Brussel

Opgepast: model scoort minder 
goed voor fijn stof!



Resultaat RF-model (O3) voor meetplaats Molenbeek

Tijdens eerste lockdown

Toename ozon (!)

Contra-intuitief, maar is perfect 
logisch. Heeft te maken met 
ingewikkelde ozonchemie: door 
minder verkeer wordt ozon 
minder snel afgebroken



Impact lockdown 24 meetplaatsen BE (in µg/m³)

Bron: https://www.irceline.be/nl/documentatie/publicaties/wetenschappelijke-rapporten/impact-van-de-covid-19-maatregelen-op-de-luchtkwaliteit/view



Impact corona eerste lockdown, conclusies

• Gevoelige daling typische verkeersgerelateerde polluenten 
(NO2, roet). Grootste daling op (normaal) verkeersdrukke
plaatsen

• Veel minder/nauwelijks daling fijn stof: veel meer bronnen 
(industrie, landbouw, gebouwenverwarming) dan verkeer die 
minder geimpacteerd werden. Bijdrage van lokaal verkeer is 
beperkt en (veel) kleiner dan voor NO2

• Toename ozon

Lockdown had vooral impact op verkeer en dus 
verkeersgerelateerde luchtvervuiling
Om fijn stof  (en ook ozon) duurzaam te verminderen zijn ook 
verdere emissiereducties nodig bij industrie, landbouw en 
gebouwenverwarming (houtstook!)
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