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 INLEIDING 

Het unieke CurieuzeNeuzen Vlaanderen project heeft gedurende 4 weken op 20000 locaties de NO2-
concentraties gesampled in Vlaanderen, met behulp van vele enthousiaste deelnemers. De hieruit 
gekomen dataset is een prachtige dataset om de bestaande luchtkwaliteitsmodellen in Vlaanderen 
te valideren, en waar mogelijk te verbeteren.  
 
Dit rapport geeft de huidige stand van zaken weer van deze modelvalidatie en de actuele 
modelverbetering. We zijn nog continu bezig met het model te verbeteren en er zullen updates 
verschijnen van dit rapport als er nieuwe belangrijke resultaten te vermelden zijn.  
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 DE GEGEVENS 

2.1. DE DATASET: METINGEN 

 
We vertrekken vanuit de CurieuzeNeuzen-dataset zoals die ons werd aangeleverd door Sam de 
Craemer (UA) op 6 september 2018. Deze dataset bevat enkel de punten die voldeden aan de 
wetenschappelijke eisen die als voldoende geacht werden om voor de modelvalidatie gebruikt te 
worden. Van de 20000 startpunten vielen er aldus af: 

• 159 omdat de meting mislukt is 
• 358 omdat er gegevens ontbreken 
• 328 omdat er geen betrouwbare meting is 

o 178 daarvan omdat de buisjes niet bij Buro Blauw geraakt zijn 
o 47 omwille van een verdacht tubenummer 
o 30 omwille van een labelfout bij Buro Blauw 
o 27 omdat de tubes nat waren 
o 15 omdat de dop op de tubes ontbrak 
o 11 omdat de meting lager was dan de detectielimiet 
o 12 omdat de meting zeer laag was, en veel lager dan andere metingen in de wijde 

omgeving 
o 3 omdat de meetperiode korter dan 14 dagen was 
o 5 om andere redenen 

• 1312 omdat de meting niet voldoende is 
o 904 omdat er een probleem was met één van de buisjes 
o 260 omdat de metingen van de beide buisjes sterk afweken 
o 147 omdat de meetperiode onder de 24 dagen lag 
o 1 omdat er geen gebouw is op de aangegeven locatie 

• 1 resultaat bleek achteraf weggevallen, mogelijk bij overdracht UAntwerpen-VITO, een 
verklaring is hiervoor niet gevonden 

 
Het resultaat is dus een dataset van 17842 metingen. Als we deze dan aanvullen met 21 metingen 
op VMM-locaties en 23 meetpunten van Natuurpunt vinden we 17886 meetlocaties. 
 
De meetdata werd gekalibreerd op basis van de vergelijking van de metingen op de VMM-locaties, 
met de metingen van de referentiemonitoren op die locatie.  
 
Er werd beslist te kalibreren door het toevoegen van een constante van 3.6 µg/m³. De geschatte 
onzekerheid (95% c.i.)  op deze kalibratie (leaving-one-out) is 4.3 µg/m³. 
 
De metingen werden dan ook omgezet naar het jaargemiddelde. Deze omzetting is niet gebruikt voor 
de validatie van het model aangezien het model dezelfde periode gesimuleerd heeft als de metingen. 
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2.2. HET ATMO-STREET MODEL 

 

Figuur 1 : Voorstelling van het ATMO-Street model met zijn in- en uitvoer. 

Het gebruikte model, ATMO-Street, wordt voorgesteld in Figuur 1. Intern bestaat het ATMO-Street 
model uit verschillende modelblokken (groen) die gecombineerd worden om tot de hoge resolutie 
luchtkwaliteitskaarten te komen. We lijsten kort de belangrijkste invoerparameters op: 

• De halfuurlijkse metingen van het telemetrisch netwerk van de VMM. Dit zijn 
luchtkwaliteitsmetingen op vaste meetplaatsen. 

• De landgebruikskaart die gebruikt wordt is afkomstig van de CORINE (clc06) -dataset, een 
dataset op Europese schaal. 

• De meteorologie wordt genomen vanop de meteomast van de VMM te Luchtbal, Antwerpen 
• Niet-wegverkeersemissies (industrie, scheepvaart, …) worden aangeleverd door de VMM en 

zijn gebaseerd op zowel top-down inschattingen (scheepvaart) als bottom-up inschattingen 
(industrie). 

• Voor het wegverkeer worden de gegevens van de voertuigtypes, brandstoftypes, leeftijden 
van voertuigen e.d., samen genomen in een vloot.  

• De detaillocaties van de wegen wordt gehaald van bij Informatie Vlaanderen. Dit zijn alleen 
de locaties van de wegen; er is hier geen informatie bij over de hoeveelheid verkeer. 

• De hoeveelheden verkeer worden door dMOW (departement Mobiliteit en Openbare 
Werken) ter beschikking gesteld, en dit op de belangrijkste wegen. Dit zijn gegevens van een 
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verkeersmodel dat gekalibreerd wordt op de verkeerstellingen die de Vlaamse Overheid ter 
beschikking heeft. De locatie van de wegen is hier bij benadering gekend.  

• De locaties en hoogtes van de gebouwen worden gehaald bij Informatie Vlaanderen. 
 
Op basis van de metingen van het telemetrisch netwerk en de landgebruikskaart wordt het LUR 
(Land-Use Regression Model) RIO gerund. Dit geeft uurlijkse luchtkwaliteitskaarten voor Vlaanderen 
op een 4x4 km²-grid. 
 
De hoeveelheden verkeer vanop het MOW-netwerk1 worden geplaatst op de werkelijke locatie van 
de wegen (ook nog kromtrekken genoemd) van InformatieVlaanderen. Dit wordt samen met de 
vlootinformatie naar FASTRACE, het verkeersemissiemodel gezonden. Het resultaat zijn 
verkeersemissies op de wegen (lijnbronnen) voor Vlaanderen. Hierbij wordt uitgegaan dat alle 
verkeer meegenomen is in het netwerk. In het MOW-netwerk zitten enkel de belangrijkste wegen. 
Het totaal aantal kilometer gereden op Vlaamse wegen wordt dan gespreid over die set van 
belangrijke wegen. Aangezien aldus de kilometers gereden op de kleinere wegen ook op de 
hoofdwegen geplaatst worden resulteert dit in overschattingen van de hoeveelheden verkeer op de 
wegen die wel in het verkeersmodel aanwezig zijn. 
 
De verkeersemissies worden gecombineerd met de andere emissies van scheepvaart en industriële 
puntbronnen aangeboden aan het IFDM-model. Dit model rekent, op hoge resolutie, voor heel 
Vlaanderen de concentraties van de verschillende polluenten door. Hierbij wordt geen rekening 
gehouden met street canyons (dit gebeurt later), maar worden de gemodelleerde concentraties wel 
gecorrigeerd voor dubbeltelling tijdens de combinatie met het RIO-model. 
 
Een combinatie van het verkeersnetwerk en de gebouwen leert ons, dankzij de OSPM-preprocessor, 
welke wegen al of niet street canyon effecten vertonen, en wat de karakteristieken van deze locatie 
zijn (gebouwhoogte, wegbreedte…). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze 
verwerkingsstap verwijzen we naar Appendix C.  Deze punten worden dan doorgegeven aan het 
OSPM-model, samen met de meteorologie, de IFDM-concentraties en de verkeersemissies. Het 
OSPM-model bepaalt dan de street canyon bijdrage op deze punten, opnieuw corrigerend voor 
dubbeltelling van de emissies. 
 
De resultaten uit het IFDM- en OSPM-model worden dan finaal ruimtelijke geïnterpoleerd en 
gecombineerd tot één kaart.  Ook deze stap wordt verder toegelicht in Appendix C. 

2.3. DE DATASET: MODELBEREKENING 

 
De modelberekeningen werden uitgevoerd met het ATMO-Street model voor heel Vlaanderen. Er 
werd vergeleken met de gemiddelde concentraties op 1,5 m hoogte, de standaard hoogte van het 
ATMO-Street model voor de periode gaande van 11u lokale tijd op 28 april 2018 tot 9u lokale tijd op 
26 mei 2018. 
 
De vergelijking tussen de modelresultaten en de meetresultaten is niet alleen een inschatting van 
hoe goed het eigenlijke model is, maar een gecombineerde inschatting van de sterkte van: 

• De invoerresultaten (bv. verkeersdata, meteo, onzekerheid op metingen,…) 
• Het model zelf 
• De postprocessing die gebeurd is. 

                                                           
1 Het vroegere VVC-netwerk, maar tegenwoordig wordt dit beheerd MOW. 
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De modelvalidatie kunnen we op verschillende manieren aanpakken, die elk een ander aspect van 
het modelgebruik analyseren: 

1. Bepalen van de modelfout: Hierbij wordt vooral gekeken in hoeverre het model (het 
algoritme) de werkelijkheid goed beschrijft. Om dit uit te voeren moeten de fouten op de 
andere aspecten zo klein mogelijk gemaakt worden. Dit wil zeggen, om dit uit te voeren 
moeten er voor iedere meting de invoerparameters tot in de puntjes gekend zijn. Dit is wat 
normaal gebeurt wanneer men een pure modelvalidatie doet: men zet een experiment op 
waarbij de invoergegevens (emissies, meteorologie, …) heel goed gekend zijn. Dan vergelijkt 
men de modelresultaten op de meetlocaties met de metingen op deze locaties. Dit type van 
validatie is heel nuttig om de algoritmes binnen een model te bestuderen/verbeteren, maar 
het geeft een verkeerd beeld van de fout op het model binnen een reële toepassing, 
aangezien daar de invoergegevens minder goed gekend zijn. Daarnaast kan zo’n methode 
aanleiding geven tot een verkeerde inschatting van wat het ‘beste’ model is voor real-life 
toepassingen. Om dit te verduidelijken verwijzen we naar Figuur 2. 
Op de X-as staat hier de complexiteit van het model, uitgedrukt in aantal parameters (bv. 
gebouweninformatie, …) dat meegenomen wordt in het model. Op de Y-as wordt dan de 
onzekerheid op de resultaten gegeven. De totale onzekerheid (bovenste lijn) is dan de som 
van: 

o De fout die gemaakt wordt omdat bepaalde processen niet/onvoldoende 
beschreven zijn in het model (lijn I). 

o De natuurlijke onzekerheid (lijn II)2. 
o De fouten op de invoerdata (lijn III). 

In een situatie met sterk gecontroleerde invoerdata ligt lijn III een stuk lager en vertoont zij 
een minder sterke stijging dan in een situatie met minder goed gekende invoerdata. Dat het 
verschil zich vooral afspeelt aan de rechterkant van de grafiek is duidelijk aangezien men niet 
aan modelleren zal beginnen indien de basis-invoerdata (linkerkant van de grafiek) niet op 
zijn minst een beetje aanwezig is. 
Het resultaat van een gedaalde en minder steile lijn III is dat het minimum van de totale 
modelonzekerheid naar rechts opgeschoven is, wat leidt tot de inschatting dat een 
complexer model beter presteert dan een eenvoudig model. Het is echter heel waarschijnlijk 
dat in real-life omstandigheden waarbij de omstandigheden minder goed gekend zijn 
eenvoudigere modellen relatief beter zullen scoren dan in de geïdealiseerde 
modelvalidatieomgevingen. 
Voorliggende dataset is globaal gezien niet geschikt om tot validatie van het modelalgoritme 
over te gaan, aangezien de invoerdata voor het model (zoals verkeersintensiteit, exacte 
snelheid, …) niet extra opgemeten werden tijdens de campagne en de onzekerheden door 
de invoerdata dus niet beperkt werden. Dit wijst erop dat de validatie die we hier zullen 
uitvoeren geen pure validatie is van het rekenhart van het model, maar eerder van de 
combinatie rekenhart en inputdata. 
 

2. Het valideren van de modelkaart: dit is het omgekeerde van de vorige optie. Hiervoor wordt 
de volledige modelketen as is (dus zonder verbeteringen aan invoer op basis van beschikbare 
extra data) toegepast, inclusief de postprocessing. Er wordt dus een kaart gemaakt voor 
Vlaanderen voor de periode van de metingen, zonder rekening te houden waar de metingen 
voorkomen. Deze kaart wordt bepaald uit interpolatie over de specifieke punten waarop de 
concentraties doorgerekend wordt. Er wordt hierna gevalideerd op de modelkaart, door de 
gemodelleerde concentraties voor de meetlocaties op te zoeken in de modelkaart. Hierbij 

                                                           
2 Dit gaat over de onzekerheid die ontstaat door stochastische processen inherent aan de atmosfeer. Het is 
ons niet echt duidelijk waarom deze lijn dan stijgt in de figuur. Het is in dit kader echter ook niet relevant. 
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wordt de vraag beantwoord: ‘Hoe goed is het model, inclusief de invoerdata, de 
postprocessing, … om op een willekeurig punt te bepalen wat de concentraties zijn?’. Dit is 
de methode waarvan we hier zullen vertrekken. De fouten die uit deze methode komen zijn 
uiteraard veel groter dan de pure modelfouten, aangezien ze ook fouten uit de invoerdata, 
uit de verwerking van deze invoerdata, … meenemen. 

 
3. Het valideren van de modelresultaten zonder postprocessing. Er is ook een mogelijke 

tussenstap tussen beide validaties. Dan rekenen we op de exacte punten door voor de exacte 
hoogtes, exacte tijden per punt, … en doen we geen postprocessing. Vergelijking van deze 
methode met methode 2 kan aangeven in hoeverre we fouten introduceren door de 
postprocessing op de resultaten en door het niet exact meenemen van de punten in het 
modelgrid. 
 
 

 

Figuur 2: Schematische voorstelling van de modelonzekerheid (uit Hanna, 1989) in deterministische 
modellen.  

We vertrekken vanuit methode 2, waarbij we momenteel de exacte hoogte van elke meting (alle 
modelpunten worden op 1,5 m hoogte gelegd) en de exacte meetperiode negeren (we nemen 11u 
lokale tijd op 28 april 2018 tot 9u lokale tijd op 26 mei 2018 aan voor elk punt). 
 

2.4. DE DATASET: INDELING IN CATEGORIEËN 

In de modelanalyse worden de punten vaak in 3 categorieën opgesplitst, ook modeltypes genoemd: 
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• Achtergrond: punten met minder dan 25% verkeersbijdrage aan de gemodelleerde 
concentratie, dus voornamelijk afhankelijk van RIO en in mindere mate IFDM. 

• Verkeerspunten: punten met meer dan 25% verkeersbijdrage, niet in street canyons op 
MOW-wegen gelegen. Patronen veroorzaakt door RIO en IFDM. 

• Street canyon: punten liggende aan street canyons op de MOW  wegen. Patronen 
veroorzaakt door hele modelketen, zeer gevoelig voor optimalisatie OSPM. We verwijzen 
naar appendix C voor een beschrijving van welke punten als street canyon geclassificeerd 
worden. 
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 EEN EERSTE MODELVALIDATIE 

3.1. BASIS-MODELVALIDATIE 

De vergelijking van de metingen en de modelwaardes is te vinden in Figuur 3. We zien een wolk van 
punten, waarbij het model zeker niet perfect is, maar toch wel énige skill toont, met andere woorden, 
waar het model hogere waardes aangeeft worden die over het algemeen ook gemeten, en 
omgekeerd. In de onderkant van de wolk is het aantal punten heel hoog. Daarom is het aan te raden 
om een hex-plot te bekijken, die aangeeft hoeveel punten er op een bepaalde locatie liggen (Figuur 
4).3 
 

 

Figuur 3: Scatterplot van de model-metingvergelijking. Ieder punt stelt één meetlocatie voor. De 
meting op deze locatie valt af te lezen op de X-as (in µg/m³); de modelwaarde op deze locatie is te 
vinden op de Y-as (in µg/m³). De blauwe volle lijn is de 1-1 lijn; de grijze stippellijnen tonen het 
interval voor de berekening van de F2 indicator (= waarden tussen het dubbel en de helft van de 
gemeten waarde).  

 

                                                           
3 De gebruikte Deming regressie houdt zowel rekening met de fouten met de modelwaardes als op de 
metingen; zie ook Annex A. In deze Annex worden ook de betekenissen van de validatiestatistieken uitgelegd. 
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Figuur 4: Hexplot van de model-metingvergelijking. Ieder punt stelt één of meerdere meetlocaties 
voor (waarbij de kleur aangeeft hoeveel meetlocaties). De meting op deze locatie valt af te lezen op 
de X-as (in µg/m³); de modelwaarde op deze locatie is te vinden op de Y-as (in µg/m³). De zwarte 
volle lijn is de 1-1 lijn; de grijze stippellijnen tonen het interval voor de berekening van de F2. De 
rode lijn is de Deming-regressie. 

 

Tabel 1: Validatiestatistieken van het model. Overschrijdingen worden berekend t.o.v. de limiet van 
38.55 µg/m³ (gekalibreerd meigemiddelde) omdat dit overeenkomt met het jaargemiddelde van 
40 µg/m³. De eerste waarde is het aantal overschrijdingen in het model, de tweede het aantal 
overschrijdingen in de metingen. 

Statistiek Waarde 
N 17886 
BIAS -2.81 µg/m³ 
MAE 5.16 µg/m³ 
RMSE 6.74 µg/m³ 
BCRMSE 6.13 µg/m³ 
R² 0.52 
95%-interval [-50%,54%] 
Bias bij limietwaarde 2.14 µg/m³ 
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MQI 1.01 
F2 0.97 
Overschrijdingen 727/410 

 
We zien gemiddeld een duidelijke onderschatting in het model. Aan de hoge kant van de resultaten 
is er echter een overschatting van het aantal overschrijdingen in het model. Als we de onzekerheid 
op de modelresultaten willen benaderen moeten we een onderscheid maken tussen: 

• Random fout:  
o meting: spreiding metingen rond een gemiddelde meetwaarde 
o model: spreiding individuele afwijking rond de gemiddelde afwijking 

• Systematische bias: 
o meting: afwijking tussen het gemiddelde van een meting en de echte waarde 
o model: gemiddelde afwijking tussen model en meting 

• Onzekerheid: Combinatie van fout en bias die aangeeft welke speling mogelijk is tussen een 
berekende en werkelijke waarde, of tussen 

 
De BCRMSE is een maat voor de random fout op het verschil tussen model en samplerwaarde, maar 
bevat zowel de random fout van het model als deze van de metingen. Om de random fout van het 
model te benaderen moeten we hier de random fout op de meting (benaderd door de fout op de 
kalibratie, 2.2 µg/m³) uit halen. We kunnen, bij aanname van onafhankelijkheid, de onzekerheid van 
alleen het modelgedeelte bepalen door de random fout op de meting kwadratisch te verwijderen. 
Dan komen we op een random modelfout van 11.5 (95% c.i.) µg/m³. Aangezien de fout op de 
samplers wellicht groter is dan enkel de kalibratiefout, is deze waarde wellicht een overschatting. De 
VMM berekende de onzekerheid op de referentiemeting zelf op 4.8 µg/m³ (95% c.i.). Indien deze 
onzekerheid volledig aan de random fout te wijten is, en de leave-one-out methode de random fout 
perfect wist te scheiden van de systematische bias tussen de samplers en de referentiemeting, dan 
is de bovenstaande random modelfout van 11.5 (95% c.i.) µg/m³ ook meteen de totale onzekerheid 
op de modelwaarde.  Indien in de onzekerheid op de referentiemonitors echter nog een bijdrage van 
systematische fouten zit, was dit een onderschatting van de totale onzekerheid omdat er nog een 
systematische factor bijkomt. In het extreme, onwaarschijnlijke geval dat de onzekerheid op de 
referentiemonitors volledig systematisch is, moet deze systematische bijdrage nog bij de random 
modelfout opgeteld worden om tot de totale onzekerheid op de modelwaarde te komen. Dan is deze 
16.3 (95% c.i.) µg/m³. 

3.2. AFWIJKINGEN IN FUNCTIE VAN DE CONCENTRATIE 

 
We zien al rechtstreeks op Figuur 3 en Figuur 4 dat de fout op de modelresultaten stijgt in functie 
van de gemeten concentraties. We proberen deze stijging te kwantificeren. 
Dit doen we door de metingen op te delen in 10 even grote delen (decielen), waarbij de laagste 10% 
van de metingen in deciel 1 komen, de volgende 10% in deciel 2, … Deciel 10 bevat dan de hoogste 
10% van de metingen. Binnen deze decielen valideren we de resultaten afzonderlijk, door te kijken 
naar BIAS en RMSE. 
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Figuur 5: Modelbias per deciel (in µg/m³). In blauw: de volledige dataset. In oranje: alleen de street 
canyon punten. 

Het is opvallend dat er weinig verschil is in bias per deciel. Er is ook geen duidelijke trend te 
ontdekken; in alle decielen onderschat het model ongeveer evenveel. De scatter (Figuur 6, blauwe 
balken) stijgt duidelijk bij hogere concentraties. Dit geldt niet alleen voor de absolute fout, maar ook 
voor de relatieve fout, alhoewel de stijging daar natuurlijk veel kleiner is. Over veel decielen kan je 
zeggen dat de relatieve fout vrij constant is. Er blijkt een heel sterke lineaire relatie te zijn tussen de 
RMSE per deciel en de gemiddelde concentratie van hetzelfde deciel (Figuur 8) en tussen de BCRMSE 
(dus eenmaal we corrigeren voor de bias) per deciel en de gemiddelde concentratie van hetzelfde 
deciel (Figuur 9). 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 3 - Een eerste modelvalidatie 
 

      
12 

 

Figuur 6: De RMSE per deciel (in µg/m³) voor volledig Vlaanderen (blauw), Stad Antwerpen (oranje), 
Stad Gent (grijs) en Stad Leuven (donkergeel). Indien er minder dan 10 metingen in het deciel 
vertegenwoordigd zijn is de balk weggelaten. 
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Figuur 7: De RMSE per deciel gedeeld door de gemiddelde gemeten concentratie voor dit deciel (in 
%) voor volledig Vlaanderen (blauw), Stad Antwerpen (oranje), Stad Gent (grijs) en Stad Leuven 
(donkergeel). Indien er minder dan 10 metingen in het deciel vertegenwoordigd zijn is de balk 
weggelaten. 

 

Figuur 8: Scatterplot van de RMSE per deciel op de gemiddelde waarde per deciel, inclusief een 
lineaire fit. Het is opvallend hoe sterk de lineaire relatie is tussen beide. 

 
Figuur 9: Scatterplot van de BCRMSE per deciel op de gemiddelde waarde per deciel, inclusief een 
lineaire fit. Het is opvallend hoe sterk de lineaire relatie is tussen beide. 
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3.3. AFWIJKINGEN PER MODELTYPE 

We zien dat er in de achtergrond en op verkeerspunten een belangrijke bias aanwezig is met 
daarbovenop een beperkte RMSE. Bij de street canyon punten is de situatie anders. De gemiddelde 
bias is daar onbestaande, terwijl de scatter heel hoog is. Dit zien we ook in de scatterplots (Figuur 
10, Figuur 11). 
 

 

Figuur 10: Scatterplot van de model-metingvergelijking voor de achtergrond en verkeerspunten. 
Ieder punt stelt één meetlocatie voor. De meting op deze locatie valt af te lezen op de X-as (in 
µg/m³); de modelwaarde op deze locatie is te vinden op de Y-as (in µg/m³). De blauwe volle lijn is de 
1-1 lijn; de grijze stippellijnen tonen het interval voor de berekening van de F2. De volle oranje lijn is 
de Deming-regressie terwijl de oranje stippellijn de standaardregressie is (aanname van geen 
meetfouten). 
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Figuur 11: Scatterplot van de model-metingvergelijking voor de street canyon punten. Ieder punt 
stelt één meetlocatie voor. De meting op deze locatie valt af te lezen op de X-as (in µg/m³); de 
modelwaarde op deze locatie is te vinden op de Y-as (in µg/m³). De blauwe volle lijn is de 1-1 lijn; de 
grijze stippellijnen tonen het interval voor de berekening van de F2. De volle oranje lijn is de 
Deming-regressie terwijl de oranje stippellijn de standaardregressie is (aanname van geen 
meetfouten). 
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 ANALYSE VAN DE GROOTSTE AFWIJKINGEN TUSSEN MODEL EN 
METING 

4.1. PROBLEMEN VERKEERSDATA 

 
Tijdens de analyse hebben we gemerkt dat de gebruikte verkeersdata, gekregen van MOW, met 
historische gegevens voor het jaar 2016 eigenaardige resultaten bevat. We hebben bijvoorbeeld 
gemerkt dat de N70 in Beveren heel druk is, met meer dan 40 miljoen personenwagens per jaar in 
één richting, naast ongeveer 5 miljoen vrachtwagens. Dat is net iets drukker qua personenwagens 
dan de drukste segmenten van de Antwerpse Ring. De andere richting is veel realistischer met 2,8 
miljoen personenwagens en wat meer dan 300000 vrachtwagens. Deze cijfers op de N70 zijn 
natuurlijk onmogelijk. Doordat er een aantal meetpunten op de N70 liggen krijgen we dan ook 
bizarre resultaten voor deze punten. Het is onmogelijk om exact te bepalen welke segmenten er 
foute data gekregen hebben maar we zien (visueel) toch bizarre hoeveelheden verkeer op volgende 
segmenten: delen van de Ring van Tielt, een aantal wegen in Ronse, de A12 ter hoogte van Wilrijk, 
… 
 
Als we kijken naar het aantal meetpunten die er liggen op deze wegsegmenten komen we op 4 
meetpunten (Tabel 2). 
 

Tabel 2: Meetpunten op wegen waar we bizarre verkeersdata vonden. 

ID (eerste 8 karakters) weg Meetwaarde (µg/m³) Modelwaarde 
(µg/m³) 

259F5865 N70 47 92 
DA753670 N70 47 93 
8C9D42AD Kruisstraat, Ronse 22 46 
081F83A1 A12 49 54 

 
Dit wijst nogmaals op het belang van correcte verkeersdata voor dit type modellering. 
 

4.2. ONDERZOEK NAAR DE GROOTSTE AFWIJKINGEN IN DE DATASET 

In dit hoofdstuk willen we de grootste afwijkingen tussen model en meting in meer detail bekijken 
en onderzoeken of we hieruit conclusies kunnen trekken. We focussen op afwijkingen tussen model 
en meting van meer dan 30 µg/m³. Het overgrote deel van deze afwijkingen is een overschatting van 
het model. Dit is ook logisch aangezien voor alle metingen onder de 30 µg/m³ (een heel groot deel 
van de dataset) het model niet meer dan 30 µg/m³ kàn onderschatten. In totaal zijn er 51 locaties 
waar het verschil tussen model en metingen >30 µg/m³ bedraagt. 
 
Het is opvallend hoe sterk deze foute modelresultaten geclusterd zijn. 7 van de locaties bevinden 
zich in Gent, 6 in Halle, 5 in Aartselaar en 5 in Beveren. Dat zijn samen reeds 45% van alle afwijkingen 
boven de 30 µg/m³; terwijl slechts 6% van de metingen zich in deze gemeenten bevinden. Vullen we 
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de lijst aan met nog drie extra gemeenten (Rumst, Niel, Boom) die allen in dezelfde omgeving liggen 
(en dicht bij Aartselaar) dan hebben we bijna 60% van de punten beschreven voor slechts 6.7% van 
het totaal aantal CurieuzeNeuzen-punten. Het stopt echter niet bij de allergrootste afwijkingen, want 
in deze 7 gemeentes samen bevinden zich 42% van de punten met een afwijking van meer dan 20 
µg/m³ (70 van de 236 zulke punten). 
 
Laat ons dus nu eerst deze gemeentes in detail bekijken. 
 

4.2.1. GENT 

In Gent zijn er 7 punten met een afwijking van meer dan 30 µg/m³ (Figuur 12). 4 van deze punten 
liggen in het stadscentrum. Het zijn allemaal punten waarbij het model de concentraties sterk 
overschat. Eén ligt op de Halvemaanstraat, één op de Brugsesteenweg. Op beide plaatsen zijn er 
overschattingen door het model. Er is één locatie waar het model sterk onderschat, op de 
Drongensesteenweg. Laat ons beginnen met de analyse van dit laatste punt. Het gaat om een heel 
brede, lage street canyon (Figuur 13). De locatie van het punt wordt door het model net buiten de 
street canyon gelegd (waarschijnlijk is de OSPM-buffer, die gebruikt wordt in het aanmaken van de 
kaart en die aangeeft welke wegen in Vlaanderen een street canyon zijn hier wat te smal) en 
daardoor wordt er geen street canyon effect meegenomen. Het resultaat is een meting van 71 µg/m³ 
en een modelwaarde van 29 µg/m³. Binnen de street canyon wordt echter een waarde van 58 µg/m³ 
berekend, wat veel dichter bij de meting is.  
 
Binnen de kleine ring van Gent (de R40 zelf uitgezonderd) zit het model ofwel correct, meestal op 
locaties waarbij het model geen verkeer aangeboden krijgt, of te hoog (op locaties waar er wel een 
weg uit het MOW-netwerk ligt). In het MOW-netwerk zit echter nog geen informatie over het 
circulatieplan, dat als doel had het verkeer in het centrum sterk te verminderen. De wegen binnen 
de stad (bv. Belfortstraat) zijn dus waarschijnlijk overschat qua verkeer en dit zien we dan ook aan 
de vele overschattingen in het stadscentrum. Niet alleen de 4 punten met afwijkingen van meer dan 
30 µg/m³ kunnen zo verklaard worden, maar ook vele verschillen tussen 20 en 30 µg/m³. 
Uitzondering zijn de punten op de Lange Violettenstraat en één punt op de Nieuwe Wandeling, maar 
dit zijn wegen die in het circulatieplan juist aangegeven worden als invalswegen voor verschillende 
delen van Gent en waar er dus veel verkeer verwacht mag worden. 
 
Op de R40 zelf zien we een mengeling van over- en onderschattingen. Veel heeft ermee te maken of 
een punt al of niet binnen de OSPM-buffer valt en dus meegenomen wordt (meer informatie over 
deze bufferbreedte is te vinden in Appendix C). De R40 is een heel brede street canyon op veel 
locaties en het lijkt erop dat punten die wel als street canyon meegenomen worden overschattingen 
genereren terwijl analoge punten die niet als street canyon meegenomen worden onderschattingen 
genereren. Zo wordt punt 2 (Figuur 14) niet als street canyon gezien terwijl punt 3 (Figuur 15) dit wel 
is. De weg wordt in beide gevallen wel als street canyon gezien, maar de ligging van het punt (de 
exacte coördinaten) liggen er soms binnen en buiten. Een belangrijke conclusie lijkt te zijn om de R40 
verder te onderzoeken als prototype van een brede lage street canyon. 
 
Het punt op de Brugsesteenweg (Figuur 16) stelt ons voor een raadsel. De weg is een duidelijke, 
typische street canyon en wordt ook aldus meegenomen. De concentraties in de metingen zijn echter 
amper verhoogd, wat niet verklaard kan worden als we rekening houden met de hoeveelheid verkeer 
in onze inputdata en de street canyon eigenschappen. 
 
De laatste grote afwijking is te vinden in de Halvemaanstraat. Deze straat is omgevormd tot een 
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fietsstraat (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180322_03423918) maar nog niet tijdens de meting 
van CurieuzeNeuzen. Het is echter onwaarschijnlijk dat een straat met de hoeveelheid verkeer zoals 
aangegeven door MOW en dus belangrijk genoeg is om in het MOW-netwerk voor te komen nu plots 
fietsstraat wordt. Dit werd nagevraagd aan de stad Gent is intussen bevestigd als rustige straat, 
waardoor we kunnen aannemen dat de door MOW gerapporteerde verkeershoeveelheid hier een 
overschatting was. 
  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180322_03423918
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Figuur 12 : Modelfout en verkeer rond Gent-Centrum. De cirkels geven het verschil tussen model en 
meting aan (in µg/m³). De lijnen het verkeer. Een weg in twee richtingen wordt als twee 
verschillende lijnen aangegeven die mekaar overlappen.  

3 

1 

2 

4 



HOOFDSTUK 4 - Analyse van de grootste afwijkingen tussen model en meting 
 

      
20 

 

 

Figuur 13 : De omgeving van het meetpunt op de Drongesesteenweg (punt 1). Bron: Google Street 
View. 

 

 
 

Figuur 14 : De omgeving van het meetpunt op de R40 (punt 2). Bron: Google Street View. 
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Figuur 15 : De omgeving van het meetpunt op de R40 (punt 3). Bron: Google Street View. 

 

 

Figuur 16 : De omgeving van het meetpunt op de Brugsesteenweg (punt 4). Bron: Google Street 
View. 



HOOFDSTUK 4 - Analyse van de grootste afwijkingen tussen model en meting 
 

      
22 

  



HOOFDSTUK 4 - Analyse van de grootste afwijkingen tussen model en meting 
 

 
23 

4.2.2. HALLE 

In Halle zijn er 6 locaties met een modelfout van minstens 30 µg/m³. Het zijn allen overschattingen. 
Al deze punten worden als street canyon beschouwd in het model en zouden, indien ze niet als 
street canyon beschouwd werden een veel kleinere modelfout vertonen. Het probleem ligt voor 
een aantal punten dus mogelijk in de classificatie van wat een street canyon is en wat niet, welke 
gebeurt volgens de methodologie uit Appendix C. Zo zou bij punten 2, 5 en 6 het street 
canyonkarakter van de straat in vraag gesteld kunnen worden (alhoewel we bij soortgelijke straten 
soms wel een duidelijk street canyon verhoging zien). Bij punten 1, 3 en 4 is de straat duidelijk wel 
een street canyon en moeten we op zoek gaan naar een andere oorzaak4. Sowieso zijn er bizarre 
effecten te zien in de verkeerscijfers voor Halle (Figuur 17). Kijken we bijvoorbeeld eens in detail 
naar de N6. Dat is de weg die langs punt 1 passeert en dan naar het noorden loopt. Er zijn 
opvallende schommelingen in de hoeveelheid verkeer te zien die moeilijk verklaard kunnen 
worden. Op het noordelijk stuk van de kaart zien we dat de weg opeens halveert in 
verkeersstromen om dan een beetje verder opnieuw te verdubbelen. Dat lijkt niet realistisch. Ook 
de verkeersstroom langs punt 6 (zie Figuur 23) lijkt compleet onrealistisch als we kijken naar een 
foto van die straat. In iets mindere mate lijken de wegen langs punt 3 (Figuur 20) en punt 4 (Figuur 
21) niet in staat de hoeveelheid verkeer op te vangen die MOW rapporteert.  

                                                           
4 Punt 1 toont nog een andere mogelijke fout aan. Het meetpunt is waarschijnlijk de school die daar gelegen is 
langs de (drukke) weg. Indien die school echter zijn meting zou uitgevoerd hebben langs de kant van de 
speelplaats is het véél gemakkelijker om de meting te verklaren op deze locatie. We hebben daar echter 
geen/onvoldoende gegevens over. 
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Figuur 17 : Modelfout en verkeer rond Halle. De cirkels geven het verschil tussen model en meting 
aan (in µg/m³). De lijnen het verkeer. Een weg in twee richtingen wordt als twee verschillende lijnen 
aangegeven die mekaar overlappen.  
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Figuur 18 : De omgeving van het meetpunt op de N6 (punt 1). Bron: Google Street View. 

 
 

 

Figuur 19 : De omgeving van het meetpunt op de N7 (punt 2). Bron: Google Street View. 
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Figuur 20 : De omgeving van het meetpunt op de Vogelkers (punt 3). Bron: Google Street View. 

 

 

Figuur 21 : De omgeving van het meetpunt op de Vandepeerenboomstraat (punt 4). Bron: Google 
Street View. 
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Figuur 22 : De omgeving van het meetpunt op de N28 (punt 5). Bron: Google Street View. 

 

 

Figuur 23 : De omgeving van het meetpunt op de Berendries (punt 6). Bron: Google Street View. 
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4.2.3. BEVEREN 

In Beveren is de situatie duidelijk. De verkeersstromen zijn compleet onrealistisch in de 
centrumstraten (met meer verkeer dan op de Antwerpse Ring dwars door Beveren bijvoorbeeld) en 
dit verklaart de sterke overschattingen daar. Het punt op de Provinciale Baan (westkant Beveren) 
lijkt een foute classificatie. Deze weg wordt als street canyon geclassificeerd, maar daar kunnen 
duidelijk grote vraagtekens bij geplaatst worden (Figuur 25).  
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Figuur 24 : Modelfout en verkeer rond Beveren. De cirkels geven het verschil tussen model en 
meting aan (in µg/m³). De lijnen het verkeer. Een weg in twee richtingen wordt als twee 
verschillende lijnen aangegeven die mekaar overlappen.  
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Figuur 25 : De omgeving van het meetpunt op de Provinciale Baan in Beveren. Bron: Google Street 
View. 

 

4.2.4. AARTSELAAR-RUMST-NIEL-BOOM-SCHELLE-HEMIKSEM-WILLEBROEK-PUURS-KONTICH 

 
Hier zien we een hele groep van punten (17 in totaal) die grote afwijkingen vertonen (allen 
overschattingen). De punten zijn te vinden op een aantal segmenten: 

• De N148 Hemiksem-Schelle-Niel (4 punten) 
• De Cleydaellaan-Kontichsesteenweg (2 punten) 
• Langlaarsesteenweg-Reetsesteenweg-Oever (3 punten) 
• Kapelstraat-Nieuwstraat (4 punten) 
• Enkele losse punten (4 punten) 

 
Sommige zijn verklaarbaar door fouten in de street canyonclassificatie of twijfels aan de street 
canyonclassificatie5. Er zitten veel onderbroken, of niet aaneengesloten, street canyons bij waar de 
exacte plaats van het meetpunt een heel groot effect op de concentraties geeft. 

                                                           
5 Het is zelfs voor experts niet altijd mogelijk om met zekerheid te zeggen of er een street canyon effect zal 
aanwezig zijn bij een bepaalde locatie.  
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Figuur 26 : Modelfout en verkeer in de ruime regio Aartselaar-Boom. De cirkels geven het verschil 
tussen model en meting aan (in µg/m³). De lijnen het verkeer. Een weg in twee richtingen wordt als 
twee verschillende lijnen aangegeven die mekaar overlappen.  
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4.2.5. TIELT 

 
De verkeersstromen lijken hier compleet onrealistisch met sterke schommelingen tussen 
aanliggende stukken weg (bv. westelijke Ring, en aftakking naar het NW van de Ring). Ook wordt 
aangegeven, door mensen die de streek kennen dat het vele verkeer door de Kortrijkstraat 
(noordelijkste bruine punt) compleet onrealistisch is.  
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Figuur 27 : Modelfout en verkeer in Tielt. De cirkels geven het verschil tussen model en meting aan 
(in µg/m³). De lijnen het verkeer. Een weg in twee richtingen wordt als twee verschillende lijnen 
aangegeven die mekaar overlappen.  
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 MODELVERBETERINGEN 

5.1. OSPM DOORREKENEN OP PUNTLOCATIES 

Bij de modelberekeningen gebruikt in het CurieuzeNeuzen-project was het technisch nog niet 
mogelijk om OSPM door te rekenen op de exacte meetlocaties. Toch is het interessant om dit te 
doen, om na te gaan wat de gevolgen van de postprocessing zijn op de validatieresultaten. Daarom 
is er binnen dit project een eerste modelaanpassing gebeurd: 

 
We kunnen dus nu de validatiestatistieken vergelijken tussen de resultaten na postprocessing (hier 
verder de “kaart” genoemd) en de resultaten op de punten zelf (hier verder “punt” genoemd). 
Voor 12.5% van de punten bleek er een verschil te zijn tussen de twee berekeningswijzen. 
 

Tabel 3: Validatiestatistieken van het model voor enerzijds “kaart” en anderzijds “punt” (zie 
hoofdtekst voor uitleg van deze begrippen). Overschrijdingen worden berekend t.o.v. de limiet van 
38.55 µg/m³ (gekalibreerd meigemiddelde) omdat dit overeenkomt met het jaargemiddelde van 40 
µg/m³. De eerste waarde is het aantal overschrijdingen in het model, de tweede het aantal 
overschrijdingen in de metingen. 

Statistiek Waarde “kaart” Waarde “punt” 
N 17886 17886 
BIAS -2.81 µg/m³ -1.88 µg/m³ 
MAE 5.16 µg/m³ 5.23 µg/m³ 
RMSE 6.74 µg/m³ 7.01 µg/m³ 
R² 0.52 0.54 
95%-interval [-50%,54%] [-49%,60%] 
Bias bij limietwaarde 2.14 µg/m³ 6.43 µg/m³ 
F2 0.97 0.97 
Overschrijdingen 727/410 1024/410 

 
We kunnen ons beter echter beperken tot de punten met een verschil tussen de concentraties in 
beide versies. Dit is dus slechts een beperkte dataset (2226 punten). 
  

De OSPM-preprocessor is uitgebreid om de street canyon karakteristieken te kunnen 
bepalen van de exacte meetlocaties. Op die manier kan OSPM op de exacte meetpunten 

doorgerekend worden. 
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Tabel 4: Validatiestatistieken van het model voor enerzijds “kaart” en anderzijds “punt” (zie 
hoofdtekst voor uitleg van deze begrippen) voor de locaties waarin beide modelversies een verschil 
geven. Overschrijdingen worden berekend t.o.v. de limiet van 38.55 µg/m³ (gekalibreerd 
meigemiddelde) omdat dit overeenkomt met het jaargemiddelde van 40 µg/m³. De eerste waarde is 
het aantal overschrijdingen in het model, de tweede het aantal overschrijdingen in de metingen. 

Statistiek Waarde “kaart” Waarde “punt” 
N 2226 2226 
BIAS -2.90 µg/m³ 4.64 µg/m³ 
MAE 7.19 µg/m³ 7.73 µg/m³ 
RMSE 9.48 µg/m³ 10.93 µg/m³ 
R² 0.38 0.41 
95%-interval [-54%,73%] [-50%,96%] 
Bias bij limietwaarde -1.31 µg/m³ 8.92 µg/m³ 
F2 0.95 0.96 
Overschrijdingen 225/176 523/176 

 
We zien dat de daling in bias door het gebruik van de puntconcentraties komt doordat de veranderde 
concentraties veel te hoog gemodelleerd worden. Met andere woorden, de postprocessing die 
gedaan wordt op de resultaten, en die een smoothing bevat als er veel punten dichtbij liggen, heeft 
een positief effect op de berekende concentraties en verbetert de validatie. 
 
Desondanks is het berekenen van de concentraties op de punten zelf een interessante aanpassing 
aan het model. We kunnen met name op een veel snellere manier modelverbeteringen testen op 
deze dataset, aangezien dan alleen de punten van de dataset doorgerekend moeten worden. 
 

5.2. RIO-AANPASSING 

De RIO versie die voor de CurieuzeNeuzen modelberekeningen gebruikt is, is RIO software versie 4.0, 
configuratie v3.6. De parameters van RIO zijn afgeijkt op metingen vanVMM’s telemetrisch meetnet. 
Het aantal stations in bepaalde landgebruiksklasses (in het bijzonder de landbouwgebieden) is echter 
laag. Daarom kunnen we nu CurieuzeNeuzen resultaten gebruiken om deze parameters voor die 
klasses opnieuw af te ijken. Voor meer info verwijzen we naar Lefebvre et al. (2019). 

5.3. VERBETERING IN KOPPELING IFDM-OSPM 

Tijdens de analyse van de modelresultaten bleek dat de punten binnen een street canyon vaak 
opvallend hoog gemodelleerd werden. Nadere analyse van de code toonde aan dat de methode 
waarmee de windsnelheid op dakhoogte bepaald werd vanuit de windsnelheid op masthoogte 
verfijnd kon worden. Deze verfijning werd uitgevoerd en zoals in het volgende hoofdstuk aangetoond 
zal worden levert dit duidelijk betere resultaten op. 
 
 

Herijking van de RIO-parameters op basis van de CurieuzeNeuzen-data. 
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Verfijning van de manier waarop de wind op dakhoogte berekend wordt in de koppeling 
tussen IFDM en OSPM. 
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 MODELVALIDATIE NA DE MODELAANPASSINGEN 

6.1. OPMERKING OVER DE MODELVERSIE 

De modelversie die gebruikt wordt in deze analyse is deze van eind 2018. We zijn nog steeds bezig 
om het model verder te verbeteren. Verschillende problemen die nog opduiken in deze modelversie 
zullen in latere modelversies opgelost worden. We zullen dan ook op het moment dat deze versie 
beschikbaar is daar verslag van uitbrengen.  

6.2. SCATTERPLOTS EN VALIDATIESTATISTIEKEN 

De vergelijking van de metingen en de modelwaardes voor het nieuwe model is te vinden in Figuur 
28. We zien opnieuw een wolk van punten, waarbij het model nog altijd zeker niet perfect is, maar 
waarvan het (gemiddelde?) resultaat duidelijk dichter bij de werkelijkheid ligt. In de onderkant van 
de wolk blijft het aantal punten heel hoog. Daarom is het aan te raden om een hex-plot te bekijken, 
die aangeeft hoeveel punten er op een bepaalde locatie liggen (Figuur 30). 
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Figuur 28: Scatterplot van de model-metingvergelijking (modelversie eind 2018). Ieder punt stelt 
één meetlocatie voor. De meting op deze locatie valt af te lezen op de X-as (in µg/m³); de 
modelwaarde op deze locatie is te vinden op de Y-as (in µg/m³). De blauwe volle lijn is de 1-1 lijn; de 
grijze stippellijnen tonen het interval voor de berekening van de F2 indicator.  
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 Figuur 29: Hexplot van de model-metingvergelijking (modelversie eind 2018). Ieder punt stelt één 
of meerdere meetlocaties voor (waarbij de kleur aangeeft hoeveel meetlocaties). De meting op deze 
locatie valt af te lezen op de X-as (in µg/m³); de modelwaarde op deze locatie is te vinden op de Y-as 
(in µg/m³). De zwarte volle lijn is de 1-1 lijn; de grijze stippellijnen tonen het interval voor de 
berekening van de F2 indicator. De rode lijn is de Deming-regressie. 

Tabel 5: Validatiestatistieken van het model (modelversie eind 2018). Overschrijdingen worden 
berekend t.o.v. de limiet van 38.55 µg/m³ (gekalibreerd meigemiddelde) omdat dit overeenkomt 
met het jaargemiddelde van 40 µg/m³. De eerste waarde is het aantal overschrijdingen in het 
model, de tweede het aantal overschrijdingen in de metingen. 

Statistiek Waarde nieuw Waarde oud 
N 17886 17886 
BIAS -1.93 µg/m³ -2.81 µg/m³ 
MAE 3.53 µg/m³ 5.16 µg/m³ 
RMSE 4.95 µg/m³ 6.74 µg/m³ 
BCRMSE 4.56 µg/m³ 6.13 µg/m³ 
R² 0.58 0.52 
95%-interval [-43%,31%] [-50%,54%] 
Bias bij limietwaarde -2.56 µg/m³ 2.14 µg/m³ 
MQI 0.77 1.01 
F2 0.99 0.97 
Overschrijdingen 353/410 727/410 
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We zien gemiddeld een duidelijke onderschatting in het model, zij het kleiner dan in de vorige 
simulaties. Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat de gemiddelde afwijking van het model 
na de aanpassingen kleiner is dan zowel de kalibratie op de metingen als de fout op deze kalibratie. 
Aan de hoge kant van de resultaten is de overschatting van het aantal overschrijdingen in het model 
verdwenen.  
 
Tabel 6 is een kruistabel waar het aantal gemeten overschrijdingen uitgezet wordt tegenover het 
aantal overschrijdingen van modelresultaten van verschillende modelversies. Ten opzichte van het 
beginmodel zien we, in lijn met de vorige paragraaf, een sterke daling van het aantal ‘False Positives’ 
(van 539 naar 204); dit gaat wel ten koste van een stijging van het aantal ‘False Negatives’ (van 222 
naar 261). Het grootste aandeel in dit effect is echter de aanpassing aan de koppeling met OSPM. De 
RIO-optimalisaties zorgen eigenlijk voor een stijging van het aantal False Positives met als winst een 
grotere daling van het aantal False Negatives. In feite zorgen de RIO-optimalisaties dus voor een 
conservatiever model naar bevolkingsgezondheid toe. 

Tabel 6: Kruistabel overschrijding van de limietwaarde door meting en door model voor 
verschillende modelversies.  

Startmodel  
Limiet = 38.55 µg/m³ Modelwaarde < limiet Modelwaarde > limiet 
Meetwaarde ≤ limiet 16937 539 
Meetwaarde > limiet 222 188 
Model met aanpassingen aan koppeling met OSPM 
Meetwaarde ≤ limiet 17350 126 
Meetwaarde > limiet 311 99 
Model met aanpassingen aan koppeling met OSPM en RIO-optimalisaties 
Meetwaarde ≤ limiet 17272 204 
Meetwaarde > limiet 261 149 

 
 
De BCRMSE, een maat voor de random fout op het verschil tussen model en samplerwaarde, is 
duidelijk gedaald. Via dezelfde redenering op als in sectie 3.1, komen we op een random modelfout 
van 8.0 µg/m³, en een totale modelonzekerheid tussen 8.0 en 12.8 µg/m³. 
 
Het aantal modelfouten van meer dan 30 µg/m³ daalt van 51 voor de modelupdates tot 11 erna (zie 
ook §4.2). 

6.3. AFWIJKINGEN IN FUNCTIE VAN DE CONCENTRATIE 

 
We zien al rechtstreeks op Figuur 28 en Figuur 29 dat de fout op de modelresultaten nog altijd stijgt 
in functie van de gemeten concentraties. We proberen deze stijging te kwantificeren. 
Dit doen we door de metingen opnieuw op te delen in decielen. Binnen deze decielen valideren we 
de resultaten afzonderlijk, door te kijken naar BIAS en RMSE. 
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Figuur 30: Modelbias per deciel (in µg/m³) (modelversie eind 2018). In blauw: de volledige dataset. 
In oranje: alleen de street canyon punten. 

Er is nu een veel grotere trend van de bias per deciel, met grotere onderschattingen bij de hoogste 
decielen. Dit heeft te maken met de correctie van de overschattingen die gebeurden bij de street 
canyons in deze decielen en die de te lage waardes van de andere concentraties verborgen. De 
scatter (Figuur 31, blauwe balken) stijgt duidelijk nog altijd bij hogere concentraties maar ligt over 
de volledige lijn lager dan vroeger. Dit geldt niet alleen voor de absolute fout, maar ook voor de 
relatieve fout, alhoewel de stijging daar natuurlijk veel kleiner is. Er blijkt nog altijd een heel sterke 
lineaire relatie te zijn tussen de RMSE per deciel en de gemiddelde concentratie van hetzelfde deciel 
(Figuur 33) en tussen de BCRMSE per deciel en de gemiddelde concentratie van hetzelfde deciel 
(Figuur 34). 
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Figuur 31: De RMSE per deciel (in µg/m³) (modelversie eind 2018) voor volledig Vlaanderen (blauw), 
Stad Antwerpen (oranje), Stad Gent (grijs) en Stad Leuven (donkergeel). Indien er minder dan 10 
metingen in het deciel vertegenwoordigd zijn is de balk weggelaten. 

 

 

Figuur 32: De RMSE per deciel (modelversie eind 2018) gedeeld door de gemiddelde gemeten 
concentratie voor dit deciel (in %) voor volledig Vlaanderen (blauw), Stad Antwerpen (oranje), Stad 
Gent (grijs) en Stad Leuven (donkergeel). Indien er minder dan 10 metingen in het deciel 
vertegenwoordigd zijn is de balk weggelaten. 
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Figuur 33: Scatterplot van de RMSE per deciel (modelversie eind 2018) op de gemiddelde waarde 
per deciel, inclusief een lineaire fit. Het is opvallend hoe sterk de lineaire relatie is tussen beide. 

 
Figuur 34: Scatterplot van de BCRMSE per deciel (modelversie eind 2018) op de gemiddelde waarde 
per deciel, inclusief een lineaire fit. Het is opvallend hoe sterk de lineaire relatie is tussen beide. 
 

6.4. AFWIJKINGEN PER MODELTYPE 

We zien dat er in de achtergrond- en op verkeerspunten nog altijd een belangrijke bias aanwezig is 
met daarbovenop een beperkte RMSE. Bij de street canyon punten is de situatie anders. De bias is 
daar klein, terwijl de scatter heel hoog is, zij het lager dan vroeger. Dit zien we ook in de scatterplots 
(Figuur 35, Figuur 36). De opsplitsing per deciel en modeltype samen bevestigt de eerdere conclusies 
(Figuur 37, Figuur 38, Figuur 39). 
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Figuur 35: Scatterplot van de model-metingvergelijking (modelversie eind 2018) voor de 
achtergrond- en de verkeerspunten. Ieder punt stelt één meetlocatie voor. De meting op deze 
locatie valt af te lezen op de X-as (in µg/m³); de modelwaarde op deze locatie is te vinden op de Y-as 
(in µg/m³). De blauwe volle lijn is de 1-1 lijn; de grijze stippellijnen tonen het interval voor de 
berekening van de F2. De volle oranje lijn is de Deming-regressie terwijl de oranje stippellijn de 
standaardregressie is (aanname van geen meetfouten). 
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Figuur 36: Scatterplot van de model-metingvergelijking (modelversie eind 2018) voor de RIO-IFDM-
street canyon punten. Ieder punt stelt één meetlocatie voor. De meting op deze locatie valt af te 
lezen op de X-as (in µg/m³); de modelwaarde op deze locatie is te vinden op de Y-as (in µg/m³). De 
blauwe volle lijn is de 1-1 lijn; de grijze stippellijnen tonen het interval voor de berekening van de F2. 
De volle oranje lijn is de Deming-regressie terwijl de oranje stippellijn de standaardregressie is 
(aanname van geen meetfouten). 
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Figuur 37 : Gemiddelde modelbias (in µg/m³) per modeltype en deciel (modelversie eind 2018).  

 
 

Figuur 38 : Gemiddelde RMSE (in µg/m³) per modeltype en deciel (modelversie eind 2018).  
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Figuur 39 : Gemiddelde relatieve RMSE (in %) per modeltype en deciel (modelversie eind 2018).  
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 STATISTISCHE ANALYSE VAN DE MODELAFWIJKINGEN 

In deze sectie worden trends in de modelafwijkingen in functie van de coördinaten, de concentratie 
en in een multipel regressiemodel nagegaan. Het zoeken naar trends is interessant, omdat een trend 
in de bias veroorzaakt wordt door de variatie van een parameter die niet (helemaal) correct 
benaderd wordt door het model. Trends kunnen dus aanwijzingen geven voor mogelijke pistes voor 
modelverbetering. 

7.1. GEOGRAFISCHE TRENDS MODELAFWIJKING 

Hieronder worden visuele trends op kaarten van de modelafwijkingen van de punten besproken. 

7.1.1. ACHTERGROND 

Figuur 40 toont dat de achtergrondpunten over het algemeen een lage bias vertonen. Een heel 
duidelijke uitzondering zijn de punten aan de kust, die door het model stevig onderschat worden. Er 
lijken meer onderschattingen te zijn aan de noordgrens, en specifiek in het noordoosten van het 
land. De onderschattingen aan de kust en vlak aan de grens kunnen nog wijzigen bij de geplande 
aanpassing om landgebruik buiten de grenzen ook mee te nemen in het model om zo de interpolatie 
door RIO te bevorderen. 
Daarentegen zijn er ook overschattingen, hoewel beperkt in aantal: 

• Ten noordoosten van de Antwerpse haven, in Kapellen en Ekeren 
• Ten noorden van Gent, in de buurt van de haven 
• Rond Brugge 
• Ten noordoosten van het Brussels gewest, in de regio van Machelen en Zaventem. 
• Regio rond Tienen 
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Figuur 40: Modelafwijking achtergrondpunten over Vlaanderen, met en zonder OpenStreetMap 
achtergrond. Blauw is een onderschatting door het model, rood is een overschatting. Kaart gebaseerd 
op Leaflet en OpenStreetMap. 

7.1.2. VERKEERSPUNTEN 

Figuur 41 toont dat de verkeerspunten over het algemeen dezelfde trends vertonen als de 
achtergrondpunten, met nu ook duidelijk overschattingen ten oosten van Leuven (waar weinig 
achtergrondpunten waren). Onderschattingen door het model zijn er ook zichtbaar in de buurt van 
een aantal snelwegen en gewestwegen, en hier en daar grote onderschattingen op 1 verkeersdruk 
punt zoals op ringwegen, en in steden en dorpen. Het eerste houdt mogelijk verband met de 
correctheid van verspreidingsparameters of verkeersintensiteiten, het tweede met misclassificatie 
van street canyon punten als niet-street canyon of het voorkomen van halve canyons (zie ook 
HOOFDSTUK 8). 
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Figuur 41: Modelafwijking op verkeerspunten over Vlaanderen, met en zonder 
OpenStreetMapachtergrond. Blauw is onderschatting door model, rood is overschatting. Kaart 
gebaseerd op Leaflet en OpenStreetMap. 

7.1.3. STREET CANYONS 

Wat in Figuur 42 meteen opvalt zijn de grootste overschattingen uit de dataset beschreven in §7.1.1. 
Algemeen zijn de overschattingen voornamelijk gecentreerd in dorpskernen en steden, en lijkt de 
trend verder op deze van de verkeerspunten. Met dat verschil dat er veel minder punten buiten 
steden en drukke gewestwegen als street canyon meegenomen worden, aangezien daar minder vaak 
voldoende gebouwen staan om tot een street canyon te komen. Een deel van de overschattingen 
zijn te wijten aan het verkeerdelijk indelen van punten als street canyon op vrij open locaties, iets 
wat vaak terugkomt bij lintbebouwing (zie sectie 8.1. Bij het nagaan van de 20 street canyons met 
de grootste onderschattingen lijken deze allen gemeten te zijn op percelen in stad-of dorpskernen, 
terwijl van alle street canyons nog 30% buiten deze kernen ligt. Vergeleken met alle street canyons 
in kernen liggen deze grote onderschattingen dichter bij verkeerslichten en aan drukkere banen. Heel 
duidelijke patronen komen echter niet naar boven. Veel van deze banen lijken busverkeer te hebben 
(bushaltes op kaart), maar of dit effectief meer is dan in de andere street canyons valt op dit moment 
niet te achterhalen, en dan kan de vraag nog gesteld worden of dit een causaal verband zou zijn. 
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Figuur 42: Modelafwijking street canyonpunten over Vlaanderen, met en zonder OpenStreetMap 
achtergrond. Blauw is onderschatting door model, rood is overschatting. Kaart gebaseerd op Leaflet 
en OpenStreetMap. 

7.2. STATISTISCHE ANALYSEMETHODE EN TREND IN FUNCTIE VAN CONCENTRATIE 

We benaderen verbanden tussen de modelafwijking en andere parameters door een 
gegeneraliseerd additief model. Dit wil zeggen dat de afhankelijke variabele wordt beschreven als 
een som van de invloeden van verschillende predictors. Deze invloeden worden beschreven als 
functies van de predictors, inclusief niet-parametrische functies. De veelgebruikte 
(gegeneraliseerde) lineaire modellen behoren ook tot deze groep. 
 
In tegenstelling tot lineaire modellen werden continue predictors (zoals de concentratie) benaderd 
door Penalized Cubic regression splines, met 10 knooppunten (knots)6. Dit houdt in dat de 
predictorwaarden geordend worden van klein naar groot en dan opgedeeld worden in 9 delen met 
evenveel observaties. Voor elke sectie tussen twee knooppunten wordt de modelafwijking gefit door 

                                                           
6 Dit getal is gekozen om voldoende flexibiliteit toe te laten zonder te overfitten, tussen elk knooppunt ligt 10% 
van de punten, wat zelfs bij de kleinste set 160 observaties zijn.  Bij sensitiviteitstesten met minder en meer 
knooppunten (tussen 5 en 20) leken de trends en de estimates voor alle parameters in het model vrij 
ongevoelig te zijn aan het exacte aantal knooppunten. Enkel de trends naar de hoogste predictorwaarden toe 
konden wat variëren, maar de grafieken in dit rapport geven voor die waarden dan ook steevast een grote 
onzekerheid weer, dus dit is acceptabel. 
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een kubische functie van de predictor, met als extra voorwaarden dat aan de knooppunten de 
functies, hun eerste afgeleide en hun tweede afgeleide hetzelfde zijn. Hierdoor hoeven op voorhand 
geen aannames te gebeuren over de vorm van de trend (bvb. lineair of exponentieel).  
 
We doen dit door het verband van de modelafwijking met de concentratie als enige parameter te 
koppelen in deze sectie. In de volgende sectie koppelen we de modelafwijking dan aan meerdere 
verklarende parameters. 

  

 

Figuur 43 : Predictie modelafwijking in functie van de concentratie (boven) en de ‘rank’ van de 
meting (onder), benaderd door een spline in een gegeneraliseerd additief regressiemodel zonder 
andere parameters. 
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In Figuur 43 wordt zo’n model toegepast met de modelafwijking als respons en enkel de gemeten 
concentratie als parameter. Hier zien we dat de bias trends vertoont met de concentratie. Deze plot 
kan ook gezien worden als een continue benadering van Figuur 37, waarbij in beide gevallen street 
canyons/OSPM apart zijn weergegeven en een gelijkaardige trend tonen. Voor alle modeltypes lijkt 
de afwijking licht positief in het begin, en daalt deze voor hogere waarden. Achtergrond en 
verkeerspunten dalen vrij snel in waarde, en stabiliseren dan. Voor verkeerspunten, waar de hoogste 
percentielen beduidend hogere waarden bevatten dan de achtergrondpunten, herneemt zich 
daarna een sterkere daling. De daling voor street canyons is veel geringer en de bias is voor het 
grootste deel van de dataset quasi nul. Voor de hoogste waarden zet er zich, net als voor de 
verkeerspunten, echter een sterke daling in. De uiteinden van deze curves zijn, wegens de gebruikte 
methode, relatief gevoelig voor uitliggers, maar het verwijderen van alle punten boven 50 en 55 voor 
verkeerspunten en street canyons respectievelijk behield de uitgesproken negatieve bias voor de 
hoogste concentraties. Het moet opgemerkt dat deze uitgesproken negatieve bias in beiden gevallen 
slechts slaat op een beperkt deel van de dataset, 95% van de verkeerspunten heeft een meting van 
ten hoogste 32 µg m-3, voor de street canyons is dat 39 µg m-3. Dit is ook te zien in het onderste deel 
van Figuur 43 waar we zien dat de sterk dalende delen van de curves slechts voorkomen bij de 
hoogste waarnemingen. 
 
Deze verbanden zijn op zich wellicht niet causaal. Er zijn achterliggende redenen voor deze curves, 
en de vorm van de curves suggereert dat er meerdere effecten elkaar zouden kunnen tegenwerken. 
Om dit verder uit te pluizen zijn er multipele modellen gemaakt met verschillende mogelijke 
parameters. 

7.3. MULTIPELE REGRESSIEMODELLEN VOOR MODELAFWIJKING 

7.3.1. OPSTELLEN MULTIPELE REGRESSIEMODELLEN 

 
Op basis van de methodologie aangehaald in sectie 7.2, werden multipele regressiemodellen voor 
de modelafwijking gemaakt. Hierbij nog wat extra uitleg over het opstellen van deze modellen. 
Interacties worden niet bekeken wegens de complexiteit naar interpretatie toe, aangezien het doel 
niet is om een volledig statistisch model te specifiëren, maar om belangrijke invloeden op de bias te 
vinden die als aanwijzing kunnen dienen voor mogelijkheden tot modelverbetering. 
 
Het ideale geval voor deze modellen is dat er geen bias zou zijn. In dat geval is het effect van elke 
mogelijke verklarende parameter op de modelafwijking nul over alle niveaus of waarden van deze 
parameter. We weten echter uit eerdere secties van het rapport dat er wel degelijk een bias is, dus 
verwachten we dat een aantal parameters effecten op de modelafwijking zullen tonen die verschillen 
tussen niveaus of waarden van die parameter. In deze context is een positief effect een effect boven 
nul, en een positiever effect een die een hogere positieve bias en/of kleinere negatieve bias vertoont. 
Omgekeerd voor negatief en negatievere effecten. De coëfficiënten/estimates uit de modellen 
moeten als volgt geïnterpreteerd worden: 

• categorisch: effect ten opzichte van een referentiecategorie. In het geval van dezelfde bias 
over alle categorieën van een parameter is deze estimate nul voor alle categorieën.  

• continu (splines): de y-as waarden zijn gecentreerd, waardoor hun som 0 is. In het ideale 
geval is het verloop van de functie dus respons=f(parameter)=0, afwijkingen hiervan geven 
aan dat deze parameter een invloed heeft op de bias. Hoe groter de verschillen in respons 
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zijn over het deel van de x-as waar de meeste waarden zich bevinden, hoe groter de 
potentiële impact op de validatie. 

• Interpretatie figuren: stel dat het geschatte effect op de modelafwijking voor een 
parameter bij de lage waarden van die parameter positief is en bij hogere waarden 
negatief. Dit kan betekenen dat, volgens het model, bij lage parameterwaarden ATMO-
Street de realiteit overschat, of bij hoge parameterwaarden onderschat, of een combinatie 
van beiden.  

7.3.2. PARAMETERS 

Volgende parameters werden meegenomen als mogelijke verklarende variabelen in de analyses. 
Voor categorische (niet-continue) parameters zijn de labels van de categorieën weergegeven. Deze 
labels worden verder in de tabellen gebruikt, de eerste categorie voor elke parameter in 
onderstaande lijst wordt echter niet weergegeven in de tabellen aangezien die als 
referentiecategorie gebruikt wordt in het statistisch model (de standaard manier van omgaan met 
categorische parameters). 

• SC - street canyon of niet (volgens bewerking op AGIV dataset) 
o 0: Geen street canyon 
o 1: Street canyon 

• Floor_red – verdieping waaraan meting plaatsvond (uit vragenlijst) 
o 0: gelijkvloers 
o 1: eerste verdieping 
o 2 tweede verdieping of hoger 

• oneway_red – éénrichtingsstraat volgens OpenStreetMap 
o S: één richting 
o B: beide richtingen 

• Trees – Bomen in de straat (uit vragenlijst) 
o hoge overkoepelende 
o kleine losstaande bomen 
o geen bomen 

• Traffic – aanschuivend verkeer in straat of niet (uit vragenlijst) 
o 0: Neen 
o 1: Ja 

• LocationType – rijhuizen, halfopen of open bebouwing (uit vragenlijst) 
o 0: open bebouwing 
o 1: halfopen bebouwing 
o 2: gesloten bebouwing 

• OSMStreetType_red – type straat volgens OSM indeling (© OpenStreetMap contributors)  
o >primary: primaire en snelwegen 
o secondary: secundaire wegen, 
o tertiary: tertiaire wegen en aardewegen met verbindingsfunctie 
o living_street: leefstraat 
o pedestrian: voetgangerszone zonder gemotoriseerd verkeer 
o residential: niet-doorgaande weg in woonwijk 
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o service: weg uitsluitend voor bepaalde diensten 
• Lnd_class_red – landgebruik volgens OSM indeling (© OpenStreetMap contributors) 

o greenspace: grasvelden, bossen, parken 
o commercial: winkels en dienstnijverheden (tertiaire sector) 
o farming: boerderij, veld, boomgaard 
o Industrial: industriële nijverheid 
o residential: residentiele wijk 

• UrbanSec– Urbanisatie statistische sector7  
o landelijk 
o randstedelijk 
o verstedelijkt 

• perceel – Type perceel8 
o Kern 
o Lint 
o Verspreid 

• LCZ – local climate zone: overwegend type oppervlak op 100m resolutie9 
o open laag: open, lage gebouwen (max 3 verdieping boven grond) 
o bomen: groene zone 
o compact hoog: compacte, hoge gebouwen (>3 verdiepingen boven grond) 
o compact laag 
o open hoog 
o open laag groot: grote gebouwen (industrie, warenhuizen…) 

• dist_edge – afstand tot rand openbare weg in meter 
• dist_Tlight – afstand tot dichtstbijzijnde verkeerslicht in meter 
• dist_motor - afstand tot dichtstbijzijnde snelweg in meter 
• density_2000m – bevolkingsdichtheid in straal 2km rond meting in inw/m² 
• span – spreiding op replicaatmeting in µg/m³ 
• VVC_traf_50m - som van licht en zwaar verkeer voor punt op maximaal 50m van MOW 

weg in voertuigen per uur 

                                                           
7 Vermeiren Karolien, Isabelle Loris, Ann Pisman, Stijn Vanacker, Peter Willems en Guy Engelen (2018), 
Verstedelijkte, randstedelijke en landelijke gebieden in Vlaanderen. Indeling op basis van statistische sectoren, 
studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. 
8 Karolien Vermeiren, Lien Poelmans, Ann Pisman, Stijn Vanacker, Peter Willems en Guy Engelen (2018), 
Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen. Morfologische indeling van bebouwing in Vlaanderen, 
studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. 
9 Bechtel, B., Alexander, P. J., Beck, C., Brousse, O., Ching, J., Demuzere, M., Gal, T., Hidalgo, J., Hoffman, P., 
Ariane, M., Mills, G., Ren, C., See, L., Sismanidis, P., Verdonck, M.-L., Xu, G., Xu, Y., (2019). “Generating 
WUDAPT Level 0 data -current status of production and evaluation”. Urban Climate, 27 24–45. doi: 
j.uclim.2018.10.001. 
Demuzere, M., Bechtel, B., Mills, G., (2019). “Global transferability of Local Climate Zone models”. Urban 
Climate, 27 46–63. doi: j.uclim.2018.11.001. 
Demuzere, M., Bechtel, B., Middel, A., Mills, G.,. “Mapping Europe into Local Climate Zones”. Plos One (in 
review) 
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Categorische variabelen worden in subgroepen per module behouden als er meer dan 10 cases in 
elke categorie zitten, anders worden deze veranderd, dit wordt vermeld per module. 
 

7.3.3. NO2 CONCENTRATIE EN MULTICOLLINEARITEIT 

Bij alle modellen bleek er na optimalisatie een sterk overblijvend verklarend effect van de 
concentratie te zijn, in alle gevallen is dit een negatieve correlatie met de modelafwijking. Bij een 
poging om de concentratie als parameter in de modellen op te nemen blijkt deze concentratie 
sterk te correleren met vele andere parameters in de modellen (dit fenomeen heet partiële 
multicollineariteit). In principe zorgt dit gegeven niet op zich voor slechte inschattingen maar wel 
voor grote onzekerheden. Het probleem zit hem in de continue termen, die niet-parametrisch 
benaderd zijn omdat we vooraf geen indicaties hadden hoe deze met de modelfout zouden kunnen 
verband houden (lineair, kwadratisch…) . Het model kan de trends tussen concentratie en een 
andere continue parameter (bv. bevolkingsdichtheid of afstand tot verkeerslichten) moeilijk uit 
elkaar houden. Hierdoor zijn een heleboel verdelingen van de trend tussen concentratie en de 
andere parameters statistisch bijna equivalent, en is de finale gekozen verdeling heel gevoelig voor 
kleine verschillen in de data. 

De significantie van een niet-parametrische continue term geeft vooral het vertrouwen aan dat er 
een trend is, maar niet in welke mate de vorm van de trend zeker is. Opnemen van de concentratie 
zorgde voor extra geografische patronen in de residuen, wat aangeeft dat dit het model doet 
ontsporen (trends in de residuen geven modelproblemen aan, zie §7.3.7). Uiteindelijk zijn de 
concentraties dus niet meegenomen in het model. Hierdoor is het goed mogelijk dat de termen 
(parametrisch of niet) die met concentratie correleren nu een deel van de trend met de 
concentratie op zich nemen en dus een vertekend beeld geven. Om deze reden zijn alle verbanden 
waarbij een bepaalde term correleert met een negatievere bias én met hogere concentraties 
riskant om te interpreteren. De aandacht in deze sectie wordt dus voornamelijk gevestigd op 
trends die dit patroon niet vertonen. 

7.3.4. ACHTERGROND 

→ Opbouw model (N= 1669 , adj. R²=0.15)10 

OSMStreetType_red categorieën heringedeeld voor achtergrondpunten wegens te weinig cases in 
categorie “primair en hoger”. “secundair” en “primair en hoger” samengenomen als “secundair en 
hoger” (>secondary), de rest blijft hetzelfde 
 
Beginmodel:  

• Categorisch: Floor_red, OSMStreetType_red, LocationType, lnd_class_red, Traffic, Trees, 
oneway_red, SC, UrbanSec, perceel, LCZ 

• Continu: span, dist_Tlight, dist_motor,density_2000m, dist_edge 
                                                           
10 N: aantal datapunten in finaal model; Adj. R²: adjusted R-squared, een maat voor de variatie die door het 
modelverklaard wordt, in het ideale geval gelijk aan 1. Verlaagt wanneer parameters worden toegevoegd die 
geen verklarende waarde hebben, om overfitting te straffen. 
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Aanpassing 

• Niet significant11: OSMStreetType_red, oneway_red, LocationType, Traffic, Trees, SC, 
perceel, dist_edge, lnd_class_red 

• density_2000m en UrbanSec correleren sterk, beide variabelen in het model houden kan 
problematisch zijn voor de interpretatie. Het Akaike Informatiecriterium (AIC)12 is lager voor 
een model met alle covariaten behalve UrbanSec dan een model zonder density_2000m, wat 
aangeeft dat het eerste model een betere balans tussen verklarende waarde en complexiteit 
heeft. Daarom is gekozen voor het eerste model met density_2000m zonder UrbanSec. 

• resterend: Floor_red, LCZ, span, dist_Tlight, dist_motor, density_2000m 

→ Resultaat (Tabel 7 en Figuur 44):  

Parameter P  
Floor_red <0.0001  

LCZ <0.0001  
span 0.0104  

dist_Tlight <0.0001  
dist_motor <0.0001  

density_2000m <0.0001  
 

Categorie categorische 
parameter 

Estimate 
(µg/m³) P 

Floor_red1 -0.57 0.0010 
Floor_red2 -2.56 0.0003 
LCZbomen 0.28 0.1915 

LCZcompact hoog -1.01 0.5999 
LCZcompact laag -0.92 0.2408 

LCZopen hoog -0.74 0.5042 
LCZopen laag groot -3.09 <0.0001 

Tabel 7: Resultaten model achtergrondpunten. De bovenste tabel toont de significanties (P) van de 
verschillende parameters in het finaal model, de onderste de estimates of effecten van bepaalde 
categorieën van de categorische parameters in het finaal model, ten opzichte van de 
referentiecategorie (zie sectie 7.3.1) 

Alle verbanden behalve deze met afstand tot de snelweg en bevolkingsdichtheid binnen een straal 
van 2 km kunnen teruggebracht worden op de link tussen hogere concentraties en een negatievere 
bias. Voor beiden lijkt het effect vrij klein te zijn in het bereik waarin de meeste parameterwaarden 
zich bevinden. 

Aangezien deze punten een grote bijdrage van de achtergrond bevatten (een kleine IFDM bijdrage) 
was het interessant om te kijken of een deel van de trends veroorzaakt wordt door bronnen die niet 
in IFDM zitten (hier achtergrond genoemd). Dit gebeurde door aan het finaal model volgende 
parameter toe te voegen: de RIO-modelwaarden min de correctie die gebruikt wordt bij het 
koppelen van IFDM en RIO. Dit veranderde nauwelijks iets aan de andere trends, wat suggereert dat 
                                                           
11 Zie tabellen met significanties en estimates van niet significante parameters in bijlage C 
12 Het AIC is een waarde die toelaat de relatieve kwaliteit van modellen te vergelijken. Het AIC maakt een 
afweging tussen hoeveel van de variatie in de uitkomstvariabele door het model verklaart word, en hoe 
complex het model is (hoeveel verklarende variabelen er zijn). Hoe lager deze waarde, hoe beter. Een variabele 
toevoegen die weinig extra verklarende waarde heeft zal het AIC doen stijgen. 



HOOFDSTUK 7 - Statistische analyse van de modelafwijkingen 
 

      
58 

deze trends niet ontstaan omdat de parameters als een soort proxy voor de 
achtergrondconcentraties zouden optreden. 

 

Figuur 44: Resultaten model achtergrondpunten. De trends van de splines zijn voorgesteld met 
rugplot onderaan, elk streepje geeft een meting aan, om aan te tonen waar de trend slechts met een 
paar punten benaderd wordt 
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7.3.5. VERKEERSPUNTEN 

Er worden twee modellen bekeken in deze situatie, één waarin het straattype uit Open Street Maps 
genomen wordt als verklarende variabele, en één waarbij de hoeveelheid verkeer op een MOW-weg 
binnen de 50 m meegenomen wordt.  

→ Model met OSMStreetType 

Opbouw model (N= 10791, Adj. R²=0.23) 
 
Beginmodel:  

• Categorisch: Floor_red, OSMStreetType_red, LocationType, lnd_class_red, Traffic, Trees, 
oneway_red, SC, UrbanSec, perceel, LCZ 

• Continu: span, dist_Tlight, dist_motor, density_2000m, dist_edge 
 
Aanpassing 

• Niet significant13: UrbanSec, SC 
• resterend: Floor_red, oneway_red, OSMStreetType_red, lnd_class_red, LocationType, 

Traffic, Trees, perceel, LCZ, span, dist_Tlight, dist_motor, density_2000m, dist_edge 
 
Resultaat (Tabel 8 en Figuur 46): 
 
Alle verbanden behalve deze met afstand tot de snelweg en bevolkingsdichtheid binnen een straal 
van 2 km kunnen teruggebracht worden op de link tussen hogere concentraties en een negatievere 
bias (bv. afstand tot een verkeerslicht is sterk gelieerd aan verwachte hogere concentraties wat op 
zich gelieerd is aan een negatievere bias). Het effect van de snelweg lijkt niet zeer groot (grootteorde 
1 µg/m³), maar de afname tot op 700 m is zeer markant en blijft bij een wijd bereik van aantal 
knooppunten in de spline regressie gelijkaardig. Indien een deel van het effect weldegelijk een 
onderschatting is van de punten tussen 700 en 10000 m, wat het grootste deel van de dataset is, 
kan de impact op de validatie merkbaar zijn. Het effect van de bevolkingsdichtheid is groter, maar is 
moeilijker te vertalen naar mogelijke pistes waarop ingegrepen kan worden.  
 
Net zoals voor de achtergrondpunten is gekeken of een deel van de trends veroorzaakt wordt door 
bronnen die niet in IFDM zitten (hier achtergrond genoemd) door aan het finaal model volgende 
parameter toe te voegen: de RIO-modelwaarden min de correctie die gebruikt wordt bij het 
koppelen van IFDM en RIO. Dit veranderde wederom nauwelijks iets aan de andere trends.² 
  

                                                           
13 Zie tabellen met significanties en estimates van niet significante parameters in bijlage C 
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Parameter P 
Floor_red 0. 0032 

oneway_red 0.0283 
OSMStreetType_red <0.0001 

lnd_class_red 0.0107 
LocationType <0.0001 

Traffic <0.0001 
Trees 0.0247 

perceel <0.0001 
LCZ <0.0001 
span <0.0001 

dist_Tlight <0.0001 
dist_motor <0.0001 

density_2000m <0.0001 
dist_edge <0.0001 

 

Categorie categorische parameter Estimate 
(µg/m³) P 

Floor_red1 -0.67 0.0017 
Floor_red2 -1.20 0.0113 

Oneway_red S -0.24 0.0283 
OSMStreetType_red>primary -0.82 0.0001 

OSMStreetType_redliving_street 1.76 <0.0001 
OSMStreetType_redpedestrian 1.73 0.0055 
OSMStreetType_redresidential 0.80 <0.0001 
OSMStreetType_redsecondary -1.21 <0.0001 

OSMStreetType_redservice 1.09 <0.0001 
lnd_class_redfarming 2.83 0.0004 

lnd_class_redgreenspace 2.61 0.0011 
lnd_class_redindustrial 2.21 0.0705 
lnd_class_redresidential 2.52 0.0011 

LocationType1 -0.36 0.0001 
LocationType2 -1.84 <0.0001 

Traffic1 -1.36 <0.0001 
Trees1 0.24 0.0085 
Trees2 0.13 0.1992 

perceelLINT 0.47 <0.0001 
perceelVERSPREID 0.64 <0.0001 

LCZbomen 0.16 0.3549 
LCZcompact hoog -0.72 0.0064 
LCZcompact laag -1.03 <0.0001 

LCZopen hoog -0.49 0.0827 
LCZopen laag groot -1.61 <0.0001 

Tabel 8: Resultaten model verkeerspunten. De bovenste tabel toont de significanties (P) van de 
verschillende parameters in het finaal model, de onderste de estimates of effecten van bepaalde 
categorieën van de categorische parameters in het finaal model, ten opzichte van de 
referentiecategorie (zie sectie Error! Reference source not found.) 
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Figuur 45: Resultaten model verkeerspunten. De trends van de splines zijn voorgesteld met rugplot 
onderaan, elk streepje geeft een meting aan, om aan te tonen waar de trend slechts met een paar 
punten benaderd wordt. 

→ Model met VVC_traf_50m (alleen meetpunten die dicht bij een MOW-weg liggen) 

Opbouw model (N=3919, Adj. R²=0.22) 
 
Beginmodel:  

• Categorisch: Floor_red,_red, LocationType, lnd_class_red, Traffic, Trees, oneway_red, SC, 
UrbanSec, perceel, LCZ 

• Continu: span, dist_Tlight, dist_motor, density_2000m, dist_edge, VVC_traf_50m 
 
Aanpassing 

• Niet significant:SC, lnd_class_red, UrbanSec, oneway_red 
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Resultaat: 
 
We zien heel gelijklopende resultaten als bij het vorig model met een adj. R² die hetzelfde is met of 
zonder VVC_traf_50m voor het deel van de dataset met MOW gegevens. Effect traffic is significant 
maar zeer klein binnen bereik met meeste waarden. We zien verder geen noemenswaardige 
verschillen voor de overblijvende parameters. Dit model wordt aldus verder niet besproken. 
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7.3.6. STREET CANYONS 

→ Opbouw model met OSMStreetType (N= 4005, Adj. R²=0.29) 

Beginmodel:  
• Categorisch: Floor_red, OSMStreetType_red, LocationType, lnd_class_red, Traffic, Trees, 

oneway_red,SC,UrbanSec, perceel, LCZ 
• Continu: span, dist_Tlight, dist_motor,density_2000m, dist_edge, VVC_traf_50m 

 
Aanpassing 

• Niet significant14: lnd_class_red, Trees, UrbanSec, LCZ,Floor_red 
• resterend: oneway_red, Traffic, LocationType, perceel, span, dist_Tlight, 

dist_motor,density_2000m, dist_edge, VVC_traf_50m 

→ Resultaat (Tabel 9 en Figuur 46): 

Alle verbanden behalve deze met het type perceel, de afstand tot de snelweg, bevolkingsdichtheid 
binnen een straal van 2km en de hoeveelheid verkeer in de straat kunnen teruggebracht worden op 
de link tussen hogere concentraties en een negatievere bias (bijvoorbeeld opnieuw de afstand tot 
de verkeerslichten). Bij street canyons aan verspreide percelen zou de modelafwijking negatiever 
zijn dan in street canyons in kernen of linten; dit strookt niet meteen met de verwachting. Het effect 
van de snelweg lijkt beduidend kleiner dan bij de verkeerspunten, zeker gezien de 
onzekerheidsmarges. Het effect van de bevolkingsdichtheid is zoals bij de verkeerspunten groot. De 
verkeersintensiteit vertoont ook een zeer groot effect, dat quasi-lineair is, zeker binnen het bereik 
waarin de meeste metingen liggen. Dit zou kunnen veroorzaakt worden door een parameter die 
schaalt met de verkeersintensiteit (bijvoorbeeld congestie), of door misschattingen van die 
intensiteit (lage intensiteiten te laag, hoge intensiteiten te hoog). We zien ook dat in 
éénrichtingsstraten er een licht hogere modelbias is. Mogelijk wijst dit erop dat er een extra 
ventilatie is wanneer het verkeer in 1 richting rijdt, wat door het model niet opgenomen wordt. 
  

                                                           
14 Zie tabellen met significanties en estimates van niet significante parameters in bijlage C 
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Parameter P 
LocationType <0.0001 

Traffic <0.0001 
perceel 0.0180 

oneway_red 0.0437 
span <0.0001 

dist_Tlight <0.0001 
dist_motor 0.0026 

density_2000m <0.0001 
dist_edge <0.0001 

VVC_traf_50m <0.0001 
 

Categorie categorische 
parameter 

Estimate 
(µg/m³) P 

LocationType1 -0.53 0.0214 
LocationType2 -2.03 <0.0001 

Traffic1 -1.97 <0.0001 
perceelLINT 0.39 0.0838 

perceelVERSPREID -1.73 0.0415 
oneway_redS 0.54 0.0437 

Tabel 9: Resultaten model Street Canyons. De bovenste tabel toont de significanties (P) van de 
verschillende parameters in het finaal model, de onderste de estimates of effecten van bepaalde 
categorieën van de categorische parameters in het finaal model, ten opzichte van de 
referentiecategorie (zie sectie Error! Reference source not found.) 
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Figuur 46: Resultaten model street canyons. De trends van de splines zijn voorgesteld met rugplot 
onderaan, elk streepje geeft een meting aan, om aan te tonen waar de trend slechts met een paar 
punten benaderd word. 

7.3.7. RESIDUEN 

Randvoorwaarden voor dit regressiemodel zijn: 
• uit de residuplots (linkse plots) in Figuur 47 mogen geen duidelijke trends op te merken zijn 
• in die plots moeten de residuen normaal verdeeld zijn over de hele predictierange (X-as) 
• de spreiding op de y-waarde moet constant zijn over de predictierange 

 
Uit de residuplots (linkse plots) in Figuur 47 is duidelijk aan voorwaarden 1 en 2 voldaan, op een klein 
aantal lage uitschieters na. Voorwaarde drie is ook duidelijk voldaan voor de achtergrond en street 
canyon punten, met een beperkte afwijking voor de verkeerspunten. Alles te samen suggereren de 
residuplots dat aan de randvoorwaarden voor het gebruik van het regressiemodel voldaan is, en het 
regressiemodel dus een geschikte benadering is van de data.. Uit de rechtse plot blijkt, zoals ook al 
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uit de adj. R² (zie voetnoot op pagina 56)  bleek, dat het model weinig van de variatie kan verklaren 
voor de achtergrondpunten. Voor de andere types zit iets dit beter.  
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Figuur 47: Controle statistische modellen voor modelverschil. Links: Residuen in functie van 
voorspelde modelverschil. Rechts: Voorspelde modelverschil in functie van het gemeten verschil. 
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Figuur 48: Geografische spreiding van de residuen van de achtergrondpunten (boven), 
verkeerspunten (midden) en street canyons (onderaan) respectievelijk.  
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Figuur 48 toont de spreiding over Vlaanderen, en toont dat er nog trends zijn in ruimtelijke spreiding 
van de residuen. Dit wilt zeggen dat een deel van de invloeden op de bias die niet in het model zitten 
niet evenredig verspreid zijn. Figuur 48 komt goed overeen met de kaart van de verdeling van de 
bias. De gemodelleerde bias onderschat dus de absolute waarden van de effectieve bias, zowel voor 
positieve als negatieve effectieve bias, wat voor de achtergrondpunten ook zeer duidelijk te zien is 
in Figuur 47. 

7.4. VERDERE EXPLORATIE EFFECT SNELWEGEN 

Op de kaarten voor achtergrond- en verkeerspunten uit sectie 7.1is een groep onderschattingen 
zichtbaar in de buurt van een groot deel van de autosnelwegen in Vlaanderen. In alle statistische 
modellen uit sectie 7.3 worden ook trends waargenomen voor de afstand tot de autosnelweg die 
overeenstemmen met die observaties. Bovendien lijkt de trend op de kaart van de bias héél sterk op 
deze voor de grootte van de dubbeltelcorrectie tussen RIO en IFDM (Figuur 51). Deze observaties 
leiden tot twee mogelijke pistes voor de geobserveerde trend in de bias, die mogelijk beiden een rol 
spelen: 

• De dubbeltelcorrectie is te groot op bepaalde locaties, waardoor negatieve bias wordt 
bekomen. Mogelijke oorzaken zijn: 

o RIO schat de achtergrondbijdrage van een aantal bronnen te laag 
o IFDM schat de correctie te hoog 

• De spreidingsparameter in IFDM zorgt voor een incorrect beeld in de buurt van snelwegen, 
wat voor een patroon van bias min of meer parallel met de snelwegen zou zorgen. 

Een conceptuele voorstelling van deze twee pistes is te vinden in Figuur 49. 
 
Een vermoed probleem in RIO dat de eerste piste kan ondersteunen is dat de bijdrage van snelwegen 
onderschat wordt. In landelijk gebied, waar weinig andere bronnen zijn, zou dit een relatief grote 
onderschatting kunnen zijn. Om dit verder te bestuderen is de volgende subset uit de dataset 
gehaald (3593 punten in totaal):  

• niet-OSPM (effecten gerelateerd aan OSPM uitfilteren), dus enkel achtergrond- en 
verkeerspunten 

• Rio klasse 9 (landbouw) >30% gewicht voor RIO landgebruiksparameter 
• afstand tot snelweg <5km 
• in landelijke of voorstedelijke statistische sector (bias stedelijk/bevolkingsdichtheid 

beperken) 
 
De bias en dubbeltelcorrectie van deze subset is op kaart uitgezet in Figuur 51. Zoals te zien zijn de 
trends voor de bias en dubbeltelcorrectie binnen deze subset nog steeds sterk gecorreleerd, en is 
een trend met de afstand tot de snelweg moeilijker af te leiden. Wanneer er analoog aan sectie 7.3 
een statistisch model gemaakt wordt voor deze subset met als verklarende variabelen het % bijdrage 
van RIO klasse 9 (landbouw) aan de RIO landgebruiksparameter, bevolkingsdichtheid, afstand tot de 
snelweg en de dubbeltelcorrectie zijn er enkel merkbare trends in de grafieken van de laatste 2 
(Figuur 50). Eenzelfde model zonder de dubbeltelcorrectie als verklarende parameter schat de trend 
van de afstand tot de snelweg ongeveer hetzelfde, wat aangeeft dat deze trends los van elkaar staan. 
Het effect van de dubbeltelcorrectie op de bias lijkt veel groter dan dat van de afstand tot de snelweg. 
De grafieken en de kaart wijzen er dus op dat op plekken in de subset waar de dubbeltelcorrectie 
laag is er meer onderschatting is door het model dan elders, wat los staat van het veel kleinere effect 
van de afstand tot de snelweg. Op basis hiervan lijkt de invloed van de schatting van de 
dubbeltelcorrectie veel belangrijker dan deze van de afstand tot de snelweg. De verklaring van een 
onderschatting door RIO op die locaties is ook conceptueel begrijpelijk aangezien RIO geen kennis 
heeft van de aanwezigheid van deze autosnelweg op die locatie. 
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Figuur 49: Conceptuele voorstelling pistes 
onderschatting in de buurt van snelweg. a) 
Effectief concentratieprofiel in functie van de 
afstand tot de snelweg; b) modelinschatting 
opbouw concentraties  door middel van RIO 
gecorrigeerd voor dubbeltelling met daar bovenop 
IFDM; c) trend indien spreidingsparameter IFDM 
verkeerd is. Afwijking = groene oppervlak, d) trend 
indien dubbeltelcorrectie relatief te groot is (of 
RIO onderschat), groene oppervlak toont deel 
concentratieprofiel door model gemist. 

 

  

Figuur 50: Effect op bias van relevante parameters op basis van statistisch model voor niet-stedelijke 
punten dicht bij snelweg met aanzienlijk aandeel landbouw in landgebruik binnen straal 2 km. De 
trends van de splines zijn voorgesteld met rugplot onderaan, elk streepje geeft een meting aan, om 
aan te tonen waar de trend slechts met een paar punten benaderd wordt. 

(inw/km²) 

(m) (µg/m³) 

a)         b) 
 
 
 
 
 
c)         d) 
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Figuur 51: Vergelijking niet-stedelijke punten dicht bij snelweg met aanzienlijk aandeel landbouw in 
landgebruik binnen straal 2 km. Bovenaan plot voor de bias model-meting, onderaan plot van de 
grootte van de dubbeltelcorrectie voor deze punten. 

7.5. CONCLUSIES 

Een belangrijke algemene conclusie is dat na de ATMO-street modelverbeteringen de verklarende 
kracht van de statistische modellen voor de modelfout besproken in dit hoofdstuk laag is (adj. R² van 
0.15 tot 0.30). Dit komt doordat de problemen beschreven in secties 5.2 en 5.3 een belangrijk deel 
van de variatie uitmaakten die door het statistisch model werd opgepikt. Door het correct aanpakken 
van deze problemen is de resterende modelfout kleiner geworden en kan het statistisch model voor 
de modelfout proportioneel minder van de resterende variantie verklaren.  Dit geeft aan dat er 
weinig van de resterende trends verklaard wordt door modellen opgesteld aan de hand van 
parameters die het meeste invloed hebben op de NO2-concentratie en die nagegaan kunnen worden. 
De modellen schatten algemeen zowel over- als onderschattingen te laag in. Desondanks duiken er 
een aantal trends op. Er blijkt in alle gevallen een resterend verband te zijn met bevolkingsdichtheid 
in een straal van 2 km, met positievere bias in dichter bewoonde gebieden. Dit is moeilijk te vertalen 
naar mogelijke pistes waarop ingegrepen kan worden, maar strookt wel met positievere bias die we 
zien in verstedelijkte gebieden ten opzichte van landelijk gebied voor alle types punten. Het effect 
van de afstand tot de snelweg keert ook terug voor verschillende modeltypes, hoewel het enkel voor 
de verkeerspunten uitgesproken is. Zelfs dan is het effect niet zeer groot, maar potentieel kan het 
op een bias voor een groot deel van de dataset wijzen.  
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Op de kaart van de bias lijken punten in dorpen in de buurt van, maar niet juist aan, een aantal 
snelwegen zoals de E40 inderdaad een negatievere bias te vertonen, maar dit is niet het geval aan 
iedere snelweg. Hoewel een invloed van de spreidingsparameter in IFDM hier niet kan uitgesloten 
worden, lijkt het effect van een te grote dubbeltelcorrectie op deze locaties veel belangrijker. 
Mogelijke oorzaken zijn een te lage inschatting van de achtergrond door RIO en/of een te hoge 
gemodelleerde bijdrage door IFDM. 
 
De street canyons vertoonden negatievere bias aan verspreide percelen dan aan lint- of 
kernpercelen, wat niet intuïtief is (minder overschatting of meer onderschatting van street canyon 
toegewezen aan verspreid perceel). Er is ook een zeer groot effect van de verkeersintensiteit of een 
parameter die daar mee schaalt voor de street canyons. Daarnaast vertonen éénrichtings-canyons 
een grotere overschatting of kleinere onderschatting, mogelijks omdat deze relatief beter 
geventileerd worden zonder dat het ATMO-Street model dit in rekening brengt (Jicha et al., 2000). 
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 INSPECTIE SPECIFIEKE SCENARIOS 

8.1. OVERSAMPELDE STEENWEGEN 

8.1.1. INLEIDING 

In deze sectie zijn een aantal oversamplede steenwegen besproken, zijnde een aantal steenwegen 
waar tijdens de selectie van de CurieuzeNeuzen meetpunten naast de automatisch gekozen punten 
handmatig op een aantal locaties meetpunten werden bijgeplaatst. Deze waren geselecteerd om na 
te gaan of het model goed omsprong met de afwisseling van open locaties en street canyons aan 
deze wegen. In deze bespreking zijn de locaties die volgens de modelketen street canyons zijn 
geklasseerd onder OSPM, de andere onder IFDM. Met de hoek van de straat ten opzichte van het 
noorden en de afstand van de meting tot de wegrand waren geen trends te vinden.  
Eerst worden de observaties per locatie beschreven met op het einde van elke sectie van 
overzichtsgrafieken van de cases met het verloop van de voorspelde waarden op de steenweg zelf, 
en de gemeten en gemodelleerde waarden op CN-Punten. De locaties in afbeeldingen hieronder 
worden met de code uit de caption aangeduid op de overzichtsgrafieken. Op het einde van het 
hoofdstuk is een samenvatting van de algemene trends gegeven.  

8.1.2. N74-N715 HASSELT TOT HELCHTEREN 

Overzichtsfiguur: Figuur 56 
IFDM 

• Grote onderschatting net buiten Hasselt, wellicht veel aanschuivend verkeer op deze plek, 
zie Figuur 54 

• Grote onderschattingen in centrum Helchteren, enkel dit stuk straat geen canyon wegens 
parking andere kant, bijliggende canyons nog steeds lagere concentratie dan gemeten; 
aanschuivend verkeer in dorp? Zie Figuur 55 

• Elders onderschattingen, open bebouwing aan steenweg en kant weg van steenweg gebouw 
in Helchteren.  

 
OSPM  

• OSPM doet lichte onderschattingen op de 2 lage brede street canyons in Hasselt. Eén van de 
gevallen is een nogal open canyon (Figuur 52). IFDM zou hier een onderschatting van 15 
µg/m³ geven. 

• Houthalen-Helchteren: beide kanten van het “zwartste” kruispunt, hoge concentraties, 
zuidkant wordt zwaar onderschat door model, noordkant veel minder. Beiden zijn halve 
street canyon dicht bij open terrein aan zelfde kant (parking/bedrijf…). 

• Punt in Helchteren wordt goed geschat, ondanks geen street canyon. Zie Figuur 53. IFDM 
zou hier met 10 µg/m³ onderschatten. 
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Figuur 52: OSPM overschatting in Hasselt, door open karakter street canyon? Afbeelding uit Google 
Streetview. (Code: N74-1) 

 

Figuur 53: OSPM: goede schatting in Helchteren, lijkt geen typische street canyon. Afbeelding uit 
Google Streetview. (Code: N74-2) 
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Figuur 54: IFDM net buiten Hasselt, grote onderschatting, veel aanschuivend verkeer. Afbeelding uit 
Google Streetview. (Code: N74-3) 

 

Figuur 55: IFDM centrum Helchteren, grote onderschattingen, veel aanschuivend verkeer? 
Afbeelding van Google Satellite. (Code: N74-4)
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Figuur 56:  Samenvattende figuur N74-N715 met modelwaarden in straat en model-en meetwaarden op meetpunten aan deze weg. De cijfers verwijzen 
naar de afbeeldingen, hierboven, hun code staat in de caption. 

1 

2 

3 

4 
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8.1.3. N2 HASSELT  

Overzichtsfiguur: Figuur 59 
IFDM  

• Punten vaak sterk onderschat, gevels vallen net buiten canyon, maar in canyon zijn 
concentraties dan weer te hoog (niet altijd kleiner verschil dan met IFDM). 

• Grote onderschatting aan E313 ligt echter helemaal niet in de buurt van een canyon. 
OSPM  

• Buiten Hasselt steeds overschattingen, ook op de meer gesloten locaties. 
• Net buiten ring meting op hoek open locatie (Figuur 57), 6 µg/m³ overschat, IFDM 

onderschat met 12 µg/m³. 
• OSPM punt voorbij E313 grote overschatting, nochtans niet zo open bebouwing, buiten 

inritten terreinen aan overkant, Figuur 58. IFDM zeer goede schatting. 
• Nog verder vrij open bebouwing, grote overschattingen door OSPM, IFDM vaak goede 

schatting of lichte onderschatting, maar altijd dichter in de buurt dan OSPM. 
• Binnen Hasselt onderschattingen, laatste punt relatief grote afwijking. 

 
 
 

 

Figuur 57: OSPM: Vrij open locatie net buiten ring Hasselt, kleine overschatting. Afbeelding van 
Google Satellite. (Code: N2-1) 
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Figuur 58: OSPM: Gesloten locatie voorbij E313, nochtans wel grote onderschatting. Afbeelding van 
Google Satellite. (Code: N2-2)
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 Figuur 59: Samenvattende figuur N2 met modelwaarden in straat en model-en meetwaarden op meetpunten aan deze weg. De cijfers verwijzen naar de 
afbeeldingen, hierboven, hun code staat in de caption.

2 
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8.1.4. N3 LEUVEN  

Overzichtsfiguur: Figuur 62 
IFDM  

• Lichte overschattingen 
OSPM  

• Meeste OSPM punten goede schatting. 
• 2 grote overschattingen verderop Tiensesteenweg, beiden locaties vrij veel open bebouwing 

aan weerszijden weg, zie Figuur 60 en Figuur 61. IFDM zit in beide gevallen recht in de roos. 
• Verder zijn de schattingen vrij goed, nochtans ook hier geen gesloten bebouwing (1 op hoek, 

IFDM onderschat sterk; 1 open bebouwing, IFDM onderschat met 5 µg/m³, OSPM overschat 
met 4 µg/m³). Geen duidelijk verschil in hoeveelheid MOW verkeer met andere OSPM 
punten. 

 

 

Figuur 60: OSPM: Tiensesteenweg, grote overschatting, vrij open locatie. Afbeelding van Google 
Satellite. (Code: N3-1) 
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Figuur 61: OSPM: Tiensesteenweg, grote overschatting, vrij open locatie. Afbeelding van Google 
Satellite. (Code: N3-2)



HOOFDSTUK 8 - Inspectie specifieke scenarios 
 

      
82 

g 
 Figuur 62: Samenvattende figuur N3 met modelwaarden in straat en model-en meetwaarden op meetpunten aan deze weg. De cijfers verwijzen naar de 
afbeeldingen, hierboven, hun code staat in de caption.

1 2 
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8.1.5. N36 ROESELARE TOT ZARREN 

Overzichtsfiguur: Figuur 65 
IFDM  

• Onderschat in alle gevallen.  
• Eerste IFDM punt net buiten canyon, waarde in canyon correct.  
• IFDM punt in Staden net buiten canyon, waarde in canyon te hoog. 
• Andere punten niet in de buurt van canyon. 

OSPM  
• 3 keer goede schatting 

o Net na binnenring Roeselare onderschatting bij relatief typische streetcanyon, 
Figuur 63, goede schatting voorbij buitenring in zeer open gebied, zie Figuur 64. 
Zouden door IFDM resp. 15 en 6 µg/m³ onderschat worden. 

o 1 lichte onderschatting in Staden t.o.v. een kruispunt en aan bushalte. 
 
 

 

Figuur 63: OSPM: Net na binnenring Roeselare, onderschatting. Duidelijk canyon, maar wel met 
openingen niet veraf. Afbeelding van Google Satellite. (Code: N36-1) 
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Figuur 64: OSPM na buitenring Roeselare. Goede schatting aan open woning. Afbeelding van 
Google Satellite. (Code: N36-2)
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 Figuur 65: Samenvattende figuur N36 met modelwaarden in straat en model-en meetwaarden op meetpunten aan deze weg. De cijfers verwijzen naar de 
afbeeldingen, hierboven, hun code staat in de caption.
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8.1.6. N9 DOOR ASSE 

Overzichtsfiguur: Figuur 71 
IFDM:  

• 2 onderschattingen en 1 correct. De correcte valt net buiten canyon, 1 onderschatting ook 
maar op kruispunt, de andere onderschatting een eind buiten canyon, maar canyon zou in 
ieder geval overschatten. De correcte waarde lijkt echter in een typische canyon te liggen. 

OSPM 
• Lichte overschatting aan vrij open locatie bij Colruyt (Figuur 66) en bij locatie vlakbij 

kruispunt iets voorbij gemeentehuis. Onderschatting van 7 µg/m³ aan rijhuis met bushalte 
en aan overkant dichte bomenrij (Figuur 67). Dan 2 overschattingen (5 en 10 µg/m³) in 
typische street canyon (Figuur 68), kleine onderschatting aan opening in rij (Figuur 69) en 
grotere onderschatting in duidelijke canyon ten zuiden van Asse (Figuur 70). 

 

 

Figuur 66: OSPM: Overschatting op vrij open locatie. Afbeelding van Google Satellite. (Code: N9-1) 
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Figuur 67: OSPM: Onderschatting aan locatie met bushalte, rijhuizen 1 kant, dichte bomen andere 
kant. Afbeelding van Google Satellite. (Code: N9-2) 
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Figuur 68: OSPM: 2 overschattingen in deze typische street canyon locatie. Afbeelding van Google 
Satellite. (Code: N9-3) 

 

Figuur 69: OSPM: Kleine onderschatting op vrij open locatie. Afbeelding van Google Satellite. (Code: 
N9-4) 
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Figuur 70: OSPM: Onderschatting in duidelijke canyon. Afbeelding van Google Satellite. (Code: N9-
5)
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 Figuur 71: Samenvattende figuur N9 met modelwaarden in straat en model-en meetwaarden op meetpunten aan deze weg. De cijfers verwijzen naar de 
afbeeldingen, hierboven, hun code staat in de caption. 
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8.1.7. N70 GENT-DAMPOORT TOT ZWIJNDRECHT 

Overzichtsfiguur: Figuur 82 
IFDM  

• Schatting van IFDM zat goed op vrij open locaties in buurt van Gent (Figuur 72 en Figuur 73), 
minder bij rijhuizen aan 1 kant van straat (Figuur 74). Ook goed op open locaties in de buurt 
van Antwerpen. 

• 1 goede schatting en 1 onderschatting in de buurt van Lokeren (Figuur 75 en Figuur 76), 
beiden halfopen locaties. 

• Grote onderschattingen in zeer open locaties ten oosten van Lokeren (Figuur 77 tot Figuur 
76).  

• Vergelijking met OSPM buffer: Eerste IFDM punt valt duidelijk net buiten buffer, andere 
IFDM punten niet in de buurt van de OSPM buffer. 

OSPM  
• Grote overschattingen in de buurt van Melsele en Beveren door gekend probleem met 

verkeersdata. 
• 3 punten vlakbij Dampoort: typische street canyon, OSPM goede schatting, IFDM onderschat 

wat. 
• Lochristi: OSPM overschat met 10 µg/m³ op beide punten, IFDM onderschat met 15 en 10 

µg/m3 op respectievelijk het noordelijke en zuidelijke punt (Figuur 79). 
• Zeveneken: OSPM in duidelijke street canyon: lichte onderschatting (Figuur 81). 
• Lokeren: OSPM goede schatting eigenlijk gemeten aan weg parallel met maar afgeschermd 

van N70. Bebouwing niet volledig gesloten, in bocht tussen 2 kruispunten. 
• Sint-Niklaas heeft twee metingen aan open bebouwing N70: OSPM overschat, IFDM correct 

(Figuur 80). In Zwijndrecht ook 2 van dit kaliber. Andere metingen in Zwijndrecht iets minder 
open karakter maar wel tegenover straat of op groot kruispunt, concentratie typisch dichter 
bij IFDM dan bij OSPM. 
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Figuur 72: IFDM: Antwerpsesteenweg, 2 punten goede schatting vlakbij afrit Beelbroekstraat. Er ligt 
echter een andere weg tussen de gewestweg en de locatie van de metingen. Afbeelding uit Google 
Streetview. (Code: N70-1) 
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Figuur 73: IFDM: Meting voor spoorwegbrug Sint Amandsberg, goede benadering. Afbeelding uit 
Google Streetview. (Code: N70-2) 

 

Figuur 74: IFDM: N70 voorbij spoorwegbrug Sint-Amandsberg, onderschatting meting aan huizenrij. 
Afbeelding uit Google Streetview. (Code: N70-3) 
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Figuur 75: IFDM: Goede schatting op halfopen locatie voor Lokeren. Afbeelding van Google Satellite. 
(Code: N70-4) 

 

Figuur 76: IFDM: Tweebruggenstraat, grote onderschatting noorden Lokeren. Afbeelding uit Google 
Streetview. (Code: N70-5) 
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Figuur 77: IFDM: Grote Baan, grote onderschatting voorbij Lokeren. Afbeelding uit Google 
Streetview. (Code: N70-6) 

 

Figuur 78: IFDM: Grote Baan, grote onderschatting voorbij Lokeren. Afbeelding uit Google 
Streetview. (Code: N70-7) 
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Figuur 79: OSPM: Lochristi, overschatting door twee metingen aan weerszijden van dit stuk baan. 
Afbeelding uit Google Streetview. (Code: N70-8) 

 

Figuur 80: OSPM: Sint-Niklaas, overschatting aan open bebouwing waar IFDM correcte schatting 
geeft. Gelijkaardig punt in de buurt. Afbeelding van Google Satellite. (Code: N70-9) 
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Figuur 81: OSPM: Zeveneken, typische canyon, onderschatting. Afbeelding van Google Satellite. 
(Code: N70-10)
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Figuur 82: Samenvattende figuur N70 met modelwaarden in straat en model-en meetwaarden op meetpunten aan deze weg. De cijfers verwijzen naar de 
afbeeldingen, hierboven, hun code staat in de caption.
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8.1.8. CONCLUSIES 

IFDM 
 
IFDM lijkt consequent te onderschatten op de steenweg aan Staden en de twee cases in Limburg, 
zowel in de buurt van Hasselt en verder. Op de kaart van de modelafwijking van verkeerspunten 
(Figuur 41) zijn deze regio’s inderdaad eerder onderschat. Bij de andere cases wisselen over- en 
onderschattingen elkaar eerder af. Bij misclassificatie scoort OSPM vaak beter (punt net buiten 
canyon). Kleinere onderschattingen lijken vaak voor te komen aan stroken met gesloten bebouwing 
aan 1 kant en open bebouwing aan de andere, waar OSPM dan vaak zou overschatten. Betere 
schattingen bevinden zich vaak in secties met aan beide kanten open bebouwing. 
 
OSPM 
Op halfopen locaties en locaties aan kruispunten lijkt de situatie soms tussen IFDM en OSPM te 
zitten. Plekken waar voornamelijk overschattingen opduiken zijn vrij open lintbebouwingen aan 
steenwegen: N70 van Sint-Niklaas t.e.m. Zwijndrecht, N2 buiten Hasselt, 2 duidelijke open locaties 
op N3. Vaak geeft IFDM op deze locaties een betere schatting. Een detailstudie van Asse, waar op 
korte afstand sterke afwisseling onder- en overschatting optreedt met regelmatig verschillen groter 
dan 5 µg/m³, levert geen duidelijk patroon. 
 
Deze resultaten geven aan dat het interessant is om na te gaan of de manier waarop een street 
canyon wordt toegewezen kan verbeterd worden. Een aantal van de bestudeerde open locaties 
wordt als street canyon gezien, wat aantoont dat de huidige methodiek niet helemaal correct schat. 
Daarna moet bekeken worden hoe half-canyons, die noch door OSPM noch door IFDM juist benaderd 
worden, in rekening kunnen gebracht worden. Het kan ook nog interessant zijn een lijn in de grootste 
onderschattingen te proberen vinden, die in de hele dataset typisch bij hoge concentraties 
voorkomen, namelijk onderschattingen in duidelijke street canyons.  
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8.2. VISUELE INSPECTIE BEPAALDE TYPES VAN AFWIJKINGEN 

Vertrekkende van een aantal mogelijke situaties die door het model niet goed worden ingeschat, is 
nagegaan of het afzonderen van bepaalde afwijkingen systematisch dezelfde probleemsituaties naar 
boven haalt. Dit is gedaan door te kijken welke situaties op de kaart zichtbaar werden wanneer 
punten met bepaalde afwijkingen werden afgezonderd, en te kijken of hier een disproportioneel 
aantal specifieke situaties naar boven komen. Drie cases zijn bekeken: 

• Case 1: Overschatting door OSPM met meer dan 10 µg/m³, RIO-IFDM maximale absolute 
afwijking van maximaal 2 µg/m³. Het oorspronkelijk vermoeden was dat dit OSPM-locaties 
zou aangeven waar het huis van de meting vrij open staat, of er veel openingen in de 
huizenrij zijn. 

• Case 2: Onderschatting door RIO-IFDM met meer dan 10 µg/m³. Het oorspronkelijk 
vermoeden was dat dit zou leiden tot gemiste street canyons door ontbrekende/foute 
MOW data. 

• Case 3: onderschatting door RIO-IFDM met meer dan 5 µg/m³, overschatting door OSPM 
met meer dan 5 µg/m³. Het oorspronkelijk vermoeden was dat dit half canyons zou kunnen 
aangeven. 

Terugkerende scenario’s in deze extreme cases geven een indicatie van waar het model het niet altijd 
goed doet. De reden om dit soort scenario’s apart te bekijken is omdat het model van de bias zoals 
aangegeven de extremen onderschat (sectie 7.3.7). Dan kan gekeken worden of gelijkaardige punten 
(ongeacht de grootte van de afwijking) effectief anders valideren dan de algemene dataset.  

8.2.1. CASE 1: OSPM OVERSCHAT, IFDM CORRECT 

Overschatting door OSPM met meer dan 10µg/m³, RIO-IFDM maximale absolute afwijking van 
maximaal 2 µg/m³. In een steekproef (24 cases) kwamen overschattingen door OSPM vaak van dit 
type locaties: 

• Vrij open locaties (verder bekeken in sectie 8.3.1):  
o 8 tegenover opening in de huizenrij stonden  
o 7 vlak bij een kruispunt lagen  
o 5 vrijwel enkel open bebouwing  

• 8 huizen met gevel ver van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer (scheiding door voortuin, 
voetpad, parkeerstrook, fietsstrook…). Deze worden vanaf hier brede canyons genoemd. 
(verder bekeken in sectie 8.3.2)  

• 1 typische canyon: meetvariatie of -fout? 
 

8.2.2. CASE 2: IFDM ONDERSCHAT 

Onderschatting door RIO-IFDM met meer dan 10 µg/m³ (328 punten). Een steekproef van 65 punten 
bevatte: 

• 38 net buiten canyon 
o 13 OSPM dichtstbijzijnde rastercel correct (max 2 µg/m³ afwijking) 
o 21 OSPM onderschat ook, normale canyon locatie 
o 4 OSPM onderschat ook, aan vrij open locatie 

• 21 street canyons volgens verwerking op AGIV dataset, maar geen MOW gegevens 
• 3 half canyons zonder buffer (verder bekeken in sectie 8.3.3) 
• 1 kruispunt zonder canyon in de buurt 
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• 2 zonder duidelijke aanwijzingen voor de reden van de grote onderschatting, meetfout of 
variatie? 

 
Het feit dat OSPM vaak ook stevig onderschat waar deze punten net buiten de canyon liggen wordt 
komt doordat deze plekken vaak slechts kleine verschillen tussen RIO-IFDM en OSPM vertonen.  
 

8.2.3. CASE 3: OSPM OVERSCHAT, IFDM ONDERSCHAT 

Onderschatting door RIO-IFDM met meer dan 5 µg/m³, overschatting door OSPM met meer dan 5 
µg/m³. Hierbij is geen steekproef bijgehouden omdat dit al snel niet interessant bleek, omdat het 
geen nieuwe situaties opleverde, en nauwelijks half canyons. Wel waren huizen op locaties 
tegenover openingen in de huizenrij aan de andere kant een aanzienlijk deel van de weerhouden 
locaties. 
 

8.3. MEER GEDETAILLEERDE KIJK OP OPGEDOKEN SCENARIO’S 

8.3.1. OPEN CANYONS 

Gezien canyons met vrij open bebouwing vaak voorkwamen, deden we een poging om deze uit de 
OSPM dataset te lichten om te kijken of de validatie voor deze punten anders is. Hiervoor keken we 
naar OSPM locaties die aan volgende criteria voldeden  (meer uitleg over parameter zie sectie Error! 
Reference source not found.): 

• local climate zone: open laagbouw 
• perceel: lint 
• meting aan straatkant aangegeven 
• geen wegenwerken aangegeven 

 
Dit resulteerde in 963 gevallen. Op kaart leek dit overeen te komen met de locaties die we voor ogen 
hadden. De gemiddelde concentratie van deze punten lag lager dan het gemiddelde van alle OSPM 
punten. De validatie van deze punten afzonderlijk gaf echter geen noemenswaardige verschillen met 
de validatie van alle OSPM punten. Er was wel een verschil in RMSE, maar dat viel weg als de relatieve 
RMSE bekeken werd, dus dit was te wijten aan de lagere concentratierange voor de open canyons. 
RIO-IFDM valideerde slechter voor deze punten. Het verschil tussen model en meting in functie van 
verkeer in deze straat toont dezelfde trend als voor alle OSPM punten, dus het lijkt niet zo te zijn dat 
de open bebouwing het verband van de modelfout met verkeersdrukte (sectie 7.3.6) beïnvloed. Deze 
piste wordt dus verlaten. 
 

8.3.2. BREDE CANYONS  

Zoals eerder aangegeven bedoelen we met brede canyons deze locaties waar het gemotoriseerd 
verkeer zich vrij ver van de gevel bevindt, meestal door een combinatie van (brede) voetpaden, 
parkeerstroken en fietsstroken. Aangezien de OSPM module de emissies spreidt van gevel tot gevel, 
kunnen grote afstanden tussen de emissiebron en de gevel hier mogelijk tot verkeerde schattingen 
leiden. Om dit te bestuderen moest de afstand tot de rand van het deel van de openbare weg waar 
gemotoriseerd verkeer zich bevindt goed bepaald worden. De variabele dist_edge (sectie Error! 
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Reference source not found.) leek hiervoor niet geschikt, omdat deze fiets-en voetpaden niet juist 
in rekening bracht, zodat typisch enkel de lengte van voortuinen bijdroegen tot de afstand tot de 
openbare weg.  
 
Uiteindelijk hebben we de afstand van het meetpunt tot het dichtstbijzijnde wegsegment (lijn) uit 
het wegenregister bepaald, en hiervan de helft van de breedte van dit segment (eveneens 
geregistreerd in het wegenregister) afgetrokken. Dit kwam visueel vrij goed overeen met de beoogde 
rand. De nodige informatie was beschikbaar voor 3799 OSPM punten. Wanneer de punten waarvoor 
de afstand tot de rand meer dan 10m was afgezonderd werden (934 punten), bleek dat deze een 
positievere bias hadden, maar gelijkaardige relatieve RMSE ten opzichte van alle OSPM-punten. 
Figuur 83 toont dit effect in de vorm van een densiteitsplot, waarbij duidelijk een licht hogere bias 
merkbaar is voor de punten verder van de weg. Het effect over de hele dataset is ook 
demonstreerbaar als dit benaderD wordt in het multipel regressiemodel (Figuur 84). Deze figuren 
wijzen op een klein effect. We weten echter dat het regressiemodel extremen niet goed verklaart, 
dus dit wil niet zeggen dat dit soort problemen in sommige gevallen niet voor grote effecten zorgen.  
 

 

Figuur 83: Modelverschil voor punten op meer dan 10m afstand van rijbaan (roze) van alle 
modelpunten (blauw). 
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Figuur 84: Effect parameter afstand tot rijbaan in multipel regressiemodel OSPM (vervangt 
variabele dist_edge). 

 

8.3.3. HALVE CANYONS  

Street canyons waarbij de overkant van de straat over een langere sectie open moet zijn komen 
nauwelijks voor onder de eerder onderzochte cases. Mogelijk kan een zoektocht naar uitzonderingen 
in de OSPM-preprocessor er meer opleveren, maar het gaat duidelijk niet over een groot aantal 
locaties. Deze kunnen mogelijk wel van belang zijn voor een aantal specifieke situaties, zoals brede 
secties van ringwegen. Aan de hand van een Excel tool om OSPM toe te passen op de informatie van 
een bepaalde street canyon is een vergelijking gemaakt van het effect van dit soort street canyons. 
Halve canyons waarbij de overkant van de straat over een langere sectie open is (of de straat breder 
is dan 50m) worden nu als IFDM meegenomen.  
 
Zie resultaten wanneer canyon (26m breed, emissie 225 µg/m/s) in Figuur 85, halfcanyon in Figuur 
86, hetzelfde voor emissies van 500 µg/m/s in Figuur 87 en Figuur 88. Voor punten windafwaarts 
(NO2_1 wanneer oostenwind, NO2_2 wanneer westenwind) is het niveau iets hoger wanneer 
doorgerekend als half canyon dan als canyon, voor andere richtingen is het niveau lager. Punten die 
dus verkeerdelijk als IFDM worden geklasseerd kunnen verder naast de waarheid liggen als het in 
werkelijkheid een half canyon is met punt overwegend windafwaarts tijdens de meetperiode. Vraag 
is dan vanaf wanneer er over een half canyon kan gesproken worden, hoe lang moet het segment 
zijn met quasi gesloten bebouwing aan 1 kant en quasi open aan de andere? 
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Figuur 85: Effect windrichting in canyon, straatrichting 0° (naar noorden). Donkerblauwe lijn voor 
punt ten westen van straat, roze voor oosten. Geen achtergrondbijdrage. 

 

 

Figuur 86: Effect windrichting in half-canyon, straatrichting 0° (naar noorden). Donkerblauwe lijn 
voor punt ten westen van straat, roze voor oosten. Geen achtergrondbijdrage.  
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Figuur 87: Effect windrichting in canyon met meer emissies, 500 µg/m/s, straatrichting 0° (naar 
noorden). Donkerblauwe lijn voor punt ten westen van straat, roze voor oosten. Geen 
achtergrondbijdrage.  

 

Figuur 88: Effect windrichting in canyon met meer emissies, 500 µg/m/s, straatrichting 0° (naar 
noorden). Donkerblauwe lijn voor punt ten westen van straat, roze voor oosten. Geen 
achtergrondbijdrage.  
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8.4. AFWIJKINGEN OP RINGWEGEN 

In het kader van de routing app in ontwikkeling zijn een aantal bijkomende controles gebeurd om de 
bevindingen van IRCEL voor ringwegen van Aalst, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen en Roeselare na 
te gaan en te toetsen aan het nieuwste model, inclusief de nieuwste classificatie van de punten als 
IFDM of OSPM. Dit is gebaseerd op 9 punten in Aalst, 3 in Brugge, 22 in Gent, 11 in Leuven, 8 in 
Mechelen, 8 in Roeselare. Algemeen onderschat het huidige model de concentraties aan gevels op 
ringwegen. Op basis van de huidige meetpunten varieert de gemiddelde onderschatting van 8% in 
Gent tot 29% in Brugge (maar dit is heel gevoelig aan het kleine aantal en de locatie van de 
meetpunten).  
 
De modelvalidatie voor deze ringpunten is te zien in Tabel 10, waarbij de grote onderschatting door 
IFDM punten opvalt. Op kaart uitgezet lijkt het typisch patroon grote onderschattingen voor IFDM 
en betere schattingen voor OSPM. In het westelijke deel van de Gentse ring en op de ring van Aalst 
liggen de metingen vaak tussen IFDM en OSPM, dichter bij IFDM. De ATMO-Street modelverschillen 
voor deze punten zijn op kaart weergegeven in Figuur 89 tot Figuur 94. Een belangrijk punt voor de 
routing app zal zijn dat de buffers tot op de wandel-of fietsroute komen, wat een groot deel van de 
onderschattingen kan beperken. Het zou ook interessant zijn om het halve street canyon fenomeen 
verder uit te spitten en te kijken of identificatie en berekening van dit fenomeen beter kan. Zie 
bijvoorbeeld drie gelijkaardige grote onderschattingen op de Naamsevest in Leuven. 
 

Tabel 10: Validatiestatistieken van het model voor ringpunten.  

Statistiek Alle Ringpunten IFDM apart OSPM apart 
N 61 39 22 
BIAS -6.91 µg/m³ -9.63 µg/m³ -2.08 µg/m³ 
MAE 9.26 µg/m³ 9.79 µg/m³ 8.30 µg/m³ 
RMSE 11.94 µg/m³ 12.71 µg/m³ 10.43 µg/m³ 
BCRMSE 9.74 µg/m³ 8.30 µg/m³ 10.22 µg/m³ 
R² 0.38 0.42 0.35 
F2 0.98 0.97 1.00 
Bias bij limietwaarde 6.90 µg/m³ 10.59 µg/m³ 1.12 µg/m³ 
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Figuur 89: Modelafwijkingen op de ring van Roeselare (µg/m³), OSPM en IFDM punten 
respectievelijk groen en paars. Met OpenStreetMap achtergrond. 
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Figuur 90: Modelafwijkingen op de ring van Brugge (µg/m³), OSPM en IFDM punten respectievelijk 
groen en paars. Met OpenStreetMap achtergrond. 
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Figuur 91: Modelafwijkingen op de ring van Gent (µg/m³), OSPM en IFDM punten respectievelijk 
groen en paars. Met OpenStreetMap achtergrond. 
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Figuur 92: Modelafwijkingen op de ring van Aalst (µg/m³), OSPM en IFDM punten respectievelijk 
groen en paars. Met OpenStreetMap achtergrond. 
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Figuur 93: Modelafwijkingen op de ring van Mechelen (µg/m³), OSPM en IFDM punten 
respectievelijk groen en paars. Met OpenStreetMap achtergrond. 
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Figuur 94: Modelafwijkingen op de ring van Aalst (µg/m³), OSPM en IFDM punten respectievelijk 
groen en paars. Met OpenStreetMap achtergrond. 
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 SPATIAL VARIATION 

9.1. INTRODUCTION 

An important aspect of the validation of local scale air quality models concerns the spatial variation 
of the pollutant concentrations. In this section, we deal with the question “How much does the 
concentration on average vary from one place to another?”, and study this variation on a local scale 
(maximum distance of 2 km). We focus on the average spatial variation, thus producing an overall 
picture for the entire Flemish region. Deviations at specific locations are not explicitly considered.  
 
We compare the spatial variation of the CurieuzeNeuzen measurements with the one observed in 
the ATMO-Street model chain using semivariograms. The next section describes this tool more in 
detail, while the subsequent sections focus on the results. The last section provides conclusions and 
starting points for model improvement.  

9.2. DEFINITION 

The semivariogram is a function that describes the degree of spatial variation of a set of spatial 
observations. It encodes the differences between observations at a given distance. It is formally 
defined as  

𝛾𝛾(ℎ) =
1

2𝑁𝑁(ℎ)
� (𝑐𝑐𝑖𝑖 − 𝑐𝑐𝑗𝑗)2
𝑁𝑁(ℎ)

 

 
Here, the sum is over all pairs of points that are a distance h apart, 𝑐𝑐𝑖𝑖 and 𝑐𝑐𝑗𝑗 are the concentrations 
of two of these points, and 𝑁𝑁(ℎ) is the number of pairs that are considered. 𝛾𝛾(ℎ) quantifies the 
difference between two observations separated by a distance ℎ, with larger values indicating larger 
spatial variations.  
 
An example semivariogram (for dummy data) is shown inFiguur 95. Typically, data points that are 
close together spatially share other characteristics, yielding smaller differences, while we expect 
points that are separated by greater distances to have less correlation and thus larger differences. 
Hence, 𝛾𝛾(ℎ) generally increases with increasing distance. 
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Figuur 95: Example semivariogram. 

In the current analysis, we only consider pairs of measurement points that are at most 2 km 
separated from each other. We limit to the 17886 points considered in the validation dataset. The 
pairs are grouped in 50 bins of 40 m, and results for a specific bin are only retained if at least 20 pairs 
are detected in the bin. The semivariogram is constructed for the measured and the modelled 
concentrations. Different model chains are considered, including the complete ATMO-Street (RIO-
IFDM-OSPM) chain, the chain neglecting street canyon effects (RIO-IFDM) and the land use 
regression model for background concentrations (RIO).  
 

9.3. RESULTS 

9.3.1. ENTIRE DATASET 

Figuur 96 shows the semivariogram for the entire dataset, both for the measured concentrations 
and the modelled concentrations according to the different elements of the model chain.  
 
Clearly, the RIO-background model largely underestimates the spatial variation observed in the 
CurieuzeNeuzen measurements, as expected because of the relatively course resolution of the 
model (4 km). In the ATMO-Street model chain, the RIO concentrations are further interpolated to 
the high resolution grid using a power-law scheme. Of course, this interpolation further reduces the 
spatial variation, as shown in the figure. The Gaussian dispersion model IFDM adds the open-street 
concentrations due to the major roads in Flanders (MOW-roads), and thus increases the spatial 
variation significantly. However, the variation still falls short by a great amount, as the semivariogram 
observed by RIO-IFDM amounts to roughly 30% of the one of the CurieuzeNeuzen data.  
 
Adding the street canyon module OSPM greatly improves the spatial variation: the semivariogram of 
the ATMO-Street concentrations explains more than 80% of the semivariogram of the 
CurieuzeNeuzen concentrations. Hence, the ATMO-Street chain trustworthily explains the spatial 
variation of the NO2-concentrations in Flanders. Of course, this does not apply to all individual 
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locations in Flanders. At specific locations, the spatial variation will be over- or underestimated; but, 
in general, the overall picture for the Flemish region does look good. In the remainder of the analysis, 
the source of the remaining deviations will be determined.  
 

 

Figuur 96: Semivariogram for all data points. 

9.3.2. BREAKDOWN BY TRAFFIC NETWORK 

At first, we divide the measurement locations based on the proximity to a road contained in the 
MOW traffic network. In detail, a first set contains all points which are at most 50 m from the center 
of a road contained in the MOW dataset, while a second set contains all other points. Because of the 
set-up of the CurieuzeNeuzen project, in which citizens attached the passive samples to their front 
window, all the points in the second dataset are also located close to a road, but the roads are 
missing in the MOW-dataset. Note that the classification introduces misclassifications for some 
points close to junctions of MOW-roads and non-VCC roads, as these points are incorrectly labeled 
as being adjacent to a MOW-road. As the number of misclassified points is rather small, we only 
expect a minor effect in the semivariograms. 
 
Since the MOW-dataset comprises (almost) all important roads in Flanders, the highest 
concentrations and gradients are to be expected near these roads (and especially near the locations 
where they form a street canyon). The spatial variation is thus larger for the locations close to the 
MOW-dataset, as confirmed by the semivariograms for the measurements in Figuur 97.  
 
For the locations close to the MOW-roads, the ATMO-Street model chain almost completely captures 
the spatial variation observed in the measured results. If traffic data for the adjacent road is available, 
the model chain is thus able to capture the spatial variation of the concentrations. The situation is 
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entirely different for the locations close to non-MOW roads15. As expected, neglecting the traffic 
emissions in the adjacent roads leads to an underestimation of the spatial variation. Traffic data for 
all roads in Flanders is thus essential to improve the representation of the spatial variation of the 
NO2-concentrations. 
 

  
 

Figuur 97 : Semivariogram for the data points adjacent to MOW roads (left) and other data points 
(right). For visibility reasons, the scale differs between the two figures. 

 

9.3.3. BREAKDOWN BY STREET CANYON TYPE 

In this section, the focus lies on a breakdown of the locations based on the street type. We divide 
the results in street canyon and open street locations. Unfortunately, given the complex situation in 
Flanders, there is no unambiguous classification scheme. We have therefore based the classification 
on the results of the tools developed by VITO to process the building data to input for the OSPM 
model. As these tools are not perfect, there could be some misclassifications, but we assume that 
this does not influence the overall picture.  
 
Additionally, the set of street canyon locations is further split into a set of interrupted and non-
interrupted street canyons. The former set is defined as street canyons in which there are some 
openings in the row of houses at one of the sides of the canyon, while the latter set contains the 
canyons which do not contain openings over at least 100 m length. Locations within 50 m of a 
junction are hereby automatically classified in the set of the interrupted canyons. Anew, the 
classification is based on the results of the preprocessing tools used at VITO to compose the input 
for the OSPM model. Note that this classification is not perfect, and that some small openings 
between the houses are missed in the classification. However, these openings are also neglected in 
the street canyon module.  
 

                                                           
15 Note that the ATMO-Street and RIO-IFDM result are equal for this dataset, as the street canyon model is 
only run for locations for which traffic data is available.  
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In sum, we have divided the dataset in three categories: 
• Non-street canyon locations according to the ATMO-Street model chain. This dataset 

includes both open street locations adjacent to MOW-roads and all locations adjacent to 
non-MOW roads, which includes street canyon locations with low traffic volumes.  

• Interrupted street canyons: street canyons with openings in the building in the row of houses 
as determined by the ATMO-Street model chain. 

• Uninterrupted street canyons: all other street canyons.  
 
Figuur 98shows the semivariogram for the non-street canyon locations according to the ATMO-
Street model chain16. A comparison with the semivariogram for all datapoints (Figuur 96) points, as 
expected, at a smaller spatial variation for the non-street canyon locations. The model results clearly 
underestimate the spatial variation observed in the measurements, which is probably related to the 
absence of traffic data for many of the locations.  
  

 

Figuur 98: Semivariogram for the non-street canyon datapoints. Note that this set includes points 
adjacent to MOW- and non-MOW-roads. 

Figuur 99 provides the results for the interrupted and non-interrupted street canyon locations. 
Clearly, the spatial variation is much larger as the one for the non-street canyon locations. Moreover, 
the spatial variation is somewhat larger for the uninterrupted street canyons, probably caused by 
the combination of several effects. Firstly, larger gradients are to be expected in case of mixing with 
background concentrations in absent. Uninterrupted canyons are also mostly observed in the main 
city centers, and are thus often located at locations with larger gradients. The ATMO-Street model 
chain manages to capture the overall spatial variation correctly for both location types. On average, 
the spatial variation of the NO2-concentration in Flanders is thus captured correctly, both in the 

                                                           
16 A prototype procedure has been composed to classify the CurieuzeNeuzen points based on the AGIV road 
database. The semivariogram for the non-street canyon points shows similar results (underestimation of the 
spatial variation by the model) but with much more scatter. As this classification is still work in progress, the 
data has not yet been included in this work.  
 



HOOFDSTUK 9 - Spatial variation 
 

      
118 

interrupted and the uninterrupted canyons. As mentioned before, locally the variation may be 
inaccurately modelled, but the average image is correct.  
 
 

  
 

Figuur 99: Semivariogram for the data points in interrupted (right) and uninterrupted (left) street 
canyons. For visibility reasons, the scale differs between the two figures. 

 

9.3.4. BREAKDOWN BY LOCATION 

In this section, we focus on some specific locations, starting with the two biggest cities in Flanders: 
Antwerp and Ghent. Semivariograms for both cities are shown in Figuur 100. The classification of the 
locations is based on the municipal boundaries, and for both cities the port area and several smaller 
villages nearby (e.g. Berendrecht…) are thus included.  
 
The measured spatial variation is larger in Ghent than in Antwerp, especially for short distances (< 1 
km), pointing at larger differences between measurement locations close to each other. As the 
background concentrations are higher in Antwerp, it is expected that the differences between street 
canyon and non-street canyon locations are smaller for this city, which automatically encompass 
smaller spatial variations.  
 
The significant difference between the model performance in Ghent and in Antwerp is striking. The 
model chain clearly captures the spatial variation in Ghent better than the one in Antwerp, which is 
somewhat counterintuitive given the results presented elsewhere in this report (smaller bias and 
RMSE in Antwerp). A more detailed investigation should reveal the cause hereof. Note that the 
difference is not related to the absence of roads in the dataset, as the results remain valid if only the 
points close to MOW roads are taken into account (although the difference between model and 
measured variation decreases somewhat if the non-MOW roads are neglected).  
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Figuur 100: Semivariogram for the data points in Ghent (left) and Antwerp (right). For visibility 
reasons, the scale differs between the two figures. 

Next, we focus on a division based on the urban typology. We divide the CurieuzeNeuzen locations 
in three types: urban (‘stedelijk’), semi-urban (‘randstedelijk’) and rural (‘landelijk’). The classification 
is based on the dataset ‘Verstedelijkt / randstedelijk / landelijk Vlaanderen’ composed by VITO in the 
scope of the Ruimterapport Vlaanderen, which provides a classification per statistical sector, as 
visualized in Figuur 101. 
 
The semivariograms per location type are shown in Figuur 102. As expected, the spatial variation is 
the largest in the urban areas (as these are in general the locations with the busiest street canyons) 
and the smallest in the rural areas (where, on average, the gradients are much smaller). For both the 
semi-urban and the rural locations, the ATMO-Street model chain captures the spatial variations 
correctly, while there is a minor underestimation for the urban locations, probably related to missing 
street canyons (which are mostly located in the urban areas), and the underestimation in the 
Antwerp area.  
 
 

  

Figuur 101: Urban typology in Flanders. Urban areas are shown in red, semi-urban areas in orange, 
and rural areas in green.  
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Figuur 102: Semivariogram for the data points in urban (top left), semi-urban (top right) and rural 
(bottom) locations. For visibility reasons, the scale differs between the three figures. 

Finally, the locations are classified according to the urban morphology. Three types of locations are 
considered: urban sprawl (‘kernen’), ribbon development (‘lintbebouwing’) and scattered buildings 
(‘verspreide bebouwing’). The division is based on the dataset composed by VITO in the scope of the 
Ruimterapport Vlaanderen, which provides a classification for each lot17. As the last group does only 
contain a few number of location pairs that are at most 2 km separated, we only consider the first 
two groups in this analysis.  
 
Figuur 103 provides the semivariograms for the two groups. The results confirm the results stated 
above. The model chain captures the general spatial variation in the ribbon development correctly, 
which anew points at a correct representation (on average) of spatial variation in complex 
interrupted street canyons. On the other hand, a minor underestimation is found in the urban 
sprawl, which links to the underestimation at urban locations described in the previous paragraph. 

 

                                                           
17 Note that, due to inaccuracies in the coordinates of the passive samplers, some locations are outside lots. In 
case the distance to the nearest lot is shorter than 20 m, the location has been linked to this lot.  
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Figuur 103: Semivariogram for urban sprawl (left) and ribbon development (right). For visibility 
reasons, the scale differs between the two figures. 

9.4. GENERAL CONCLUSIONS 

We have analyzed how skilled the ATMO-Street model chain is in simulating the spatial variation of 
the NO2-concentration in Flanders by comparing the semivariograms of the CurieuzeNeuzen 
measurements with the one simulated by the ATMO-Street model chain. 
 
In general, the model chain is able to capture most of the spatial variation. More than 80% of the 
variation observed in the semivariogram is explained by the model chain. The largest deviations are 
observed at locations for which no traffic data is available. Traffic data for all roads in Flanders with 
a significant number of vehicles is thus the most important requirement to even better represent 
the spatial variation of the NO2-concentrations in Flanders.  
 
At locations close to the MOW-roads, the model chain captures almost all the spatial variability in 
the measurements. Both in interrupted and uninterrupted street canyons, and as well in ribbon 
developments, the semivariograms of the modelled and the measured results are equal, indicating, 
on average, a correct representation of the variation in and along all types of street canyons. Of 
course, this statement does not apply to all individual locations in Flanders. At specific locations, the 
spatial variation will be over- or underestimated; but, in general, the model chain is skilled to capture 
the overall picture for the Flemish region. Further model development thus needs to focus on 
improvements for specific locations.  
 
There is, for instance, a large difference between the model accuracy in concerning the spatial 
variation in Antwerp and in Ghent. While the RMSE and bias are significantly smaller in Antwerp, the 
representation of the spatial gradients is significantly better in Ghent. Further analysis should reveal 
the cause of this striking behavior, and could pave the way for an ever better representation of the 
spatial variation in the NO2-concentrations in Flanders.  
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 CONCLUSIES 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kunnen we volgende conclusies trekken: 
• Het model zoals het gebruikt werd tot vóór december 2018 beschreef reeds relatief goed de 

gemeten concentraties in Vlaanderen. 
• Op basis van de meetresultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen en de vergelijking tussen 

het model en deze metingen zijn er reeds enkele verbeteringen aangebracht aan het model. 
Deze verbeteringen hebben geleid tot een duidelijk beter model. 

• De gemeten spatiale variatie op korte schaal wordt goed verklaard door het model. De 
belangrijkste afwijking lijkt te vinden in het ontbreken van bepaalde wegen in de invoer. 

• Een belangrijk overblijvend probleem met de invoerdata voor het model is de kwaliteit van 
de verkeersdata. Er zijn verschillende locaties geïdentificeerd waar er eigenaardige effecten 
in de verkeersdata gevonden zijn. Dit kan deels te maken hebben met de beslissingen van 
de laatste jaren in verschillende steden om het verkeer uit de kernen te weren. Deze 
beslissingen zijn niet altijd opgenomen in het verkeersmodel. 

• Een belangrijk werkpunt in het model lijkt de classificatie van street canyons te zijn. Dit gaat 
vaak goed, maar waar het verkeerd loopt (punt wordt als street canyon ingeschat terwijl het 
er geen is, of omgekeerd) leidt dit tot grote fouten. 

• Een ander belangrijk werkpunt is verder kijken hoe het model omgaat met gebroken of half-
open street canyons.  

• Finaal moet ook nog gekeken worden naar de concentraties vlak bij de grenzen van 
Vlaanderen en hoe we de correcte concentraties daar beter kunnen opvangen. 
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BIJLAGE A : DE BESCHRIJVING VAN DE MODELPARAMETERS 

We vertrekken vanuit een serie van N metingen: O1, O2, …, ON, en de modelwaardes die horen bij 
dezelfde locatie: M1, M2, …, MN. 
 
Het gemiddelde van de metingen en de modelresultaten kan dan als volgt worden berekend: 
 

𝑂𝑂� =
∑ 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁

, 

𝑀𝑀� =
∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁

 

De bias is dan: 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =  𝑀𝑀� −  𝑂𝑂� 

De RMSE is dan: 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 =  �
∑ (𝑀𝑀𝑖𝑖 − 𝑂𝑂𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
 

 
De RMSE op alleen het model kan bepaald worden door: 
 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  �𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅²𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 −  𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅²𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 

 
De RMSEMeting benaderen we uit de onzekerheid op de kalibratie (2,15 µg/m³). 
 
De bias-corrected RMSE (BCRMSE) wordt dan: 
 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 =  �
∑ (𝑀𝑀𝑖𝑖 −  𝑀𝑀� +  𝑂𝑂� − 𝑂𝑂𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
=  ��𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀2 −  𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵2� 

 
De mean average error (MAE) wordt als volgt bepaald: 
 

𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅 =
∑ |𝑀𝑀𝑖𝑖 − 𝑂𝑂𝑖𝑖|𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
 

 
De Pearson correlatie-coëfficiënt (R) wordt als volgt bepaald: 
 

𝑅𝑅 =
∑ (𝑀𝑀𝑖𝑖 −𝑀𝑀�)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 (𝑂𝑂𝑖𝑖 − 𝑂𝑂�)

�∑ (𝑀𝑀𝑖𝑖 −  𝑀𝑀�)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 �∑ (𝑂𝑂𝑖𝑖 −  𝑂𝑂�)2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

 
F2 wordt bepaald als het percentage van de modelwaardes dat binnen een factor 2 ligt van de 
metingen. 
 
Voor het bepalen van de Deming-regressie zijn volgende tussenstappen nodig: 
 

𝐵𝐵𝑥𝑥𝑥𝑥 = �(𝑂𝑂𝑖𝑖 − 𝑂𝑂�)2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
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𝐵𝐵𝑦𝑦𝑦𝑦 = �(𝑀𝑀𝑖𝑖 −𝑀𝑀�)2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

𝐵𝐵𝑥𝑥𝑦𝑦 = �(𝑀𝑀𝑖𝑖 −𝑀𝑀�)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

(𝑂𝑂𝑖𝑖 − 𝑂𝑂�) 

 
Dan volgen de parameters van de regressie uit: 
 

𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐵𝐵𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝛾𝛾𝐵𝐵𝑥𝑥𝑥𝑥 + ��𝐵𝐵𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝛾𝛾𝐵𝐵𝑥𝑥𝑥𝑥�

2 + 4𝛾𝛾𝐵𝐵𝑥𝑥𝑦𝑦2

2𝐵𝐵𝑥𝑥𝑦𝑦
 

 
𝐵𝐵𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼 =  𝑀𝑀� − 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 .𝑂𝑂� 

 
Waarbij γ de verhouding van de onzekerheden is op de modelwaarden en de meetwaarden. 
 

𝛾𝛾 =
𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀
 

 
De bias at limit value wordt bepaald door de Deming-regressie te vergelijken met de meetwaarde op 
de equivalente jaarlimiet. 
 
De relatieve fout op een meting wordt bepaald door 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑀𝑀𝑖𝑖 − 𝑂𝑂𝑖𝑖
𝑂𝑂𝑖𝑖

 

Het 95% confidence interval wordt dan bepaald als het 2,5 en 97,5% percentiel. 
 
MQI wordt bepaald met de FAIRMODE-tool (op basis van het document 
http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/document/fairmode/WG1/Guidance_MQO_Bench_vs2.2.pdf).  

http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/document/fairmode/WG1/Guidance_MQO_Bench_vs2.2.pdf
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APPENDIX B : COUPLING OF THE IFDM AND THE OSPM RESULTS IN THE ATMO-STREET MODEL CHAIN 

This appendix describes the roadmap to blend to output of the RIO-IFDM (non-street canyon) model 
chain with the one of the OSPM (street canyon) model.  

PROBLEM STATEMENT 

The problem concerns the postprocessing of the RIO-IFDM-OSPM model chain. The output of the 
chain consists of concentrations for two sets of receptor points: 

• IFDM raster points: locations for which the RIO-IFDM model chain calculates non-street 
canyon concentrations. 

• OSPM raster points: locations for which OSPM calculates street canyon concentrations. 
 
A final concentration map at the street level scale can only be obtained if both data sets are blended 
together in a consistent way. The problem is illustrated in Figure 1. 
 

 

Figure 1: Illustration of the problem at stake. The squares denote the IFDM receptor points with the 
accompanying concentrations, while the circles indicate the locations of the OSPM receptor points. 
The main challenge entitles combining all these receptor point concentrations into one 
concentration map. 

GENERAL ROADMAP 

 
The general idea of the blending is a simple three-step process: 

1. Grid the IFDM results using Delaunay triangulation to obtain gridded open street 
concentrations. This step is similar to the one that is already used to compile to non-street 
canyon ATMOSYS maps. 

2. Grid the OSPM results using nearest-neighbour interpolation, and apply some smoothing for 
points that are located close to each other. See below for details. 
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3. Blend both gridded maps: only for locations in street canyons (i.e. close to the roads and at 
locations where buildings are adjacent to the road), the OSPM results will be used. For all 
other locations, the IFDM results apply. See below for details.  

 
The methodology has been visualised in Figure 2. 

 

Figure 2: Overview of the postprocessing methodology. 

GRIDDING THE OSPM RASTER POINTS 

The OSPM model in principle provides concentrations for raster points that are at least separated by 
20m. However, due to complex traffic situations (many roads close to each other, e.g. Leien in 
Antwerp) and the matching of the erroneous MOW-roads to the (more correct) AGIV-roads, at some 
locations a set of OSPM receptor points lie close to each other. In a first step, the OSPM results are 
therefore smoothed with a radius of 10m. In detail, for each OSPM receptor point, we search for 
receptor points within 10m from the first point. The “smoothed OSPM-result” for each receptor 
location is then defined as the average concentration over all these points.  
 
The smoothed OSPM results are thereafter gridded using a nearest-neighbour interpolation. To 
reduce the computation time, only values for locations at most 100m from an OSPM raster point are 
retained. For all other grid cells, the IFDM results will be used in the final step.  

COMBINING THE IFDM- AND OSPM-MAPS 

In the final step, we combine the IFDM- and OSPM-map that have been composed in the previous 
steps. In street canyons, the latter will be used; while the former will be used in all other locations. 
The main issue concerns the definition of a street canyon location. We use the following arguments: 

• The location has to be adjacent to a road. We require a buffer around the roads. 
• There should be a row of houses of a significant length adjacent to the street.  

Both arguments are of course evident, but quantifying them is a little more tricky.  
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The exact criteria make use of the OSPM pre-processor developed by VITO. This pre-processor 
defines the OSPM receptor points, and outputs an array of locations separated by 20m along all the 
roads in the domain. The tool determines, for each of these locations, whether there are buildings 
adjacent to the road at both sides of the road (i.e. located at most 50m away from the centre of the 
road). The façade-to-façade distance and the mean height of the buildings is reported. Locations with 
buildings at both sides of the roads and with a mean height larger than 2m are retained as potential 
street canyon locations. Note that half-open canyons are thus neglected. Finally, only road segments 
with at least three consecutive potential street canyon locations are classified as actual street 
canyons. On top, very short interruptions in street canyons are neglected, as lonely non-street 
canyon points surrounded by potential street canyon locations are converted into street canyon 
locations.  
 
Secondly, the width of the buffer around the roads has to be determined. We assume that this width 
is equal to the average width of the street canyon as determined by the PreProcessing tool of VITO 
(i.e. we use all the receptor points at that specific road and determine the average width). The 
resulting street and its width are thereafter converted to a raster with a 10 by 10 meter resolution, 
by looking at the centre of the raster grid cells. Note that this process entails some uncertainty, as 
some grid cells are partially within and partially outside the street canyons, and because the width 
of some street canyons varies strongly over rather short distances. 
 
Based on these two criteria, the locations for the street canyons in the domain are fixed. An example 
is shown Figure 3. In a subsequent step, this division between street-canyon and non-street-canyon 
locations is used to blend the IFDM- and the OSPM-map: locations shown in red on the map acquire 
the OSPM-results, while the IFDM-result is used for all other locations.  We moreover only retain the 
street canyon contribution if the OSPM concentration is larger than the IFDM-concentration.  
 
 

 



Appendix B : Coupling of the IFDM and the OSPM results in the ATMO-Street model chain 
 

 

 
 

Figure 3: Visualisation of the locations of street canyons (red) for a city centre location (city of Geel, 
on top) and a typical approach road (bottom). Buildings are shown in black. 
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BIJLAGE C : ESTIMATES EN SIGNIFICANTIES NIET SIGNIFICANTE PARAMETERS SECTIE 7.3 

Om de modelcomplexiteit te beperken is in sectie 7.3 een benadering gebruikt waarbij vertrokken 
werd van multipele modellen met mogelijke parameters in het model, die daarna gereduceerd 
werden door stapsgewijs de hoogste P-waarden te verwijderen. Hieronder is de estimate en de p-
waarde van deze verwijderde parameters weergegeven wanneer enkel deze apart terug aan het 
eindmodel worden toegevoegd. 
 
RIO 

Parameter P 
OSMStreetType_RIO 0.469 

oneway_red 0.7672 
Traffic 0.7262 

LocationType 0.3957 
Trees 0.4896 
SC 0.8113 

perceel 0.1959 
lnd_class_red 0.6861 

dist_edge 0.3061 
 

Categorie categorische parameter Estimate 
(µg/m³) P 

OSMStreetType_RIO>secondary 0.37 0.6706 
OSMStreetType_RIOliving_street -0.01 0.9944 
OSMStreetType_RIOresidential -0.25 0.0904 

OSMStreetType_RIOservice -0.36 0.4005 
oneway_redS -0.15 0.7672 

Traffic1 0.23 0.7262 
LocationType1 -0.2 0.2435 
LocationType2 0.22 0.6016 

Trees1 0.15 0.3344 
Trees2 0.22 0.2646 
SC1 0.03 0.8113 

perceelLINT 0.29 0.0732 
perceelVERSPREID 0.24 0.2408 

lnd_class_redgreenspace -0.15 0.6779 
lnd_class_redindustrial -0.14 0.8715 
lnd_class_redresidential 0.16 0.4499 

Tabel 11: Resultaten model achtergrondpunten. De bovenste tabel toont de significanties (P) van de 
verschillende parameters wanneer enkel deze parameter wordt toegevoegd aan het finaal model, 
de onderste de estimates of effecten van bepaalde categorieën van de categorische, ten opzichte 
van de referentiecategorie (zie sectie 7.3.1) 
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IFDM 
Parameter P 
oneway_red 0.0553 

SC 0.1931 
 

Categorie categorische parameter Estimate 
(µg/m³) P 

oneway_redS -0.21 0.0553 
SC1 0.11 0.1931 

Tabel 12: Resultaten model verkeerspunten. De bovenste tabel toont de significanties (P) van de 
verschillende parameters wanneer enkel deze parameter wordt toegevoegd aan het finaal model, 
de onderste de estimates of effecten van bepaalde categorieën van de categorische, ten opzichte 
van de referentiecategorie (zie sectie 7.3.1) 

OSPM 
Parameter P 

lnd_class_red 0.757 
Trees 0.3185 
LCZ 0.1038 

Floor_red 0.0695 
 

Categorie categorische parameter Estimate 
(µg/m³) P 

lnd_class_redfarming 2.11 0.3589 
lnd_class_redgreenspace 0.71 0.7573 
lnd_class_redindustrial 2.81 0.3089 
lnd_class_redresidential 1.56 0.4373 

Trees1 0.44 0.1331 
Trees2 0.34 0.2638 

LCZbomen 1.5 0.049 
LCZcompact hoog 0.8 0.1612 
LCZcompact laag 0.09 0.7515 

LCZopen hoog 1.38 0.0613 
LCZopen laag groot 0.21 0.5751 

Floor_red1 -1.53 0.0232 
Floor_red2 -0.93 0.5469 

Tabel 13: Resultaten model street canyons. De bovenste tabel toont de significanties (P) van de 
verschillende parameters wanneer enkel deze parameter wordt toegevoegd aan het finaal model, 
de onderste de estimates of effecten van bepaalde categorieën van de categorische, ten opzichte 
van de referentiecategorie (zie sectie 7.3.1) 
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