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Inleiding
TNO heeft voorjaar 2013, op basis van AIS data voor 2011, zogenoemde
opslagfactoren voor manoeuvreren bepaald voor gridcellen van 500x500 meter in
Nederlandse havengebieden, waaronder de sluizen van IJmuiden (zie
onderstaande Figuur 1). Door de emissies van vaartuigen binnen deze gridcellen
op te hogen met deze factoren, wordt rekening gehouden met de effecten van de
wacht- en schuttijden van de sluizen op de emissies.

Figuur 1
Ophoogfactor zeesluizen IJmuiden
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In een recente studie naar de luchtkwaliteit bij de sluizen van IJmuiden is ook
uitgegaan van opslagfactoren voor manoeuvreren.
Daarbij is uitgegaan van opslagfactoren die enkele jaren gelden door TNO zijn
opgesteld, op basis van AIS data van 2008.
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DHV. Zeetoegang IJmond. Planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1. Milieutoets- deelrapport lucht.
Maart 2012. In opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland.
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De opslagfactoren in onderstaande Figuur 2 zijn te beschouwen als een
actualisatie van de factoren die DHV heeft toegepast.
In AERIUS Calculator wordt de gebruiker in staat gesteld zelf vaarroutes te
tekenen voor scheepvaart. De ligging van de gridcellen is zodanig dat een
getekende route naar bijvoorbeeld de Noordersluis net wel of net niet een gridcel
doorkruist.
Er is voor gekozen om in AERIUS Calculator voor het hele sluisgebied een
gemiddelde ophoogfactor te hanteren. Dit voorkomt dat de ene route naar een
bepaalde sluis tot een andere ophoogfactor leidt dan een andere route (zie
onderstaande Figuur 2). De wijze van vaststellen van de historische
ophoogfactoren rechtvaardigt ook geen verschil in ophoogfactoren per gebied in
de toekomstige situaties waarin het verkeersbeeld fundamenteel anders kan zijn.
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