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Luchtverontreiniging

◼ Er zit van alles in het mengsel, o.a.:
Roet Zwaveldioxide
Ultrafijn stof PAK’s
Stikstofdioxide Ozon
zware metalen PM10 / PM2,5

◼ Fijn stof: kleiner dan 10 micrometer (PM10), kleiner dan  2,5 micrometer 
(PM2.5), ultrafijn stof (PM0.1), roet

Onzichtbaar
10 micrometer: een haar is 7x zo dik

Wettelijke grenswaarden (van belang..) voor de volgende “indicatoren”:
◼ Stikstofdioxide (NO2) 
◼ Fijn stof (PM10, PM2.5)

◼ De lucht wordt langzaam maar zeker schoner
◼ Tegelijkertijd neemt de kennis over schadelijkheid luvo, 
ook bij lage concentraties, toe



Wettelijk kader - gezondheid

EU grenswaarde

(microgram/m3)

WHO advieswaarde

(microgram/m3)

PM10 40 15 (was 20)

PM2.5 25 5 (was 10)

UFP

(ultrafijn stof)

- -

NO2 40 10 (was 40)

Wettelijk kader – gezondheidskundige advieswaarden

WHO 
advieswaarden 
zijn 22 september 
2021 
aangescherpt 



Ziektelast in NL door risicofactoren (RIVM, VTV 2018) 

◼ Terwijl we vrijwel overal aan de wettelijke normen voldoen:
◼ “Buitenmilieu” is verantwoordelijk voor 3,5% van de totale ziektelast 

door risicofactoren 
◼ Dat is minder dan roken (9,4%) en ongezonde voeding (8,1%)
◼ Vergelijkbaar met overgewicht, meer dan van te weinig bewegen,  

alcohol gebruik



◼ Onvrijwillige blootstelling
◼ Iedereen moet ademhalen.. 10-25 m3 per dag.

In tegenstelling tot andere risicofactoren 
(bv roken, slechte voeding, alcohol) is blootstelling 
aan luvo een ONVRIJWILLIG risico

◼ “There’s no escape to air pollution”

◼ Maar.. anonieme daders
◼ anonieme slachtoffers

◼ Geen veilige grenswaarde voor fijn stof



◼ www.atlasleefomgeving.nl
◼ PM10 jaargemiddelde 2019

◼ EU grenswaarde: 40 µg/m3

◼ WHO advieswaarde: 15 µg/m3

◼ Gemiddelde Ouder-Amstel: 19,3 µg/m3
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http://www.atlasleefomgeving.nl/


◼ www.atlasleefomgeving.nl
◼ NO2 jaargemiddelde 2019

◼ EU grenswaarde: 40 µg/m3

◼ WHO advieswaarde: 10 µg/m3

◼ Gemiddelde Ouder-Amstel: 21,4 µg/m3
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http://www.atlasleefomgeving.nl/


◼ EU grenswaarde: 40 µg/m3

◼ WHO advieswaarde: 10 µg/m3

◼ Gemiddelde Ouder-Amstel: 21,4 µg/m3

8Berekende jaargemidelde NO2 concentratie 2019
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten

◼ www.atlasleefomgeving.nl
◼ NO2 jaargemiddelde 2019

http://www.atlasleefomgeving.nl/


◼ Stikstofdioxide (NO2) 
metingen in Ouder-Amstel 
– sinds 2003. 

◼ Ouderkerk (n=16)
◼ Duivendracht (n=12)
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https://maps.amsterdam.nl/no2/
https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunt
en?component=NO2Buisje

https://maps.amsterdam.nl/no2/


◼ https://maps.amsterdam.nl/no2/
◼ https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunten?com

ponent=NO2Buisje
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https://maps.amsterdam.nl/no2/






Uitstoot wegverkeer is sterk gedaald

◼ Dat geldt niet, of veel minder, voor andere bronnen van 
luchtverontreiniging

(zoals mobiele werktuigen, scheepvaart, houtstook, landbouw) 



Schone 
Lucht 
Akkoord
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Top 5 bijdrage bronnen aan NO2 concentratie (2018)

1. wegverkeer snelwegen (6,4 µg/m3) 
2. mobiele werktuigen (2,0 µg/m3) 
3. wegverkeer gemeentelijke wegen (1,6 µg/m3) 
4. wegverkeer provinciale wegen (1,5 µg/m3) 
5. binnenvaart en recreatievaart (1,2 µg/m3) 

Te downloaden via : 
https://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2020/routinematig_beschikbaar_maken_van_gcn_gegevens
_voor_lokaal_gebruik



Top 5 bijdrage bronnen aan roetconcentratie (2018)

1. wegverkeer snelwegen (0,18 µg/m3) 
2. mobiele werktuigen (0,11 µg/m3) 
3. consumenten sfeerverwarming (houtstook) (0,08 µg/m3) 
4. wegverkeer gemeentelijke wegen (0,07 µg/m3) 
5. wegverkeer provinciale wegen (0,05 µg/m3) 

◼ (
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Te downloaden via : 
https://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2020/routinematig_beschikbaar_maken_van_gcn_gegevens
_voor_lokaal_gebruik



Gezondheidseffecten van geluid

◼ Hinder
- Ongenoegen
- Geen controle

◼ Fysiologisch
- slaapverstoring
- bloeddruk
- hart- en vaataandoeningen

◼ Cognitie
- leesvaardigheid kinderen
- concentratieproblemen

1
8



Geluid: advieswaarden WHO 2018

Streefwaarden WHO: ernstige slaapverstoring is 3 %
ernstige geluidhinder is 10%

Lden = L (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde 
geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting 
's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder 
meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid 
dan hinderlijker is.
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◼ https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
◼ Gebaseerd op gegevens uit 2017
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◼ Op basis van ‘oude’ cumulatie regels en 
luchthavenindelingsbesluit
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Wanneer is iemand gehinderd door 
geluid?

24

Hieronder staat een schaal van 0 t/m 10 waarop u kunt aangeven in welke mate geluid u hindert, stoort of ergert als u thuis bent. Als u helemaal niet gehinderd wordt kiest u de 
0, als u extreem gehinderd wordt kiest u de 10. Als u daar ergens tussenin zit, kiest u een getal tussen 0 en 10. Als een geluid bij u thuis niet hoorbaar is, kunt u dit in de laatste 
kolom aangeven. 

Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, welk getal van 0 tot 10 geeft het beste aan in welke mate u gehinderd, gestoord of geërgerd wordt door geluid van de onderstaande 
bronnen als u thuis bent? 
Geef op iedere regel uw antwoord.

Helemaal niet gehinderd tot                        extreem gehinderd  

Hinder door geluid van 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet hoorbaar

Verkeer op wegen waar je harder mag 
dan 50 km/uur

Verkeer op wegen waar je niet harder 
mag dan 50 km/uur

Treinen

Vliegtuigen

Bedrijven/industrie

Buren

Bromfietsen / bromscooters

Overig



(met dank aan Elise van Kempen, RIVM)



GGD Gezondheidsmonitor: geluidhinder in 
Ouder-Amstel
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GGD-richtlijn 
Omgevingsgeluid 
en gezondheid

https://www.rivm.nl/public
aties/ggd-richtlijn-
medische-milieukunde-
omgevingsgeluid-en-
gezondheid





Bronmaatregelen
Bij 30 km/h: geen klinkers!!!



Rust compenseert voor herrie

Balkon of tuin rustig =  - 5 tot 8 dB 

Effectmaatregelen



Rust compenseert voor herrie



Fred Woudenberg

DANK VOOR UW AANDACHT!

◼ Saskia van der Zee
◼ GGD Amsterdam, Afdeling Leefomgeving
◼ Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
◼ Tel: 020 – 5555 405
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