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Colofon 
Dossier ‘Fijn stof’, hoofdstuk 9, ‘Onderzoek’. 
Versie 1 © RIVM, Bilthoven, januari 2013. 
 
Bij de samenstelling van de teksten in het Dossier ‘Fijn stof’ is in belangrijke mate gebruik gemaakt van teksten uit 
de volgende publicaties: 
 

- Buijsman, E. (2007) Een boekje open over fijn stof. Tinsentiep, Houten. 
- Buijsman, E., Beck, J.P., Van Bree. L., Cassee, F.R., Koelemeijer, R.B.A., Matthijsen, J., Thomas, R. & 

Wieringa K. (2005) Fijn stof nader bekeken. Rapport 500037008, Milieu- en Natuurplanbureau, 
Bilthoven. 

- Matthijsen, J. & Koelemeijer, R.B.A. (2010) Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof. Resultaten 
op hoofdlijnen en beleidsconsequenties. Rapport 500099013, Planbureau voor de Leefomgeving, 
Bilthoven/Den Haag. 

- Velders, G.J.M., Aben, J.M.M., Jimmink, B.A., Geilenkirchen, G.P., Van der Swaluw, E., De Vries, W.J., 
Wesseling, J. & Van Zanten, M.C. (2012) Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: 
Rapportage 2012. Rapport 680362002, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven. 

- Indicatoren uit het Compendium voor de Leefomgeving. 
 
Deze publicatie is samengesteld door E. Buijsman (Planbureau voor de Leefomgeving) met medewerking van 
J.P.J. Berkhout, F.R. Cassee, P.H. Fischer, R. Hoogerbrugge, A. Knol, F.A.A.M. de Leeuw, R.J.M. Maas, W. Mol, 
E. van der Swaluw en M.C. van Zanten (allen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), J. Matthijsen. 
W.L.M. Smeets en K. van Velze (Planbureau voor de Leefomgeving) en K.R. Krijgsheld (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu). Een aantal gegevens is verkregen dankzij de vriendelijke medewerking van D. de Jonge 
(GGD Amsterdam), P. Kummu, J.J.H. van den Elshout en Y. Stokkermans (DCMR Milieudienst Rijnmond), 
M.P. Keuken (TNO-Verkeer en luchtkwaliteit), M. Hermans (provincie Limburg), F. Fierens (IRCEL-CELINE), 
E. Roekens (Vlaamse Milieumaatschappij) en U. Dauert (Umweltbundesdamt). 
 
Bij de productie van de afbeeldingen zijn M.J.L.C. Abels-van Overveld, J.F. de Ruiter en R. de Niet van het Redactie 
Productie Team van het Planbureau voor de Leefomgeving bijzonder behulpzaam geweest. 
 
Afbeelding voorpagina: Vergelijkend onderzoek van meetmethoden voor de verschillende vormen van stof is een 
belangrijke vorm van onderzoek. Foto DCMR Milieudienst Rijnmond. 
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9 Onderzoek 
Dit onderdeel van het Dossier ‘Fijn stof’ behandelt voornamelijk het onderzoek in Nederland op het 
gebied van fijn stof. Hierbij komt aan de orde welk onderzoek de afgelopen jaren naar fijn stof (en de 
fijnere fractie van fijn stof) en met welk doel is uitgevoerd. Daarnaast zal kort aandacht worden 
geschonken aan enige activiteiten op Europees niveau. 
 
De belangrijkste constateringen uit dit onderdeel zijn: 

- De eerste fase van het nationaal brede Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma PM 
(BOP-I) is in 2010 afgesloten en heeft veel onzekerheden in het fijnstofdossier verkleind. 
De nadruk lag hierbij op situaties waarin grenswaarden zouden kunnen worden 
overschreden. 

- De tweede fase van het Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma PM (BOP-II) richt 
zich vooral op verdere verkleining van de onzekerheden voor aspecten als het secundair 
anorganisch aerosol, het koolstofhoudend aerosol en de bijdragen van de verschillende 
bronnen. 

- Onderzoek wordt op onderdelen van het fijnstofdossier ook uitgevoerd door DCMR 
Milieudienst Rijnmond, GGD Amsterdam, in het interregionale Euregio Maas-Rijnkader en 
door TNO-Verkeer en luchtkwaliteit. 

Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma PM, eerste fase 
Van 2007 tot en met 2010 is de eerste fase van het zogeheten Beleidsgeoriënteerd 
Onderzoeksprogramma PM (BOP-I) uitgevoerd. 1 Dit programma was vooral bedoeld om een 
aantal op dat moment aanwezige onzekerheden rond fijn stof te verkleinen. Het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) leidde dit onderzoek dat werd uitgevoerd in samenwerking met het 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Daarnaast waren ook Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en het 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) betrokken bij BOP-I. Het onderzoek werd 
financieel ondersteund door het toenmalige Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. 
 
BOP-I was opgezet om de onzekerheden in het fijnstofdossier te verkleinen. Het programma 
richtte zich op zowel fijn stof (PM10) als op de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) waarbij de nadruk 
lag op situaties waarin grenswaarden zouden kunnen worden overschreden. Dit laatste geldt dan 
met name voor in de stedelijke omgeving of in de buurt van snelwegen en plekken met hoge 
lokale emissies, zoals bij bepaalde industrieën en in de buurt van grote stallen. De samenstelling 
van fijn stof en de bijdragen van verschillende antropogene en natuurlijke bronnen waren destijds 
nog slecht bekend vooral in overschrijdingssituaties. Ook was de kennis over de ruimtelijke 
verschillen in fijnstofconcentraties beperkt. Het gaat hierbij om de ruimtelijke variabiliteit van fijn 
stof in de stedelijke omgeving en de verschillen ten opzichte van concentraties in het landelijk 
gebied. BOP-I richtte zich op het verkleinen van onzekerheden op het gebied van de verspreiding 
van fijn stof. De onzekerheden rond de gezondheidseffecten van fijn stof maakten geen deel uit 
van het onderzoek in BOP-I. 
 
Verkennend onderzoek naar de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) 
In juni 2008 is de luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG van de Europese Unie (EU) in werking 
getreden. De richtlijn bevat normen voor de concentraties van een aantal luchtverontreinigende 
stoffen in de buitenlucht ter bescherming van de mens en de natuur. 2 Voor het eerst zijn in deze 
richtlijn naast doelstellingen voor fijn stof (PM10) ook luchtkwaliteitsdoelstellingen voor de fijnere 
fractie van fijn stof (PM2,5) opgenomen. PM2,5 is gerelateerd is aan PM10, maar ten tijde van de 
inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving was er voor de Nederlandse situatie nog relatief 
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weinig bekend over de concentratieniveaus, de bronbijdragen en eventuele mogelijkheden tot 
emissiereductie. 
Daarom werd een kort verkennend onderzoek ingesteld dat beoogde de kennis en stand van 
zaken rond PM2,5 op dat moment en de implicaties voor het Nederlandse beleid samen te vatten. 
Daarbij was ook de bedoeling om aan te gegeven welke acties zijn te voorzien om tot een 
adequaat instrumentarium te komen voor de ondersteuning van het beleid voor PM2,5. De 
resultaten van dit verkennende onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport ‘PM2.5 in the 
Netherlands. Consequences of the new European air quality standards’ (Matthijsen & Ten Brink, 
2007). 

Het grote fijnstofonderzoek 

BOP-I bestond uit een groot aantal onderzoeken die rond de thema’s metingen, modellen en 
emissies waren geclusterd:  

- Metingen Hierbij lag de nadruk op de (chemische) samenstelling van PM10 en PM2,5, de 
ruimtelijke variabiliteit van fijn stof en haar fracties en op indicatieve metingen om beter 
begrip te krijgen over de bijdrage uit houtverbranding. 

- Modellen Dit deel richtte zich vooral op de uitbreiding van het bestaande 
modelinstrumentarium (LOTOS-EUROS en OPS) met de beschrijving van natuurlijke 
fracties (zeezout, bodemstof en secundair organisch aerosol) en de koppeling met een 
mondiaal luchtkwaliteitsmodel. 

- Emissies Hier ging het vooral om een beschrijving van slecht bekende bronnen zoals 
bodemstof, niet-uitlaatgasemissies en resuspensie door wegverkeer en emissies door de 
(zee)scheepvaart. 

 
De drie onderdelen waren zo op elkaar afgestemd dat ze elkaar zo mogelijk zouden kunnen 
versterken. Zo werden de meetgegevens modelmatig geverifieerd en vice versa. Ook werden 
nieuwe of herziene emissiebeschrijvingen iteratief getoetst aan modelberekeningen en metingen. 
Vooral door toepassing van referentieapparatuur bij de samenstellingsmetingen van PM10 en PM2,5 
in combinatie met de afstemming tussen de verschillende onderdelen maakte dat BOP 
meerwaarde heeft gehad ten opzichte van eerdere studies. 
 
Belangrijkste bevindingen uit BOP-I 
 
In het kader van BOP-1 zijn negen deelrapporten verschenen. De bijlage geeft hiervan een 
overzicht. Een afsluitend en samenvattend rapport is uitgekomen onder de titel ‘Policy research 
programme on particulate matter. Main results and policy consequences’ (Mathhijsen & 
Koelemeijer, 2010). De belangrijkste bevindingen uit het BOP-I-onderzoek staan hieronder 
opgesomd. 
 
Chemische samenstelling van fijn stof 
• De totale bijdrage door menselijk handelen aan fijnstofconcentraties (PM10) en van de fijnere 
fractie hiervan (PM2,5) blijkt groter te zijn dan waar tot nu toe op basis van de beschikbare kennis 
van was uitgegaan: 25% meer voor PM10 en 20% voor PM2,5. Bijgevolg dragen natuurlijke bronnen, 
waaronder zeezout, minder bij dan volgens eerdere schattingen. Atmosferische omzettings-
producten van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak dragen 50% meer bij aan de 
fijnstofconcentraties dan tot nu toe werd gemeten en berekend.  
• Nederlandse bronnen dragen meer bij aan de fijnstofconcentraties dan gedacht. Bij fijnstof-
concentraties boven 30 microgram µg/m³ is de bijdrage van fijn stof uit stikstofoxiden en 
ammoniak extra hoog.  
• Houtverbranding in kachels en open haarden dragen hooguit enkele procenten bij aan de 
gemiddelde PM10-concentratie. Dit kan echter oplopen tot 30% voor PM10 en 40% voor PM2,5 in de 
wintermaanden op locaties waar veel hout wordt gestookt. 
• Bovenstaande bevindingen over de samenstelling van fijn stof hebben echter geen invloed op 
de hoogte van de gemeten concentraties van fijn stof en de fijnere fractie van fijn stof. Er 
verandert dus ook niets aan het huidige aantal gemeten overschrijdingen van de grenswaarden 
voor PM10 en PM2,5. 
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Trends in concentraties 
• De PM10-concentraties zijn tussen 1993 en 2007 met 24 tot 32% gedaald. Deze daling is in lijn met 
de ontwikkelingen van de relevante antropogene - door menselijk handelen veroorzaakte - 
emissies. 
• Alle gemeten concentraties van antropogene bestanddelen van fijn stof zijn in de afgelopen 20 
jaar in Nederland gedaald. Het gaat om zware metalen, zwarte rook en fijn stof uit zwaveldioxide, 
stikstofoxiden en ammoniak. De mate waarin verschilde echter wel per bestanddeel. De grootste 
dalingen vonden plaats tussen 1990 en 2000. 
• De concentraties van zwarte rook namen tussen 1990 en 2007 in buitenstedelijke gebieden af 
met 50%. Wegverkeer is waarschijnlijk de belangrijkste bron van dit type fijn stof uit 
verbrandingsprocessen. In steden zijn de zwarterooktrends echter niet zo eenduidig. 
 
Verwachte ontwikkelingen 
• Projecties voor de emissies van PM10 en PM2,5 leren dat alle Europese normen voor PM2,5 
waarschijnlijk haalbaar zijn op basis van het huidige en het voorgenomen nationale en Europese 
emissiebeleid. Een onzekere factor hierbij is het percentage waarmee de gemiddelde PM2,5-
concentratie in steden moet afnemen tussen 2010 en 2020. De hoogte van deze doelstelling is 
afhankelijk van de concentraties in 2009, 2010 en 2011 en zal daarom niet eerder dan 2012 met 
zekerheid bekend zijn. Nu wordt een doelstelling van 15% verwacht, maar deze kan 20% worden. 
Om een afname van 20% te realiseren is waarschijnlijk additioneel nationaal en Europees beleid 
nodig. 
• Voorziene maatregelen zullen mogelijk meer effect sorteren dan met de huidige projecties 
aanvankelijk was becijferd. De verwachte PM10-concentratiedaling tussen 2010 en 2020 zal 3 µg/m³ 
in plaats van circa 2 µg/m³ dalen. 
 
Gezondheidseffecten 
• De gemiddelde gezondheidswinst in Nederland is tussen 1993 en 2007 grofweg 30% geweest als 
deze aan de blootstelling aan fijn stof (PM10) zou worden afgemeten. Niet alle bestanddelen van 
fijn stof zijn echter even relevant voor de gezondheid. Als het gezondheidseffect wordt afgemeten 
aan de blootstelling aan fijn stof uit verbrandingsprocessen, een bestanddeel van fijn stof dat juist 
als bijzonder gezondheidsrelevant geldt, dan is de gezondheidswinst mogelijk nog groter 
geweest. 
• Op lokale schaal zijn de concentraties van fijn stof (PM10) of van de fijnere fractie van fijn stof 
(PM2,5) minder geschikt om het effect van maatregelen op emissies die vanuit gezondheids-
oogpunt als relevant gelden, te volgen. Uit nader onderzoek moet blijken of zwarte rook of 
elementair koolstof zouden kunnen dienen als een aanvullende indicator voor het fijn stof uit 
verbrandingsprocessen. 
 
Beleidsconsequenties 
• Vermindering van de emissies van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland en Europa is het 
effectiefste middel om te voldoen aan de normen voor fijn stof. 
• Herziening van de regeling voor de aftrek van zeezout bij overschrijding van de grenswaarden 
van PM10 is gewenst. Want de bijdrage van zeezout aan de fijnstofconcentraties is minder dan tot 
nu toe werd aangenomen. 
• De grotere antropogene bijdrage aan de fijnstofconcentraties betekent in principe dat 
beleidsmaatregelen om de concentraties van fijn stof te verlagen effectiever kunnen zijn. De vraag 
in welke mate dit het geval is zal worden behandeld in een vervolg op het beleidsgericht 
onderzoeksprogramma fijn stof. 

Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma PM, tweede fase 
BOP-I heeft niet op alle vragen een antwoord kunnen geven. Ook zijn er nieuwe inzichten 
verkregen die weer tot nieuwe vragen hebben geleid. Dit hangt onder andere samen met recente 
verschuivingen in de beleidsmatige aandacht van PM10 naar PM2,5. Daarnaast blijkt in de 
maatschappelijke discussie steeds vaker dat de fijnstofindicatoren PM10 en PM2,5 tekort kunnen 
schieten in de sturing van het luchtkwaliteitsbeleid voor zover dat is gericht op de vermindering 
van gezondheidseffecten, vooral op lokale schaal. Verder speelt fijn stof een belangrijke rol in de 
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mechanismen rond klimaatverandering. Meer kennis op het gebied van fijn stof, onder andere de 
zwarte fractie, draagt daardoor tevens bij aan een beter begrip van de relatie tussen klimaat en 
luchtkwaliteit. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leidt dit onderzoek dat wordt uitgevoerd 
in samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Het onderzoek wordt financieel 
ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het onderzoek loop tot eind 2012. 

Onderzoek in BOP-II 
De tweede fase van het Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma PM (BOP-II) kent drie 
onderdelen: het secundair anorganisch aerosol, het koolstofhoudend aerosol en de bijdragen van 
de verschillende bronnen. Deze drie aspecten worden hieronder kort nader toegelicht. 
 
Secundair Anorganisch Aerosol 
Uit de eerste fase van het Beleidsgeoriënteerd Onderzoeksprogramma PM (BOP-I) is gebleken dat 
tot dusver de hoeveelheid stikstof en zwavel op deeltjes is onderschat. Daarom is in BOP-II 
onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de huidige referentiemethode voor de meting 
van het secundair anorganisch aerosol. Er is daarbij aangetoond dat de huidige meetmethode heel 
robuust is. Bovendien zijn er verbeteringen doorgevoerd in de modellering van het secundair 
anorganisch aerosol: het LOTOS-EUROS model kan nu 85% van de huidige gemeten concentraties 
in Nederland berekenen. 
 
Koolstofhoudend Aerosol 
BOP-I heeft laten zien dat PM10 en PM2,5 beperkte indicatoren zijn voor het gezondheidsrelevant 
geachte verbrandingsaerosol. Verder is gebleken dat de bijdrage van koolstof in de vorm van 
elementair koolstof (EC) en organische verbindingen (OC) aan fijn stof enkele tientallen procenten 
is. EC/OC wordt gezondheidsrelevant geacht. BOP-I heeft onvoldoende kunnen laten zien wat de 
bijdrage van bronnen binnen en buiten de stad is aan EC/OC in steden. De kennis over de bijdrage 
door menselijk handelen aan de EC/OC concentratie is ook op grotere, nationale en Europese 
schalen slecht bekend. Daarom is in BOP-II ook aandacht aan het koolstofhoudende aerosol 
besteed. 
 
Het onderzoek in BOP-II heeft onder andere aangetoond dat de fijnstofconcentraties in de 
stedelijke achtergrond van Rotterdam worden gedomineerd door de regionale achtergrond; de 
stedelijke emissies dragen minder dan 15% bij. De OC-concentraties worden ook op de stedelijke 
achtergrond gedomineerd door de regionale achtergrond. De EC-concentraties zijn echter langs 
drukke straten met een factor twee verhoogd in vergelijking met de stedelijke achtergrond. 
 
Bronnen van fijn stof: ver en dichtbij 
BOP-I heeft veel inzicht verschaft in de bijdrage van verschillende bronnen aan fijn stof. Het is 
echter met metingen niet bepalen of de bronnen in het binnenland of het buitenland liggen. BOP-II 
voorziet daarom in onderzoek waarbij de bijdrage van verschillende bronnen wordt onderzocht op 
basis van modelberekeningen met het Lotos-Euros model. Het gaat hierbij om jaar- en 
daggemiddelden. Deze berekeningen tonen aan dat een derde van het antropogene fijn stof uit 
Nederland komt (en dus twee derde uit het buitenland). Daarnaast wordt in voortzetting op 
bronnenonderzoek in BOP-II de statistische Positive Matrix Factorization-methode toegepast op 
samenstellingsmetingen van PM10 gekoppeld aan die van PM2,5. 
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TNO-Verkeer en luchtkwaliteit 
Het onderzoek van TNO richt zich vooral op het belang van Elemental Carbon (elementair 
koolstof, EC) om de verkeersemissies te duiden. Uit onderzoek in samenwerking met onder 
andere het RIVM en de Universiteit Utrecht blijkt dat EC een goede maatstaf voor uitlaatemissies 
van wegverkeer én voor de gezondheid van omwonenden is. 

DCMR Milieudienst Rijnmond 
DCMR Milieudienst Rijnmond, kortweg vaak DCMR, is de gezamenlijke ambtelijke milieudienst van 
de gemeenten in het Rijnmondgebied en de provincie Zuid-Holland. Een van de taken va DCMR is 
de bewaking van de luchtkwaliteit (->Luchtkwaliteit) in de regio Rotterdam. Als onderdeel van zijn 
werk verricht DCMR ook onderzoek op het gebied van (fijn) stof. 
Het onderzoek behelst onder andere: 

- Onderzoek naar Black Carbon. Dit onderzoek richtte zich met name op de invloed van 
atmosferische stabiliteit op de waargenomen concentraties op de concentraties van Black 
carbon (BC) en stof (De Gier et al., 2009; Molenaar & De Gier). Uit dit onderzoek blijkt 
bovendien dat de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) de slechtste indicator is, fijn stof 
(PM10) door de opwerveling al iets beter en de verhouding EC/BC (overigens samen met 
NOX) is de beste indicator. 

- De relatie tussen verkeer en Elemental Carbon. Dit onderzoek heeft geleerd dat Elemental 
Carbon (EC) een betere indicator is om het effect van verkeersmaatregelen te evalueren 
dan de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) of fijn stof (PM10). Maatregelen om de snelheid 
te reguleren vormen de beste aanpak om de luchtkwaliteit in de nabijheid van wegen te 
verbeteren (Keuken et al., 2012).  

- Opwervelend stof. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het AIR4EU-project 
(Keuken et al., 2007). Uit het onderzoek in vier grote Europese steden blijkt dat niet-
uitlaatgerelateerde emissies, zoals stof van de slijtage van remmen en van banden, maar 
ook opgewerveld stof, van de zelfde orde van grootte zijn als de uitlaatemissies. De niet-
uitlaatgerelateerde emissies bestaan vooral uit grovere deeltjes, dat wil zeggen deeltjes 
met een diameter tussen de 2,5 en 10 µm (PM2,5-10). 

GGD Amsterdam 
De Gemeentelijk Gezondheidsdienst Amsterdam ziet het als een van zijn taken om te waken over 
de luchtkwaliteit in de regio Amsterdam. Hiertoe bedrijft de GGD Amsterdam onder andere een 
luchtkwaliteitsmeetnet (-> 5. Meten). Als onderdeel van de werkzaamheden verricht de GGD ook 
onderzoek op het gebied van (fijn) stof. Het onderzoek behelst onder andere: 
 

- Bijdrage van de scheepvaart aan het niveau van luchtverontreiniging (zie bijvoorbeeld Van 
der Laan et al., 2012; Van der Zee et al., 2012). 

- Invloed van de milieuzone in Amsterdam op de luchtkwaliteit. 
- Invloed op de luchtkwaliteit van de invoering van een maximale snelheid van 80 km/uur 

op de A10 west (Dijkema et al., 2012). 
- Bijdrage aan de ontwikkeling van een meetmethode voor EC/OC in PM2,5 in Europees 

kader. 

Euregio Maas-Rijn 
De Euregio Maas-Rijn is een samenwerkingsverband van het zuiden van de Nederlandse provincie 
Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik, de Duitse regio Aachen en de Duitstalige 
Gemeenschap in België. In dit verband loopt onderzoek met de bedoeling om een 
informatiesysteem voor fijn stof op te zetten. Dit project, dat drie jaar zal duren, is er op gericht 
een gelijke aanpak te creëren voor de grensoverschrijdende fijnstofproblematiek. Het verbetert de 
samenwerking en uitwisseling van meetgegevens en -procedures tussen de betrokken instanties. 
Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat luchtkwaliteitsplannen en beleidsmaatregelen beter op 
elkaar worden afgestemd worden. 
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De meetmethoden in de drie landen verschillen van elkaar. Er zijn niet alleen verschillen in de wijze 
waarop de fijn tof wordt gemeten door verschillende instanties, er zijn ook verschillen in de 
interpretatie van de gemeten gegevens en in de toepassing ervan in ondersteunende modellen. 
Deze gegevens zijn nodig om luchtkwaliteitsplannen te kunnen maken en beleidsmaatregelen te 
evalueren. Er is dus behoefte aan afstemming. Uiteindelijk zal het project resulteren in een 
Euregionaal informatiesysteem voor fijn stof. 
 
Het onderzoek bestaat uit: 

- De inrichting en exploitatie van een mobiel PM-lab, modellering van de 
fijnstofbelastingen en vervaardiging van kaartmateriaal op basis van 
gelijkwaardige, lees: vergelijkbare, fijnstofdata. 

- Lokalisatie van fijnstofbronnen en uitwerking van een maatregelencatalogus 
om de fijnstofbelasting in samenwerking met de relevante regionale 
emittenten te reduceren. 

- Onderzoek naar de verantwoordelijke regionale brongroepen door chemische 
analyse van het fijn stof, inschatting van de gezondheidseffecten door de 
blootstelling aan fijn stof. 

Europabreed onderzoek 
Het WHO project ‘Evidence on health aspects of air pollution to review EU policies (REVIHAAP) 
beoogt de belangrijkste ontwikkelingen in kennis over luchtverontreiniging en gezondheid sinds 
2005 samen te vatten. 3 Daarbij zijn de volgende kennisbehoeften naar voren gekomen:  

- Effecten anders dan op luchtwegen, longen en het hartvaatstelsel, zoals 
effecten op centraal zenuwstelsel, waaronder relaties met de ziekte van 
Alzheimer en Parkinson, en effecten op nakomelingen (aangeboren 
afwijkingen).  

- De rol van (semi)vluchtige organische componenten en fijn stof van 
biologische oorsprong zoals pollen, virussen en schimmels in het totaal van 
effecten van fijn stof.  

- De invloed van nitraataerosolen op de zogeheten nitrative stress. 4  
- Welke componenten zorgen voor de sterke associatie tussen sulfaat en 

gezondheidseffecten in epidemiologisch onderzoek, aangezien sulfaat zelf een 
relatief onschuldige component is?  

- Bij afnemende bijdragen van uitlaatemissies van het verkeer is de vraag welke 
de invloed is van stof dat afkomstig is van de slijtage van remvoeringen, 
banden en wegdek op de gezondheid?  

- Hoe sterk in de invloed van zeer kortdurende bloostellingen (uren in plaats van 
dagen) op het totaal van acute en chronische gezondheidseffecten. 5  

- Zijn de effecten door dagelijkse variaties in blootstelling onafhankelijk van die 
van chronische blootstelling en betreft het dezelfde subpopulatie/risicogroep?  

- Wat is in Nederland het effect op de gezondheid van maatregelen die zijn 
genomen om de emissies (en daarmee) de concentraties van (fijn stof) te 
reduceren? Wordt de juiste fractie aangepakt en hoe uit zich dat in 
gezondheidswinst c.q. lagere schatters voor het risico van fijn stof? 

 
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen mogelijk een rol spelen in de herziening van het 
Europese luchtkwaliteitsbeleid dat in 2013 is voorzien. 
 
In 2001 is onder auspiciën van de het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Unie de Aquila 
werkgroep opgericht. 6 De werkgroep is vooral meettechnisch gericht en is onder andere bedoeld 
om op Europees niveau deskundigheid uit te wisselen, harmonisatie van luchtkwaliteitsmetingen 
in Europa te bevorderen, kwaliteitsgerichte acties te coördineren, meetmethoden te ontwikkelen 
en te valideren en gezamenlijk onderzoek te ontwikkelen. Voor fijn stof was het JRC-onderzoeks-
programma van belang dat in de periode 2006 tot en met 2008 werd uitgevoerd. In de landen van 
de Europese Unie zijn toen met een mobiel laboratorium vergelijkende metingen in het veld 
verricht. Hierbij werd een breed scala aan meetapparatuur voor stof ingezet, waaronder een 
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referentiemeetapparatuur voor PM10, PM2,5 en PM1, maar ook optische deeltjestellers en analysers 
voor elemental en organic carbon. Hierbij werd duidelijk dat lang niet alle landen voldoen aan de in 
Europese richtlijn omschreven kwaliteitscriteria. 7 
Verder zijn er de afgelopen jaren veel (pan-)Europese projecten uitgevoerd, vaak onder auspiciën 
van of met financiële ondersteuning van de Europese Unie die geheel of gedeeltelijk op de 
fijnstofproblematiek waren gericht. Zo kunnen in dit verband onder andere worden genoemd: 
 

- ESCAPE (European Study of Cohorts Air Pollution Effects). 8 Het onderzoek 
richt zich op de langetermijneffecten van luchtverontreiniging op de 
menselijke gezondheid. De nadruk ligt op de effecten van fijn stof, mede in 
relatie tot de samenstelling ervan, en op stikstofoxiden. 

 
- TRANSPHORM (Transport related Air Pollution and Health impacts - Integrated 

Methodologies for Assessing Particulate Matter). 9 Dit onderzoek is vooral 
bedoeld om de kennis van transportgerelateerd fijn stof en de invloed op de 
menselijke gezondheid te verbeteren. 10 

 
- JOAQUIN (Joint Air Quality Initiative). 11 Van oudsher kent Noordwest Europa 

een sterke industrialisering, een hoge bevolkingsdichtheid en een dicht 
wegennet. Dit alles zorgt ervoor dat luchtverontreiniging nog steeds een vrij 
reëel probleem is. Een probleem dat onder andere blijkt in een meer dan 
gemiddelde aanwezigheid van longaandoeningen of astma. 
Luchtverontreiniging is een grensoverschrijdend probleem en een groot deel 
van de Noordwest-Europese regio. In het project gaan 13 organisaties uit 
België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vier jaar lang 
samenwerken om: 
1) Met nieuwe metingen gezondheidsrelevante fijn stof deeltjes nog beter in 
kaart te brengen. 
2) Maatregelen tegen luchtvervuiling uit te testen en met elkaar te vergelijken. 
3) De communicatie rond luchtvervuiling te evalueren en uit te breiden. 
Het uiteindelijke doel van het project is om beleidsmakers in staat stellen om 
beter onderbouwde keuzes te maken om luchtvervuiling en de daaraan 
gekoppelde gevolgen voor de volksgezondheid terug te dringen. 
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Afbeelding 9.1 Vergelijkend onderzoek van meetmethoden voor stofvormige luchtverontreiniging zoals die door 
verschillende metende instanties worden gebruikt, is belangrijk om tot uitwisseling van gegevens te kunnen 
komen. Op dit zwaar belaste, stedelijke meetpunt aan de Statenweg in Rotterdam werden in 2006 vele typen 
meetsystemen aan een test onderworpen. Foto DCMR Milieudienst Rijnmond. 
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Bijlage 
De belangrijkste bevindingen uit BOP-I 
 
- PM2.5 in the Netherlands. Consequences of the new European air quality standards 

Matthijsen & Ten Brink, 2007. 
 
De hoogste PM2.5-concentraties zijn berekend voor het westen en zuiden van Nederland. Op basis 
van de huidige nationale en Europese wetgeving, wordt verwacht dat concentraties langs drukke 
wegen tussen 15 en 26 µg/m3 zijn in 2015. Dit betekent dat in 2015 de voorgestelde grenswaarde 
van 25 µg/m3 waarschijnlijk op de meeste plekken in Nederland wordt gehaald. Als daarentegen 
wordt gekozen voor de strengere grenswaarde van 20 µg/m3, worden overschrijdingen verwacht 
in drukke straten en specifiek ‘hot spots’, zelfs als de onlangs beschreven additionele Nederlandse 
reductiemaatregelen worden uitgevoerd. 
 
Verder is de daling van het gemiddelde stedelijke achtergrondsniveau tussen 2010 en 2020 
waarschijnlijk te klein om de voorgestelde blootstellingsgewogen reductiestreefwaarde van 20% te 
halen. Deze nieuwe PM2.5-normen vergen daarom dat het beleid met betrekking tot fijn stof in 
Nederland wordt aanpast. Verder moet het ondersteunende beleidsinstrumentarium (monitoring, 
emissie-inventarisatie en modellen) worden herzien om de luchtkwaliteit te kunnen vaststellen op 
basis van de nieuwe richtlijn. De kennisbasis voor PM2.5 is nog erg klein, de onzekerheden zijn 
navenant groot.  
 
- Regional modelling of particulate matter for the Netherlands 

Schaap et al., 2009. 
 
De bijdrage aan fijn stof uit natuurlijke bronnen vormt een belangrijk deel van de fijnstof-
concentraties in Nederland. Hoe de bijdrage verandert in de tijd en ruimte is echter nog onzeker. 
Dit komt onder andere doordat er geen of een te beperkte beschrijving was in modellen. Dit 
rapport beschrijft recente modelontwikkelingen die binnen het BOP-onderzoeksprogramma voor 
fijn stof zijn bereikt. 
 
Het LOTOS-EUROS model is gevalideerd met metingen en verder ontwikkeld door de toevoeging 
van verbeterde en nieuwe rekenmodules voor de bijdrage van zeezout, bodemstof en natuurlijke 
secundaire organische deeltjes aan fijn stof. Daarnaast is een koppeling gerealiseerd tussen het 
mondiale chemietransport model TM5 en LOTOS-EUROS. Hiermee kan het effect van mondiale 
veranderingen op de luchtkwaliteit in Europa worden onderzocht. 
 
Verder zijn de in Nederland gebruikte modellen, LOTOS-EUROS en OPS, getest in vergelijking met 
het UNIFIED EMEP model voor ammonium, nitraat, sulfaat en primaire deeltjes, allemaal delen van 
fijn stof die door menselijk handelen in de lucht komen. De modelontwikkelingen maken een 
nauwkeuriger bepaling van fijn stof mogelijk voor historische en toekomstige jaren. 
 
- Study on the spatial variability of urban background PM10 and PM2.5 concentrations 

Voogt et al., 2009 
 
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de variatie in ruimte en tijd van 
achtergrondconcentraties van fijn stof in het stedelijk gebied van Rotterdam. Hierbij is ook 
onderzocht in welke mate fijnstofmetingen representatief zijn bij het vaststellen van de 
stadachtergrondconcentratie van fijn stof. Deze studie is uitgevoerd door TNO en ECN in het kader 
van het beleidsgeoriënteerde onderzoeksprogramma fijn stof BOP. BOP wordt gecoördineerd 
door het Planbureau voor de Leefomgeving. 
 
De metingen op verschillende plekken lopen nauwelijks uiteen. De ruimtelijke variabiliteit blijkt 
minder dan 10% voor PM10 en minder dan 5% voor PM2.5. De metingen suggereren een soort PM-
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plateau, waarbij er sprake is van een klein verschil tussen de regionale achtergrondconcentratie en 
een min of meer constant niveau van de stadsachtergrondconcentratie. Om de onzekerheid in het 
vaststellen van de stadsachtergrondconcentratie door metingen te verminderen is het aan te 
bevelen om de concentratie op meerdere stadsachtergrondlocaties te meten. 
 
- The contribution of sea salt to PM10 and PM2.5 in the Netherlands 

Manders et al., 2009 
 
Zeezoutaerosol is een natuurlijke bron van fijn stof en levert een niet-verwaarloosbare bijdrage 
aan de fijnstofconcentraties in Nederland. De bijdrage van zeezout kan niet door beleids-
maatregelen worden beïnvloed. Dit rapport draagt bij aan een verbetering van de tot nu toe 
beperkte kennis rond zeezout en de bijdrage van aan de niveaus van PM10 en PM2,5 in Nederland. 
Zo is nu kwantitatief meer bekend over deze bijdrage van zeezout. Dit is bereikt door metingen uit 
te voeren. Ook zijn nu berekeningen uitgevoerd met het LOTOS-EUROS-model dat de aanmaak en 
het transport van zeezoutaerosol beschrijft. 
 
De concentratie van zeezoutaerosol varieerde van 4 µg/m³ in Rotterdam, niet ver van de kust, tot 2 
µg/m³ in Vredepeel, meer landinwaarts. De bijdrage op dagbasis bleek soms veel hoger of juist 
lager te zijn. Op dagen met hoge fijnstofconcentraties, wanneer de Europese limietwaarde van 50 
µg/m³ overschreden werd, was de bijdrage van zeezout meestal lager dan de jaargemiddelde 
bijdrage. De conclusies op basis van de onderzochte periode kunnen niet zonder meer worden 
vertaald naar andere jaren, omdat de bijdrage van zeezout aan de PM10- en PM2,5-concentraties 
sterk per dag en ook van jaar tot jaar kan verschillen. De aanbeveling is daarom om de analyse 
voort te zetten op basis van natriummetingen die recentelijk zijn gestart in het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit en dit te combineren met berekeningen met het LOTOS-EUROS-model. 
 
- Traffic emissions of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) and their contribution to 

PM2.5 and PM10 urban background concentrations 
Keuken & Ten brink, 2009 

 
In het Rijnmondgebied is met metingen en modellen onderzoek verricht naar de bijdrage van 
elementair koolstof (EC) en organisch koolstof (OC) aan de fijnstofconcentraties in de stad. Fijn 
stof in Nederland bestaat gemiddeld voor 20-30 % uit koolstofverbindingen. Juist deze onderdelen 
van fijn stof worden tegenwoordig als gezondheidsrelevant gezien. 
 
De bijdrage van EC- en OC-emissies door wegverkeer aan de grootschalige PM2,5- en PM10-
concentraties in de stad is ongeveer 0,5 µg/m3. Hierdoor van is het potentieel om in de stad de 
concentraties van fijn stof grootschalig te reduceren, door het terugdringen van uitlaatemissies 
van autoverkeer, minder dan 5% op jaarbasis. Daarnaast blijkt dat andere antropogene bronnen in 
het Rijnmondgebied, zoals industrie, raffinaderijen, luchtverkeer en scheepvaart, geen significante 
bijdrage leveren aan de grootschalige EC- en OC-concentraties in de stad. 
 
De overige resultaten zijn als volgt samen te vatten: 
EC-concentratie Het gemiddelde van de EC-concentraties over de meetperiode van ongeveer een 
jaar was 2,1 ± 1,2 µg C/m3 buiten de stad, in de stad was er een toename van 0,3 ± 0,2 µg C/m3. 
Langs drukke stadswegen was de EC- concentratie gemiddeld 4,0 ± 2,2µg C/m3. 
OC-concentratie Het gemiddelde van de OC-concentraties over de meetperiode van ongeveer een 
jaar was 1,6 ± 0,5 µg C/m3 buiten de stad. In de stad was er een gemiddelde toename van 0,1 ± 0,2 
µg C/m3. De OC-concentratie in de stadslucht was daarmee niet significant hoger dan in de lucht 
daarbuiten. Langs drukke stadswegen was de OC concentratie gemiddeld 1,9 ± 0,8µg C/m3. Deze 
resultaten laten zien dat de stad- en straatconcentraties van OC vooral door OC-concentraties van 
buiten de stad worden bepaald. 
Emissiefactoren stedelijk verkeer Een EC-emissiefactor van 10 mg C/km is bepaald voor 
stadsverkeer. Deze factor zit aan de onderkant van het in de literatuur gerapporteerde bereik van 
8 tot 20 mg C/km. Voor OC kon geen emissiefactor voor stadsverkeer worden bepaald. 
EC als PM indicator voor verkeer Modelresultaten voor Rotterdam laten een groot contrast zien 
tussen EC-concentraties langs drukke wegen en grootschalige EC-concentratie in de stad, veel 
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groter dan voor PM2,5 en PM10. Dit bevestigt dat EC een goede indicator is voor de verspreiding van 
fijnstofemissies voor zover deze verkeersgerelateerd zijn. 
Zwarte Rook als proxy voor EC trend Uit metingen van zwarte rook in Rotterdam en er net buiten 
kon worden geconcludeerd dat de EC-concentraties significant zijn gedaald en wel met 5% per jaar 
na 2001. 
EC en OC metingen zijn nog erg onzeker Verdere standaardisatie van de meetmethoden wordt 
aanbevolen en meer onderzoek rond EC als indicator voor fijn stof uit verkeer in 
gezondheidsstudies. 
 
- Attainability of PM2.5 air quality standards, situation for the Netherlands in a European 

context 
Matthijsen et al., 2009 
 

Het is waarschijnlijk dat met het huidige en voorgenomen nationale en Europese beleid alle grens- 
en richtwaarden voor PM2,5 bij gemiddelde weersomstandigheden op tijd kunnen worden gehaald. 
De nieuwe normen voor de kleine deeltjes fijn stof lijken daarmee niet strenger dan de bestaande 
grenswaarden voor fijn stof (PM10). Nederland is bezig het beleid, de monitoringsmethoden en 
modellen op het gebied van fijn stof aan te passen om aan de eisen van de luchtkwaliteitsrichtlijn 
voor PM2,5 te voldoen. Dit rapport ondersteunt dat proces met een onderzoek naar de 
haalbaarheid van de verschillende normen voor PM2,5. 

 
De onzekerheden in deze beoordeling zijn groot. Ongunstige weersomstandigheden kunnen 
leiden tot overschrijdingen van de grenswaarde van 25 µg/m³. De EU heeft een doelstelling 
vastgesteld om de gemiddelde PM2,5-concentratie in stedelijke gebieden te verminderen tussen 
2010 en 2020. Het gaat om de zogeheten blootstellingsreductiedoelstelling (BRD). Dit is een 
richtwaarde. De precieze waarde van de BRD staat nog niet vast; voor Nederland is 15% het meest 
waarschijnlijk op basis van de huidige inzichten. Dat het 20% wordt is echter nog niet uit te sluiten. 
Het doel van 15% komt met het huidige en voorgenomen beleid binnen bereik. In het geval dat het 
doel een vermindering van 20% wordt, zou een verdere aanscherping van het beleid nodig zijn. 
 
- Carbon (EC/OC) concentrations as derived from routine PM measurements in the Netherlands 

Ten Brink et al., 2009 
 

Het koolstofgehalte van fijn stof is bepaald op een zestal meetstations gedurende een jaar. Dit 
was deel van een groter onderzoek naar de samenstelling en bronnen van PM10 en PM2,5 in 
Nederland. De bijdrage van koolstof aan fijn stof wordt vanuit het oogpunt van bronherkenning 
veelal onderverdeeld in een bijdrage van elementair koolstof (EC) en organisch koolstof (OC) De 
koolstofverbindingen zijn van belang, omdat vooral deze bestanddelen met de gezondheids-
effecten van fijn stof worden geassocieerd. Tegelijkertijd is er nog maar relatief weinig bekend 
over de bijdrage ervan aan fijn stof en het verloop ervan in de tijd en ruimte. Koolstofverbindingen 
komen als fijn stof vrij bij verbrandingsprocessen zoals bij verkeer; ook worden ze chemisch tot fijn 
stof omgezet in de lucht. Een deel van het koolstof is van natuurlijke oorsprong. Deze studie 
brengt voor Nederland de bijdrage van EC en OC aan fijn stof in kaart. De meting van EC en OC 
gaat gepaard met grote onzekerheden. Daarom is extra aandacht besteed aan de meettechniek 
en de robuustheid ervan. 

 
Het fijn stof is verzameld volgens de referentiemethode om fijn stof te meten. De gemiddelde 
koolstofbijdrage van EC en OC aan fijn stof is ongeveer 5 µg/m3 voor PM10 en 4 µg/m3 voor PM2,5. 
Hier komt nog eens dertig% bij als de andere elementen van de koolstofverbindingen, zoals 
zuurstof en waterstof, worden meegerekend: voor PM10 varieert dan de bijdrage tussen 5 µg/m3 in 
het buitenstedelijke gebied tot 7,5 µg/m3 op de straatstations. De toename in de bijdrage van 
buitenstedelijk naar stadstraat, van 2,5 µg/m3, blijkt vooral door een toename van EC te komen. Uit 
een vergelijking met metingen door de GGD Amsterdam blijkt dat het totaal aan koolstof een 
robuuste maat is. De onderverdeling in EC en OC is onzekerder. 
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- Methodologies for estimating shipping emissions in the Netherlands 
Denier van der Gon & Hulskotte, 2010 

 
Sinds 2000 zijn specifieke schattingsmethodieken ontwikkeld voor de emissies op de Noordzee, in 
havens en voor de binnenvaart. Extra aandacht is gegeven aan de huidige emissiefactoren en 
activiteitsdata benodigd om emissies van stilliggende schepen en de binnenvaart te schatten. De 
hieruit volgende aanbevelingen voor onderhoud van de basisgegevens en mogelijke verdere 
verbeteringen worden gepresenteerd. 
 
 
- Contribution of secondary inorganic aerosols to PM10 and PM2.5 in the Netherlands; 

measurements and modelling results 
Weijers, 2010 

 
De bijdrage van fijn stof uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak aan PM10 was ongeveer 30 
en 40%. Bij hoge fijnstofconcentraties, dat wil zeggen boven de 30 µg/m³, was dit 50% of meer. De 
extra toename van fijn stof bestond vooral uit fijn stof uit stikstofoxiden en ammoniak. 
Vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (verkeer) en ammoniak (landbouw) in Nederland 
en Europa is daarom een effectief middel om hoge fijnstofconcentraties te verminderen. 
 
Over de periode 1994-2007 is de bijdrage van fijn stof uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en 
ammoniak afgenomen. Echter vanaf 2001, verliep de afname minder snel. Deze trend bleek 
overeen te komen met het verloop van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden en 
ammoniak in Europa. 
 
Het rapport draagt bij aan de kennis over fijn stof uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, 
en geeft een verbeterde schatting van de bijdrage ervan aan PM10 en PM2,5. De nadruk ligt op de 
interpretatie van metingen. De studie geeft inzicht in de variabiliteit in tijd en ruimte en de bijdrage 
aan de stedelijke achtergrondniveaus in Nederland. 
 
- Trends in particulate matter 

Hoogerbrugge et al., 2010 
 
De trend in fijn stof (PM10) en zijn belangrijkste samenstellende componenten zijn niet in 
tegenspraak met de geregistreerde ontwikkelingen in de emissies. Hoewel er op het oog een 
contradictie is; “concentratie stabiel, emissie (licht) dalend” blijkt bij nadere studie dat het 
onderscheidend vermogen niet hoog genoeg is om dit daadwerkelijk te concluderen. De 
onzekerheid in de gemeten trends is relatief groot vooral door de sterke invloed van de 
weersomstandigheden op de concentraties maar ook doordat het meten van fijn stof moeilijk is.  
 
In deze studie is op verschillende manieren gecorrigeerd voor dit effect van meteorologie 
waardoor de onzekerheid gereduceerd is. Zowel voor de gemeten concentraties als voor de 
emissies is geconstateerd dat de afname in de periode 1993-2000 duidelijk groter is (typisch 2-4 % 
per jaar) dan de afname in de periode 2000-2008 (0-2 % per jaar). Een gedetailleerd onderzoek naar 
verkeersemissies, belangrijk in verband met gezondheidseffecten, laat zien dat de daling als 
gevolg van de invoering van schonere motoren grotendeels verdwijnt door stijging van het aantal 
gereden kilometers en het zwaarder worden van de voertuigen. Het blijkt dat de intrinsieke 
onzekerheid waarmee trends over korte periodes, minder dan 10 jaar, kunnen worden vastgesteld 
te groot is om de huidige ontwikkelingen eenduidig te interpreteren. Na correcties voor 
weersinvloeden kunnen systematische dalingen sneller worden aangetoond. 
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- Composition and origin of Particulate Matter in the Netherlands 
Schaap et al., 2010 

 
Er is in kwalitatieve zin een hoge mate van overeenstemming over de samenstelling van 
stofvormige luchtverontreiniging in Nederland. De belangrijkste componenten van fijn stof zijn de 
secundaire anorganische en koolstofhoudende componenten. Daarnaast zijn er significante 
bijdragen van zeezout, bodemstof en metalen. 
 
Een groot gedeelte van de gemeten massaconcentratie kon met behulp van de gemeten 
componenten worden verklaard. De toepassing van een bronherkenningstechniek 
complementeerde de analyse van de chemische samenstelling en bevestigde op een 
onafhankelijke manier dat vele componenten de impact van specifieke (groepen van) activiteiten 
representeren. Op die manier is de betrouwbaarheid van de analyse vergroot. Op basis van de 
gemeten concentraties en inschattingen van de natuurlijke bijdragen per component is afgeleid 
dat ca. 75 % van PM10 en ca. 80% van PM2,5 aan menselijk handelen kan worden toegeschreven. 
 
- Mineral Dust as a component of particulate matter 

Denier van der Gon et al., 2010 
 
De bijdrage van bodemstof aan PM10 is substantieel. Niettemin is de kennis over de herkomst en 
het relatieve belang van de verschillende emissieoorzaken zeer beperkt. In dit rapport wordt met 
behulp van chemische analyses van fijn stof monsters uit Nederland, waarnemingen uit ons 
omringende landen en de rest van Europa, alsmede eenvoudige emissiemodules en een regionaal 
atmosferisch transport model de rol van bodemstof als fijn stof component onderzocht en 
gekwantificeerd. Het onderzoek levert inzicht in de bijdrage van verschillende processen en locatie 
afhankelijke bijdrages van bodemstof. De verhoging van het bodemstofgehalte in fijn stof in de 
stedelijke omgeving is nog niet goed begrepen, evenals de verschillen tussen Nederland en 
omringende landen. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de rol van bodemstof in 
Nederland beduidend geringer lijkt dan tot nu toe aangenomen.  
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De belangrijkste bevindingen uit BOP-II 
Het onderzoek in het kader van BOP-II is nog niet volledig afgerond. Hier kunnen dus alleen de 
resultaten van de tot nu toe afgeronde onderzoeken worden gepresenteerd. 
 
- The MAAP as a monitoring instrument for combustion aerosol near road traffic: an 

explorative study 
 Keuken et al., 2010 
 
De Multi-Angle Absorption Photometer (MAAP) blijkt een geschikt, automatisch instrument is om 
elementair koolstof (elemental carbon, EC) te meten als indicator voor verbrandingsaerosol. De 
MAAP meet de transmissie van licht door en gereflecteerd van een filter tape waarop continue 
fijnstof wordt bemonsterd. Deze optische meting wordt intern omgezet naar EC-concentraties. 
Onze studie laat zien dat EC-concentraties een factor drie zijn verhoogd benedenwinds van de 
snelweg A10 ten opzichte van bovenwindse concentraties. Dit is een significante verhoging in 
vergelijking met PM10 dat in het algemeen minder dan 20% benedenwinds van een snelweg is 
verhoogd. Ook langs binnenstedelijke wegen met intensief wegverkeer wordt een vergelijkbare 
verhoging van een factor drie gemeten vergeleken met de stedelijke achtergrond. 
 
Naast het onderzoek naar EC is ook verkennend onderzoek uitgevoerd naar organisch gebonden 
koolstof (organic carbon, OC. Dit laat zien dat wegverkeer een beperkte bijdrage levert aan OC 
emissies. Gezien de giftigheid van verkeersgerelateerde organische verbindingen is het mogelijk 
dat zelfs een geringe bijdrage mogelijke gezondheidseffecten heeft. 
 
De aanbevelingen op basis van deze verkennende studie zijn als volgt: 

1. De MAAP te kalibreren volgens de (referentie) thermische analyse door gelijktijdige 
metingen van een MAAP en thermische analyse gedurende een langere periode en op 
verschillende locaties. 

2. De thermische analyses in Nederland te harmoniseren en de werkgroep in Europa te 
ondersteunen voor Europese harmonisatie van een themische analyse van EC. 

3. Emissiefactoren van EC voor wegverkeer op te stellen op basis van MAAP metingen zodat 
de combinatie van metingen en modellen wordt ondersteund. 

 
- Health impact assessment of PM10 and EC in the city of Rotterdam (the Netherlands) in the 

period 1985-2008 
Keuken et al., 2010 

 
De luchtkwaliteit van PM10 en elementair koolstof (EC) in de stedelijke achtergrond en in de buurt 
van druk wegverkeer is in Rotterdam in de periode 1985-2008 significant is verbeterd. Dit levert 
een winst in levensjaren van gemiddeld 13 ± 6 maanden door PM10 of 12±8 maanden door EC per 
persoon in Rotterdam. De gezondheidseffecten van PM10 en EC zijn in dezelfde orde van grootte, 
terwijl de bevolkingsgewogen concentratie van PM10 met gemiddeld 18 µg/m³ daalde en van EC 
met 2 µg/m³. 
 
Onderzoek in BOP-I Nederland liet zien dat 70% van de afname in PM10-concentraties de afgelopen 
decennia wordt toegeschreven aan secondair anorganisch aerosol en voor 10% aan primaire PM- 
emissies met onder andere verbrandingsaerosol. De overeenkomst in gezondheidseffecten voor 
PM10 en EC wijst erop dat gezondheidseffecten van PM10 in Rotterdam vooral zijn toe te schrijven 
aan het aandeel verbrandingsaerosol. Dit laat zien dat EC een gevoeliger indicator is (vergeleken 
met PM10) om gezondheidseffecten van verkeersmaatregelen te beoordelen. Tevens wordt 
geconcludeerd dat beleid gericht op het terugdringen van verbrandingsaerosol, zoals het 
verminderen van uitlaatemissies door (diesel)verkeer en scheepvaart, effectiever is voor het 
verminderen van gezondheidsrisico’s door luchtvervuiling dan het generiek verlagen van PM10-
concentraties. 
 
Het wordt benadrukt dat EC waarschijnlijk niet de oorzaak is van de gezondheidseffecten maar 
een indicator voor de verspreiding van de massa van verbrandingsaerosol. 
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Experimenteel vervolgonderzoek wordt aanbevolen om verspreidingsmodellen voor EC in 
stedelijk gebied te verbeteren. Verder is het gewenst om het effect van verkeersmaatregelen zoals 
emissiezones en doorstromingsmaatregelen (waaronder ‘80 km/u op snelwegen’ en ‘groene 
golven op binnenstedelijke wegen’) met metingen te valideren. Verkennende online metingen met 
de Multi-Angle Absorption Photometer (MAAP) van EC in uitlaatemissies geven aan dat de MAAP 
een veelbelovend instrument is voor het vaststellen van EC-emissiefactoren van wegverkeer. 
 
- Establishing the origin of Particulate Matter concentrations in the Netherlands 

Hendriks et al., 2010 
 

Het LOTOS-EUROS-model is gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de herkomst van fijn stof in 
de Nederlandse atmosfeer. De gemiddelde, gemodelleerde concentratie voor PM10 in Nederland 
voor de jaren 2007-2009 was 13-22 µg/m³. De concentraties waren in het zuiden hoger dan in het 
noorden. In gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid met aanzienlijke industriële activiteiten 
zijn de concentraties eveneens verhoogd. De gemiddelde, gemodelleerde concentratie voor PM2,5 
was 9-11 µg/m³. 
 
Het model berekende 60% van de gemeten concentraties. Hiervan is 60% afkomstig van secundair 
anorganisch aerosol, 15% van koolstofhoudende stoffen en 10% van zeezout. Een vergelijking met 
gemeten concentraties leert dat het niet-gemodelleerde deel vooral uit nitraathoudend aerosol en 
koolstofachtig materiaal bestaat. 
 
De berekende, antropogene bijdrage van het gemodelleerde deel is 70-80% voor PM10 en 80-95% 
voor PM2,5. Ongeveer een derde deel is afkomstig van Nederlandse bronnen. Agrarische 
activiteiten en transport leveren verreweg de bijdrage aan het Nederlandse deel. 
 
- Regional and local contribution to PM2.5 and PM10 at the urban background and a street 

canyon in Rotterdam, The Netherlands 
Keuken et al., 2012 

 
Er is onderzoek gedaan naar de bijdrage van regionale en stedelijke bronnen aan de concentraties 
van PM2,5 en PM10 in stedelijk gebied. In deze studie is extra aandacht besteed aan de bijdrage van 
stedelijk verkeer. De achtergrond van het onderzoek is de normstelling in de Europese 
Luchtkwaliteitsrichtlijn die er op is gericht om de stedelijke achtergrondconcentratie van PM2,5 
terug te dringen.  
 
Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de stedelijke achtergrondconcentratie van fijn stof in 
Rotterdam wordt gedomineerd door de regionale achtergrond en dat stedelijke emissies, inclusief 
verkeer, minder dan 15% bijdragen. Langs drukke straten zijn de concentraties van elementair 
koolstof van uitlaatemissies, zware metalen, zoals koper en zink van rem- en bandenslijtage, en 
opwervelend wegenstof een factor 2-3 verhoogd ten opzichte van de stedelijke achtergrond.  
 
De conclusie van deze studie is dat vooral de stedelijke bevolking langs drukke straten wordt 
blootgesteld aan extra gezondheidsrisico’s door verhoogde concentraties van EC/OC, zware 
metalen en opwervelend wegenstof. In de stedelijke achtergrond wordt de stedelijke bevolking 
veel minder blootgesteld aan deze verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Deze bevindingen 
geven aan dat maximaal 5-10% van de stedelijke bevolking een verhoogd risico heeft, terwijl het 
merendeel van de stedelijke bevolking voornamelijk wordt blootgesteld aan een (licht) verhoogde 
regionale achtergrond van PM2,5 en PM10. Er is geen no-effectniveau voor PM2,5 en PM10 en daarom 
leidt de verlaging van de regionale achtergrondconcentratie tot gezondheidswinst voor de 
stedelijke bevolking. Dit vereist vooral nationale en internationale maatregelen, terwijl het lokale 
luchtkwaliteitsbeleid beter kan worden gericht op straten met druk wegverkeer. De effectiviteit 
van dergelijke lokale maatregelen is afhankelijk van de lokale situatie en mogelijkheden. 
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- Measurements of secondary inorganic aerosols in the Netherlands 
Weijers et al., 2012 

 
Het secundaire anorganische aerosol draagt voor een groot deel bij aan de concentraties van fijn 
stof. In deze studie is gekeken naar de oude en nieuwe methode om deze fractie van fijn stof te 
meten. Er zijn correctiefactoren bepaald voor de oude metingen, zodat trends van 1994 tot nu 
goed kunnen worden gevolgd. Tevens is aangetoond dat de nieuwe meetmethode robuust zijn, 
zodat accuraat de concentraties van de samenstellende bestanddelen van het secundair aerosol in 
de lucht kunnen worden gemeten. 
 
- Improving the understanding of the secondary inorganic aerosol distribution over the 

Netherlands 
Wichink Kruit et al., 2012 

 
Het secundaire anorganische aerosol draagt voor een groot deel bij aan de concentraties van fijn 
stof. In dit rapport zijn beschrijvingen te vinden van modelverbeteringen voortkomend uit 
aanbevelingen vanuit het eerste BOP-programma. Een zestal verbeteringen zijn doorgevoerd in 
het model LOTOS-EUROS welke hebben geleid tot een betere beschrijving van de concentraties 
van secundaire anorganische aerosol in Nederland in het model. Daar waar eerst een 
onderschatting van 50% van dit type aerosol aanwezig was, is deze nu gereduceerd tot 23% voor 
PM2,5 en 20% voor PM10. 
 
- A reanalysis of the BOP dataset 

Mooibroek et al., 2012. 
 
De metingen uitgevoerd voor het eerste Beleidsgericht Onderzoeksprogramma PM (BOP) waren 
erop gericht om kennis te verwerven over fijn stof. Bij de metingen is onderscheid gemaakt tussen 
de totale hoeveelheid fijn stof (PM10) en de fijnere fractie ervan (PM2,5). De resulterende dataset 
bevat onder andere informatie over de chemische componenten waaruit fijn stof is opgebouwd. 
Deze samenstelling geeft belangrijke informatie over de herkomst van fijn stof, zoals industrie en 
verkeer. Enkele vragen over de herkomst van fijn stof bleven na het eerste onderzoek echter 
onbeantwoord. Het RIVM heeft twee van deze vragen in het kader van het tweede BOP-
programma nader onderzocht. 
 
Verklaring voor inconsistente samenstelling PM10 en PM2,5 per bron 
Als eerste gaven de data soms verschillen aan tussen de samenstelling van PM10 en PM2,5 uit 
dezelfde bron. De vraag was hoe dit kan worden verklaard. Deze verschillen blijken aanwezig te 
zijn in de gemeten concentraties en niet te worden veroorzaakt door de gebruikte rekenmethode. 
De oorzaak van de inconsistenties in de data blijft echter onduidelijk; wel zijn in dit onderzoek een 
aantal mogelijkheden uitgesloten. Om tot deze conclusie te komen is opnieuw berekend uit welke 
bron de desbetreffende stoffen afkomstig zijn. De data van PM10 en PM2,5 waren in de eerdere 
ronde los van elkaar geanalyseerd. Dit keer zijn ze gecombineerd.  
 
Verschillen tussen Nederland en Vlaanderen in bijdrage bodemstof  
De tweede vraag betrof het aandeel dat opwaaiend bodemstof levert aan de concentratie van 
PM10 in de lucht. Volgens eerdere berekeningen zou bodemstof in Nederland de helft minder 
bijdragen aan de fijnstofconcentratie dan in Vlaanderen. Dit verschil blijkt grotendeels te kunnen 
worden verklaard door de gebruikte rekenmethode om de bodemstofbijdrage te bepalen. In de 
Vlaamse rekenmethoden bleek de bijdrage van bepaalde chemische componenten anders te 
worden beoordeeld dan in Nederland. Deze verschillen zijn dus niet toe te schrijven aan de 
gemeten concentraties. 
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Noten 
 
1 PM staat voor Particulate Matter, de Engelstalige uitdrukking voor fijn stof. 
2 Richtlijn 2008/05/EG formuleert luchtkwaliteitsdoelstellingen voor de volgende stoffen in lucht: fijn stof 
(PM10), de fijnere fractie van fijn stof (PM 2,5), koolmonoxide (CO), lood (Pb), ozon (O3), stikstofdioxide (NO2), 
stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). 
3 Voor nadere informatie zie http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-
health/air-quality/activities/evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-to-review-eu-policies-the-revihaap-
project. 
4 Vergelijkbaar met de oxidatieve stress door bijvoorbeeld ozon. 
5 Hierbij valt te denken aan de verblijftijd in het verkeer. 
6 Aquila staat voor Air Quality Reference Laboratories. 
7 Zie ook: Belis, C.A., 2009. Preliminary results of the QA/QC programme for PM10/PM2.5 in Europe. Paper 
gepresenteerd op de Fourteenth EIONET Workshop on Air Quality Management and Assessment 
Warsaw, Poland, 5-6 oktober 2009. Te raadplegen onder: 
http://acm.eionet.europa.eu/docs/meetings/091005_14th_eionet_aq_ws/02_QAQC_PM_AQEionet09_CBelis.p
df.  
8 Zie ook http://www.escapeproject.eu. 
9 Zie ook http://www.transphorm.eu. 
10 Zie ook http://www.transphorm.eu. 
11 Zie ook http://joaquin.eu en http://www.vmm.be/lucht/internationale-projecten/joaquin-joint-air-quality-
initiative. 
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