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Inleiding
Verhoogde fijn stof concentraties in de lucht kunnen negatieve gezondheidseffecten 
veroorzaken. Deze verhoogde niveaus van fijn stof worden vooral veroorzaakt door 
menselijk handelen. De Europese wetgeving heeft daarom normen voor fijn stof (PM10) en 
de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) voorgeschreven.

Al sinds eind jaren ’90 worden op tientallen locaties de niveaus van fijn stof continue 
gemeten in Nederland via het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Aansluitend 

Figuur 1 De gemiddelde samenstelling van fijn stof in Nederland zoals in kaart gebracht door het 
eerste BOP programma. De twee componenten die het meeste bijdragen aan fijn stof in 
Nederland zijn deeltjes die zwavel & stikstof bevatten (secundair anorganische deeltjes) en 
koolstofhoudende deeltjes.
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worden jaarlijks berekeningen verricht om grootschalige concentratie kaarten voor 
Nederland (GCN) te verkrijgen van fijn stof.
Zowel het meten als het rekenen aan fijn stof bevatten grote wetenschappelijke onzeker-
heden die de beleidsvorming en -uitvoering rond fijn stof belemmerden. Dit leidde in 
2007 tot het eerste beleidsgericht onderzoek fijn stof Nederland (BOP, 2007-2009). Dat 
programma leverde onder andere gedetailleerde informatie over de samenstelling en 
herkomst van fijn stof en beleidsaanbevelingen om fijn stof concentraties verder te 
verlagen.

Na BOP bleven er echter een aantal vragen onbeantwoord, die aanleiding gaven tot het 
vervolg programma BOP II (2010-2012). Deze brochure geeft de huidige kennis weer rond 
het rekenen en meten van fijn stof in Nederland en presenteert de belangrijkste resulta-
ten van BOP II met mogelijke beleidsimplicaties.

Stand van zaken betreffende fijn stof 
in Nederland na BOP II

Kennis
• De ruimtelijke verdeling van fijn stof 

concentraties over Nederland kent een 
groot-schalige gradiënt van het 
zuidwesten naar het noordoosten. 
Daarbovenop veroorzaken emissies uit 
de stad in het stedelijke gebied van 
Nederland verhogingen in de orde van 
15%;

• De hoofdbestanddelen van fijn stof in 
Nederland zijn deeltjes die zwavel & 
stikstof bevatten (secondair anorgani-
sche deeltjes) en deeltjes die koolstof 
bevatten. Daarnaast worden metalen, 
bodemstof en zeezout gevonden, maar 
in veel lagere hoeveelheden;

• Fijn stof concentraties zijn beperkt 
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verhoogd rondom drukke straten en wegen. Roet en zware metalen daarentegen 
worden 2 tot 3 keer verhoogd langs drukke straten en wegen ten opzichte van de 
omgeving;

• Het antropogene deel van de fijn stof concentraties in Nederland komt voor 1/3 uit 
nationale bronnen en voor 2/3 uit buitenlandse bronnen. Van de nationale bronnen 
dragen verkeer en landbouw het meeste bij aan de fijn stof concentraties in Nederland. 
Het antropogene deel van fijn stof in Nederland wordt op 70-80% geschat.

Beleidsimplicaties
• Het verder reduceren van de fijn stof concentraties over heel Nederland vraagt om 

nationale en internationale beleidsmaatregelen, omdat het antropogene deel van fijn stof 
concentraties voor 1/3 uit nationale bronnen en voor 2/3 uit buitenlandse bronnen 
komt;

• Het verder reduceren van fijn stof concentraties in stedelijke gebieden van Nederland via 
gemeentelijk beleid is minder effectief omdat concentraties in het stedelijk gebied in 
Nederland “slechts” in de orde van 15% verhoogd zijn ten opzichte van die in de 
regionale landelijke gebieden;

• De componenten roet en zware metalen van fijn stof zijn lokaal 2 tot 3 keer verhoogd 
langs drukke straten en wegen in Nederland. Het reduceren van de concentraties van 
deze componenten op deze locaties kan in potentie worden bewerkstelligd door 
gemeentelijk beleid.

• Het reduceren van de concentraties van roet en zware metalen langs drukke straten en 
wegen is zinvol omdat van deze componenten bekend is dat ze schadelijk kunnen zijn 
voor de gezondheid.



Bijdrage van het secondair anorganisch aerosol 
aan fijn stof

De metingen en berekeningen van de secondair anorganische deeltjes, een van de 
twee hoofdbestanddelen van fijn stof in Nederland, geven na BOP II een goed beeld 
van wat er nu en in het verleden daadwerkelijk aan deze fractie van fijn stof in de lucht 
rondzweeft. Voorheen werden deze concentraties ongeveer 50 procent te laag 
ingeschat. Met de huidige inzichten blijken beleidsmaatregelen gericht op deze fractie 
van fijn stof effectiever te zijn in het reduceren van fijn stof concentraties dan eerder 
gedacht.

Een groot deel van het fijn stof in Nederland bestaat uit deeltjes die zwavel en stikstof 
bevatten (secundaire anorganische deeltjes genoemd). Het onderzoek van BOP liet zien 
dat het aandeel van deze fractie de helft groter was dan tot dan toe gemeten en berekend 
werd.

BOP II heeft eerdere aanwijzingen bevestigd en nader verklaard, dat in het verleden de 
concentraties van deze fractie van fijn stof werden onderschat. Correctiefactoren zijn 
bepaald voor de oude metingen, zodat de trends sinds 1994 tot nu goed gevolgd kunnen 
worden. Tevens zijn de modelberekeningen aangepast waardoor 85% van de gemeten 
waarden nu berekend kunnen worden.

Omdat er nu een kwantitatief goed beeld is van deze grote fractie van fijn stof, kunnen 
toekomstige effecten van beleidsmaatregelen op fijn stof concentraties in scenario- 
berekeningen (o.a. in GCN-kader) beter worden vastgesteld.



Figuur 3 De trend van 1994-2011 van de concentratie van de secundaire anorganische deeltjes 
gemiddeld over Nederland. De recente metingen zijn aangegeven met een donkerdere kleurtint 
dan de oude metingen. De schaalfactoren zijn toegepast voor de oude metingen.
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Stadsbijdrage aan fijn stof

In grote steden, waar een groot deel van de Nederlandse bevolking werkt en woont, 
worden mensen meer blootgesteld aan verhoogde fijn stof concentraties dan daarbuiten. 
Mede daarom is in BOP II de bijdrage van de stad aan fijn stof concentraties nader 
bestudeerd. Hiervoor is een intensieve meetcampagne uitgevoerd in Rotterdam. De 
resultaten toonden aan dat de bijdrage van emissies uit de stad aan fijn stof concentraties 
in stedelijk gebied niet meer dan 15% bedraagt. Ook de concentraties van fijn stof langs 
drukke straten en wegen zijn maar beperkt verhoogd ten opzichte van de omgeving. Dit 
in grote tegenstelling tot de concentraties van roet en zware metalen die lokaal een factor 
2 tot 3 hoger zijn langs drukke straten en wegen. Deze componenten worden uitgestoten 
door uitlaatemissies en slijtage van remschijven en banden van wegverkeer. Verhoogde 
concentraties van deze componenten zijn geassocieerd met negatieve 
gezondheidseffecten.

Organisch koolstof (OC) is een belangrijke component van fijn stof, waarover nog relatief 
weinig bekend was qua oorsprong. In BOP II is nauwkeurig gekeken naar de oorsprong 
van OC. Er is aangetoond dat 70% van de OC concentraties voortkomt uit natuurlijke 
bronnen en biomassa verbranding. De bijdrage van emissies uit de stad aan deze fractie 
van OC is marginaal. De resterende 30% van de OC concentraties komt voort uit verbran-
ding van fossiele brandstoffen, waarbij de verhoging rondom drukke straten en wegen 
weer wel significant is (vergelijkbaar met roet en zware metalen).

Fijn stof concentraties in stedelijk gebied worden gemiddeld met ongeveer 15% 
verhoogd. Concentraties van zware metalen, roet en organisch koolstof voortko-
mend uit fossiele verbrandingsprocessen zijn lokaal 2 tot 3 keer hoger langs drukke 
straten en wegen ten opzichte van de omgeving.



Figuur 4 De gemeten relatieve bijdrage van roet en PM2.5 van buiten de stad (regionaal), in de 
stad (stad) en langs drukke straten en wegen (straat) aan de totale concentratie. De metingen zijn 
verricht in de stad Rotterdam en omgeving.
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De herkomst van fijn stof in Nederland

1/3 deel van het fijn stof in Nederland is afkomstig van nationale bronnen. 2/3 deel is 
afkomstig van buitenlandse bronnen. Van de nationale bronnen dragen verkeer en 
landbouw het meeste bij aan de fijn stof concentraties in Nederland. Het antropogene 
deel van fijn stof in Nederland wordt op 70-80% geschat.

Voor het effectief toepassen van nationaal beleid op het verlagen van fijn stof concentra-
ties in Nederland, is het van belang om te weten welk deel van het fijn stof te beïnvloeden 
is door maatregelen in eigen land. In BOP II zijn berekeningen uitgevoerd om te bepalen 
welk deel van het antropogene fijn stof in Nederland afkomstig is van nationale bronnen, 
en welk deel afkomstig is van buitenlandse bronnen. Voor deze brontoekenning is een 
speciaal rekenalgoritme ontwikkeld. De berekeningen geven ook aan welk economische 
sector verantwoordelijk is voor de nationale en buitenlandse bijdragen.

De resultaten van BOP II hebben aangetoond dat in Nederland ruwweg 1/3 deel van het 
antropogene deel van fijn stof concentraties toe te wijzen is aan nationale bronnen, en 
2/3 deel is afkomstig van buitenlandse bronnen. Van de nationale bronnen dragen verkeer 
en landbouw het meeste bij aan de fijn stof concentraties in Nederland. Het antropogene 
deel van fijn stof in Nederland wordt via de analyse van de uitgevoerde berekeningen 
geschat op 70-80%. 



Figuur 5 De nationale bijdrage (15%) en buitenlandse bijdragen (28%) aan fijn stof (PM10) in 
Nederland. De opsplitsing in type bronnen wordt ook getoond. Het niet-gemodelleerde deel 
(40%) bestaat waarschijnlijk voor meer dan de helft uit antropogene bronnen. Deze zullen de 
nationale en buitenlandse bijdrage aan fijn stof verhogen.
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Een wetenschappelijke samenvatting van 
het BOP II onderzoek staat op de website 
van het RIVM  
(http://www.rivm.nl/bibliotheek/
rapporten/680356002.html).


