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Eerste kaart roetconcentraties Nederland 
Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten 
luchtvervuiling 
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Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven 
van luchtverontreiniging als gevolg van verkeer. Tot nu toe zijn daar 
meestal de twee maten voor fijn stof (PM10 en PM2,5) voor in gebruik. 
Het RIVM en de DCMR hebben daarom voor het eerst de 
roetconcentraties op alle adressen in heel Nederland bepaald. 
 
Verkeer stoot relatief veel roet uit. De hoeveelheid roet nabij drukke 
verkeerswegen is dan ook relatief hoog. Momenteel zijn die hoge 
roetconcentraties niet terug te zien in de metingen van de luchtkwaliteit. Voor 
roet bestaat er (nog) geen grenswaarde. Om gezondheidseffecten van 
luchtvervuiling in kaart te brengen, wordt tot nu toe vooral gekeken naar de 
hoeveelheid fijn stof en stikstofdioxide, omdat daar wel normen voor bestaan. 
Aangezien fijn stof maar voor een klein deel uit roet bestaat, zijn verschillen in de 
roetconcentraties nauwelijks terug te zien in de totale fijnstofconcentraties. 
Bovendien kan luchtverontreiniging ook schadelijk zijn als de concentraties 
stikstofdioxiden en fijn stof onder de normen liggen. 
 
Als de effecten van beleid dus alleen op de totale hoeveelheid fijn stof worden 
gebaseerd, ontstaat een onvolledig beeld van de gezondheidseffecten van 
luchtvervuiling door verkeer. Bij dezelfde analyse van de luchtkwaliteit op basis 
van de roetconcentratie, zijn deze effecten veel duidelijker te zien. Door elke 0,5 
microgram roet per kubieke meter lucht waar mensen extra en langdurig aan 
blootstaan, leven zij gemiddeld drie maanden korter. Informatie over 
roetconcentraties kan daarom helpen om keuzes te maken voor 
(verkeers)maatregelen die de luchtkwaliteit lokaal verbeteren, ook als al aan alle 
Europese normen wordt voldaan. De nu beschikbare roetkaart kan hier aan 
bijdragen. 
 
Roet versus ultrafijn stof 
De kleine deeltjes van fijn stof, ultrafijn stof, (deeltjes kleiner dan 0,1 microgram 
per kubieke meter) worden het meest in verband gebracht met 
gezondheidsschade. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze dieper in de longen terecht 
kunnen komen en vandaaruit in het bloed. Ultrafijn stof en roet worden vaak in 
één adem genoemd. Beide zijn vooral een product van verbrandingsprocessen. 
Hoewel verkeer aanzienlijke bijdraagt aan de uitstoot van beide stoffen, zijn er 
ook duidelijke verschillen: ultrafijn stof bestaat uit meer dan alleen roet, en roet 
bestaat voor een deel ook uit stofdeeltjes die groter zijn dan ultrafijn stof. De 
hoeveelheden ultrafijn stof worden in Nederland tegenwoordig nog nergens 
continu gemeten. Roet wordt wel al enkele jaren op verschillende plaatsen 
continu gemeten. 
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Het RIVM en de DCMR hebben de beschikbare gegevens uit de meetnetten 
gebruikt om modelberekeningen voor roet te ijken. Met de geijkte modellen zijn 
de roetconcentraties op de adressen in Nederland bepaald.  
 

 
 
IJking van de berekeningen 
 
De hoeveelheid roet kan worden bepaald op basis van metingen van zwarte rook. 
Zwarte rook wordt namelijk al tientallen jaren continu gemeten en de relatie 
tussen roet en zwarte rook is bekend. Deze relatie is ook voor een deel van de 
gegevens in de huidige analyse gebruikt. In de loop van 2013 zijn voldoende 
gegevens beschikbaar gekomen over de bronnen en emissies van roet gedurende 
de laatste jaren om de roetemissies in die periode te kunnen berekenen. Dit heeft 
het mogelijk gemaakt om voor het eerst de berekende concentraties voor 
verschillende jaren en meetpunten in geheel Nederland te ijken aan metingen.  
 
De onzekerheden in de modellen en metingen zijn vooralsnog iets groter dan die 
voor stikstofdioxide en fijn stof. Deze onzekerheden zullen steeds kleiner worden 
naarmate er in de toekomst meer meetpunten voor roet beschikbaar komen. 
Recentelijk zijn er meerdere nieuwere meetmethoden gestart om 
roetconcentraties directer te bepalen. 
 
Roetconcentraties in Nederland 
 
Nationale schaal 
De nu berekende roetkaart van Nederland laat de hoge bijdrage van het verkeer 
goed zien. De roetkaart lijkt dan ook op de wegenkaart. Daarnaast ‘lichten’ de 
grotere steden duidelijk op in de kaart. De roetconcentraties getoond in Figuur 1 
zijn berekend op alle adressen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
(BAG). Op de witte plekken in de kaart komen weinig of geen adressen voor. 

Lucht en gezondheid - roet en gezondheid 
De aandacht voor luchtvervuiling vindt zijn oorsprong in het feit dat luchtvervuiling 
schadelijk is voor de gezondheid. De laatste jaren was het beleid er vooral op gericht 
dat de normen voor fijn stof en stikstofdioxide tijdig werden gehaald. Hierbij is soms 
enigszins uit beeld geraakt dat luchtbeleid eigenlijk gezondheidsbeleid is. Met roet als 
indicator is een directere link tussen luchtbeleid en gezondheid te leggen.  
 
De gezondheidseffecten worden uitgedrukt als een verandering in de 
levensverwachting. Deze vergelijking maakt het mogelijk om de effecten van 
luchtvervuiling te vergelijken met andere factoren die de gezondheid schade 
berokkenen.  
 
Hierbij moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. Luchtvervuiling heeft nog veel 
meer gezondheidseffecten dan vroegtijdig overlijden, zoals langdurige 
ademhalingsproblemen, maar daarover is minder bekend. Verder gaat het om de 
relatieve ernst van luchtvervuiling op locaties, omdat deze is gebaseerd op 
gemiddelde concentraties en gemiddelde reacties van mensen op de blootstelling 
daaraan.  
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Figuur 1, berekende totale roetconcentraties in geheel Nederland op de locaties in de BAG.  
 
De verkeersbijdragen van roet 
kunnen worden opgesplitst in 
bijdragen in vooral stedelijk 
straten en de bijdragen van 
hoofdwegen (snelwegen en andere 
grotere, doorgaande wegen). In 
Figuur 2 is aangegeven hoe de 
achtergrondconcentraties, totale 
roet-concentraties en verkeers-
bijdragen zicht tot elkaar 
verhouden.  
 
De uitstoot is dus het hoogst langs 
snelwegen en grote doorgaande 
wegen in steden (oftewel de 
hoofdwegen). De hoeveelheid 
luchtvervuiling door verkeer waar 
mensen aan blootstaan is beperkter. 
Dat komt doordat de hoofdwegen in 
beperkte mate door bewoond gebied 
lopen. Op basis van deze analyse kan worden gesteld dat op circa 1600 adressen 
langs hoofdwegen de bijdrage van verkeer aan de uitstoot van roet groter of 
gelijk is aan 0,5 microgram per kubieke meter.  

Figuur 2, Verdeling van berekende roet-
bijdragen van verkeer, achtergrond en totale 
roet-concentraties. 
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Lokale schaal 
Als goede informatie beschikbaar is over de hoeveelheid, type vervoersmiddel en 
snelheden van het verkeer in steden, kunnen daarmee gedetailleerde kaarten van 
roetemissies worden gemaakt. In de steden draagt het verkeer sterk bij aan de 
roetconcentraties in de straten, het is daar vaak de grootste bron.  
  

 
Figuur 3, berekende totale roetconcentraties in stdelijk gebied. 
 
In steden is volgens de huidige berekeningen naar schatting op ruim 22.000 
adressen de roetbijdrage van verkeer op belangrijke wegen groter dan een halve 
microgram per kubieke meter. Dit komt overeen met een levensduurverkorting 
van circa 100 dagen (aannemende dat overal gemiddeld reagerende mensen 
wonen).  
 
 
Waar komt het roet vandaan 
 
Verkeer is een belangrijke bron van roet, zeker als bedacht wordt dat een flink 
deel van het roet dat uit het buitenland komt, afkomstig is van het verkeer. 
Onderstaande Figuur 4 laat de verdeling zien in de agglomeratie Rotterdam-
Dordrecht. (Data RIVM). Door de ligging aan de kust en de aanwezigheid van 
havens is de invloed van de uitstoot van de scheepvaart nog herkenbaar. 
Gemiddeld over Nederland zijn huishoudens de derde categorie vervuilende 
bronnen (na verkeer en buitenland), omdat houtkachels een relatief grote bron 
zijn.  
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Figuur 4, verdeling van bronnen van roet in de agglomeratie Rotterdam-Dordrecht . 
 
 
Rapportage 
 
Begin 2014 zullen het RIVM en de DCMR een gezamenlijk rapport uitbrengen met 
de details van de ijking en van de berekeningen.  
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