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Inleiding 

Hoe beoordelen we de luchtkwaliteit? 
De luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied wordt beoordeeld aan de hand van een aantal stoffen. 
Voor de meeste van deze stoffen bestaan wettelijke grenswaarden. Echter, er is geen scherpe 
grens tussen goede en slechte luchtkwaliteit. Ook onder de grenswaarden treden nadelige ef-
fecten op voor mensen, de natuur, gewassen en gebouwen. Dat blijkt ook uit de veel strengere 
advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. 
 
Wanneer kunnen we zeggen dat het goed gaat met de luchtkwaliteit? 
Voor luchtvervuiling geldt: hoe minder hoe beter. Nu we voor alle stoffen met een norm aan de 
grenswaarden voldoen, zeggen we liever: “het gaat goed met de luchtkwaliteit als de luchtver-
vuiling daalt”. De gemeten luchtvervuiling hangt af van de uitstoot en het weer en schommelt 
daarom van jaar tot jaar. Om te beoordelen of het de goede kant opgaat, kijken we daarom 
naar een langere periode. De stoffen die we meten zijn van belang omdat ze zelf negatieve ef-
fecten hebben, maar de set is samen ook een indicator voor de luchtkwaliteit in brede zin. 
 
Welke maatregelen worden genomen ter verbetering van de luchtkwaliteit? 
Vanaf 2009 werken overheden samen om aan de wettelijke grenswaarden te voldoen. Sinds 
2020 is dat in Rijnmond het geval. Voor ozon wordt niet voldaan aan de Europese langeter-
mijndoelstelling en de lijn vertoont ook amper een trend. De jaarlijkse schommelingen worden 
vooral veroorzaakt door het weer in de zomer maanden: ‘veel zon is ook veel ozon’. 
Met de komst van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2020 wordt ingezet op verdere verbete-
ring van de luchtkwaliteit, ook onder de grenswaarden.  
 
De infographic1 op de vorige pagina laat zien hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is. De 
meeste trendlijnen dalen: het gaat de goede kant op met de luchtvervuiling; per stof en per 
meetpunt is te zien dat overal aan de grenswaarden wordt voldaan maar nog niet aan de 
WHO-advieswaarden (balkje helemaal wit). Hoe korter het balkje, hoe minder vervuiling, en 
hoe beter de luchtkwaliteit. Niet elke stof wordt op elk meetpunt gemeten. 
 
Hoe is het verloop van de luchtkwaliteit over de afgelopen jaren? 
Figuur 1 toont de trend van een aantal stoffen. In het jaar 2000 is de index op 100 gezet. De 
metingen van PM2.5 zijn in 2011 gestart en daarom is de index van dat jaar op 100 gezet. Zo-
lang die lijnen, gemiddeld over meerdere jaren, dalen gaat het de goede kant op met de lucht-
kwaliteit. Behalve ozon heeft alles een dalende trend. 
 

 
Figuur 1. Trend van de stoffen benzeen, fijnstof (PM10 en PM2.5), ozon, roet, stikstofdioxide en zwaveldi-
oxide. 

                                                      
1 Een toelichting op de berekening van de infographic is te vinden in bijlage 1. 
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Opzet van het rapport 
Het rapport is als volgt opgebouwd: 

Een algemene indruk van de luchtkwaliteit: de infographic en deze inleiding.  
1. Een samenvatting van de gemeten luchtkwaliteit in 2021.  
2. Nieuwe WHO-advieswaarden en de invloed van de Corona pandemie op de luchtkwali-

teit in 2021. 
3. De details over de gemeten concentraties per stof. 

 
In het bijlagenrapport is weergegeven: 
4. De presentatie van de meetresultaten per meetpunt. 
5. Concentratiekentallen per stof. 
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1 Samenvatting 

DCMR meet al ruim 50 jaar de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied in opdracht van de provin-
cie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Dit rapport geeft een overzicht van de gemeten 
concentraties in 2021. 
 
De conclusies in dit rapport hebben betrekking op de meetstations en geven samen een repre-
sentatief beeld van de luchtkwaliteit in de regio. Op andere locaties in het Rijnmondgebied kun-
nen hogere of lagere concentraties voorkomen. Een samenvatting van de meetresultaten in de 
Rijnmond voor het jaar 2021 is in Tabel 1 weergegeven. 
 
Tabel 1. Samenvatting van de meetresultaten in 2021 per component.  

Accredita-
tie 

Component Samenvatting 

Q Stikstofdioxide (NO2) Op geen van de meetstations is de grenswaarde voor het 
jaargemiddelde overschreden. 

Q Fijnstof (PM10) Op geen van de meetstations zijn de grenswaarden over-
schreden. 

Q Fijnstof (PM2,5) Op geen van de meetstations is de grenswaarde over-
schreden. 

Q Roet (Black Carbon - BC) Er is geen grenswaarde, de concentraties laten een da-
lende trend zien.  

Q Zwaveldioxide (SO2) Op geen van de meetstations zijn de grenswaarden over-
schreden, de concentraties dalen de afgelopen jaren nog 
langzaam. 

Q Ozon (O3) De informatiedrempel is één dag overschreden, de alarm-
drempel is niet overschreden; de langetermijndoelstelling 
is wel overschreden. 

Q Benzeen Op geen van de meetstations is de grenswaarde over-
schreden. 

Q Totaal stof (TSP) De concentraties laten een dalende trend zien 

U Zware metalen Op geen van de meetstations is de grenswaarde over-
schreden. 

nvt2 Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) 

De grenswaarde is niet overschreden 

U Fluor (F) De MTR-waarde is niet overschreden.  

 Smog In 2021 was er geen sprake van een smogalarm. Op 2 da-
gen was er een smogwaarschuwing.  

Geaccrediteerde verrichtingen zijn aangegeven met een Q. Een deel van de laboratoriumanalyse is uitbe-
steed aan een geaccrediteerd milieulaboratorium; deze verrichtingen zijn aangegeven met een U. 
 
De meetresultaten van stikstofdioxide, zwaveldioxide, benzeen, fijnstof (PM10 en PM2.5), lood, 
arseen, nikkel, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) en ozon worden getoetst aan 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (gebaseerd op de Europese luchtkwaliteit richtlijn 
2008/50/EG [1]). De meetresultaten van fluor worden getoetst aan zogenaamde Maximaal Toe-
laatbare Risico concentraties MTR [2] van het RIVM. Het aantal dagen smogwaarschuwing en 
smogalarm wordt vastgesteld aan de hand van de smogregeling [3]. 
 
Meetlocaties 
In 2021 bestond het vaste DCMR meetnet uit 12 meetstations voor continue metingen. Het 
RIVM exploiteerde 8 meetstations in Zuid-Holland. Op één station voeren zowel de DCMR als 
het RIVM metingen uit in het kader van (inter-)nationale kwaliteitsborging. Daarnaast worden 

                                                      
2 Deze meting wordt door het RIVM uitgevoerd en valt daardoor niet onder de accreditatie van de DCMR. 
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soms projectmetingen uitgevoerd die hier niet gerapporteerd worden. De meting van polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen (PAK) is door het RIVM uitgevoerd. 
In Figuur 2 zijn de automatische meetlocaties van de DCMR in blauwe driehoeken afgebeeld. 
De ronde rode locaties zijn de RIVM stations. Op de ronde gele locatie wordt zowel door de 
DCMR als RIVM gemeten. Daarnaast worden op 9 locaties handmatige of halfautomatische me-
tingen uitgevoerd.  
 

Figuur 2. Meetlocaties van DCMR en RIVM in de Rijnmond en omstreken in 2021.  
 
Op grond van de locatie worden meetpunten in verschillende categorieën verdeeld. Over het 
algemeen worden meetpunten onderverdeeld in: 1) verkeersbelaste stations/straatstations (V), 
2) stadsachtergrondstations (S), 3) regionale achtergrondstations (R) en 4) industriebelaste 
stations (I).  
 
In het bijlagenrapport wordt het overzicht getoond van alle stations in het Rijnmondgebied en 
de gemeten stoffen in 2021. 
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2 Actuele ontwikkelingen 

2.1 Nieuwe WHO-advieswaarden 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in september 2021 nieuwe advieswaarden 
voor de luchtkwaliteit gepubliceerd. De nieuwe advieswaarden zijn de laagste concentraties 
waarbij met zekerheid schadelijke gezondheidseffecten optreden voor de mens. Bij de eerdere 
advieswaarden uit 2005 was er sprake van een risico-afweging. Daar ging het om concentra-
ties met een ‘aanvaardbaar risico’ voor de volksgezondheid. De nieuwe advieswaarden zijn be-
doeld als ‘stip op de horizon’ om te voorkomen dat beleidsmakers op enig moment denken dat 
ze ‘klaar zijn’ als er een grens- streef- of advieswaarde gehaald is. Voor luchtvervuiling geldt 
immers dat minder altijd beter/gezonder is.  
 
Naast de advieswaarden zijn er een aantal ‘interimdoelen’. Deze bieden aanknopingspun-
ten/doelen  voor (lokaal) beleid als de uiteindelijke advieswaarden niet op korte termijn te halen 
zijn. Voor fijnstof zijn de laagste tussendoelen (één stap voor de advieswaarde) gelijk aan de 
oude WHO-advieswaarden. 
 
De WHO-advieswaarden zijn geen wettelijk kader. Sinds we in Nederland overal aan de wette-
lijke normen voldoen worden ze wel vaak gebruikt als streefwaarde/beleidsdoel. Het Neder-
landse beleid zoals het Schone Lucht Akkoord (SLA) is gericht op het halen van de WHO-ad-
vieswaarden uit 2005; inmiddels dus het laagste interimdoel. Zonder flink aanvullend beleid 
(nationaal en internationaal) om de uitstoot verder terug te dringen zijn een aantal van de 
nieuwe WHO-advieswaarden (PM2.5, NO2) voorlopig niet te halen. Om die reden worden in dit 
rapport de luchtkwaliteitmetingen soms vergeleken met het WHO-interimdoel en nog niet met 
de nieuwe WHO-advieswaarden. 
 

Tabel 2. Grens- en advieswaarden Wet milieubeheer en WHO. 
 Middelingstijd EU- 

Grenswaarde 

WHO-advieswaarden 

Nieuw (2021) 

 

(laagste)  

interimdoel 

Oud (2005) 

PM10 Jaargemiddelde 40 µg/m3 15 µg/m3 20 µg/m3 20 µg/m3 

PM10 Daggemiddelde 
Max. 35 dagen  
> 50 µg/m3 *) 

Max. 3 à 4 dagen per jaar  

45 µg/m3 50 µg/m3 50 µg/m3 

PM2.5 Jaargemiddelde 25 µg/m3 5 µg/m3 10 µg/m3 10 µg/m3 

NO2 Jaargemiddelde 40 µg/m3 10 µg/m3 20 µg/m3 40 µg/m3 

O3 8-uur gemiddelde > 120 µg/m3   **) 
Max 3 à 4 dagen per jaar  

100 µg/m3 120 µg/m3 100 µg/m3 

*) Deze norm komt in de praktijk overeen met een jaargemiddelde van 31,2 µg/m3. 
**) Uiteindelijke richtwaarde, ingangsdatum niet gespecificeerd.  
 
In Rijnmond/Zuid Holland wordt sinds 2021 overal voldaan aan de EU-grenswaarden. De richt-
waarde voor ozon wordt meestal een aantal dagen per jaar overschreden, o.a. afhankelijk of er 
sprake is van een mooie zomer of niet. Te zien valt dat de WHO-advieswaarden aanzienlijk 
strenger uitpakken dan de wettelijke grenswaarden. In EU-verband wordt er gekeken naar de 
inmiddels meestal meer dan 20 jaar oude grens- en richtwaarden. Of dat tot aanpassingen 
gaat leiden is nog niet duidelijk. 
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2.2 Luchtkwaliteit en Corona in 2021  

In 2020 was de luchtkwaliteit, met name langs wegen beter dan in voorgaande jaren. Vrijwel 
alle concentraties daalden door afgenomen economische activiteit en transport. De keerzijde 
was dat de ozonconcentraties iets stegen. De effecten van de coronamaatregelen werden nog 
versterkt door een mooie zomer waardoor de NO2-concnetraties nog verder daalden (en de 
ozon verder steeg). Ook in 2021 zijn er nog effecten van de coronamaatregelen. Zo begon 
2021 bijvoorbeeld met een avondklok. Toch waren er over het algemeen meer periodes met 
hogere economische en transport activiteit.  
 
Naar de toekomst geldt nog steeds de vraag of de coronamaatregelen voor blijvende verande-
ringen hebben geleid waarbij meer thuiswerken een blijvend gunstig effect zou kunnen hebben 
en OV-mijden een negatief effect.  
 
Figuren 3 en 4 geven een beeld van de situatie in 2019 t/m 2021 (bron CBS)3. Voor 2022 wor-
den nog beperkte meevallers door de coronamaatregelen verwacht. 
 

 
Figuur 3. Index verkeersintensiteit (inclusief vracht) t.o.v. het jaar 2019 (=100).  
 

                                                      
3 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/welvaart-in-coronatijd/mobiliteit (dd 7-3-2022) 
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Figuur 4. Aantal instappers (in miljoenen) in het OV in de jaren 2019 t/m 2021. 
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3 De luchtkwaliteit per stof 

3.1 Stikstofdioxide 

Stikstofoxides (NO + NO2) ontstaan bij gebruik van brandstof. Bijvoorbeeld bij (weg)verkeer, 
elektriciteitsproductie, scheepvaart en industrie. Een deel van de uitstoot van NO wordt in de 
lucht alsnog omgezet in stikstofdioxide (NO2).  
 
Tabel 3 toont de jaargemiddelde NO2-concentraties en het aantal maal dat het uurgemiddelde 
hoger was dan 200 µg/m3.  
 
Tabel 3. Jaargemiddelden en aantal maal uurgemiddelde hoger dan 200 µg/m3. 

Type Station Gemiddelde (µg/m3) Aantal > 200 µg/m3 

S Hoogvliet 21,7 0 

S Maassluis 24,8 0 

S Ridderkerk Voorweg 21,8 0 

S Rotterdam (RIVM) 23,3 0 

S Schiedam 24,7 0 

S Zwartewaalstraat 21,1 0 

V Overschie 27,6 0 

V Pleinweg 30,7 0 

V Ridderkerk Hogeweg 26,0 0 

V Statenweg 31,6 0 

V Vlaardingen (RIVM) 27,4 0 

R Westmaas (RIVM) 14,7 0 

I Berghaven 23,9 0 

I Botlek_Geulhaven 30,5 0 

 Stadsachtergrond4 23,1 0 

 Verkeerstations5 29,0 0 

 Achtergrondstation6 14,7 0 

 Grenswaarden NO2 40 µg/m3 Max 18 overschrijdingen > 200 µg/m3 

  jaargemiddelde uurgemiddelde 

V = verkeersbelaste stations/straatstations; S = stadsachtergrondstations; R = regionale achtergrondstati-
ons en I = industriebelaste stations.  
 

In 2021 werd de NO2-grenswaarde voor het jaargemiddelde nergens overschreden. De grens-
waarde voor het uurgemiddelde werd eveneens nergens overschreden. De WHO-interim-
waarde voor NO2 wordt bij ieder station behalve bij Westmaas overschreden; en de nieuwe 
WHO-advieswaarden worden overal overschreden. 
 
Naast metingen worden elk jaar met de zogenoemde Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) 
gemodelleerde NO2 en PM10 concentraties gepresenteerd. Deze concentraties worden gebruikt 
voor het vaststellen van eventuele  luchtkwaliteitsknelpunten. Volgens deze modellering is in 

2020 op de meetstations langs de wegen in het Rijnmondgebied nergens een overschrijding 
van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde geweest. De (gemodelleerde) resultaten over 2021 
zijn eind 2022 beschikbaar en daarom niet in dit rapport opgenomen. 
 

                                                      
4 Het stadsachtergrondgemiddelde is gebaseerd op de meetstations Schiedam, Hoogvliet, Maassluis en Zwartewaalstraat. 
5 Het verkeersgemiddelde is gebaseerd op de meetstations Overschie, Statenweg, Ridderkerk en Pleinweg. 
6 Het achtergrondgemiddelde is gebaseerd op het meetstation Westmaas. 
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In 1973 is gestart met NO2-metingen in het Rijnmondgebied. In Figuur 5 is het verloop van het 
jaargemiddelde te zien.  
 

 
Figuur 5. Trend NO2 jaargemiddelde in het Rijnmondgebied.  

 
In 2021 is de NO2-concentratie op stations ongeveer gelijk gebleven of afgenomen.  De trend is 
de laatste twee jaar flink beïnvloedt door de coronacrisis en de afname was daarmee sterker 
dan de langjarige trend. 
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3.2 Fijnstof 

Fijnstof (PM10, PM2.5) is een verzamelnaam voor zwevende deeltjes en wordt ook wel afgekort 
als PM (Particulate Matter). Fijnstof is afkomstig van zowel natuurlijke- als menselijke bronnen. 
Een deel van het fijnstof ontstaat door chemische reacties in de lucht. Belangrijke menselijke 
bronnen zijn de sectoren consumenten (houtstook), verkeer en vervoer, industrie en landbouw. 
 
PM10 zijn deeltjes met een maximale diameter van 10 micrometer. PM2.5 is de fijnere fractie met 
een maximale diameter van 2,5 micrometer. Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen 
deze deeltjes dieper doordringen in de longen waardoor ze nog schadelijker kunnen zijn. Lang-
durige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot hart- en vaatziekten, longaandoeningen en zelfs 
tot kanker.  
 
Tabel 4 toont de PM10- en PM2.5-jaargemiddelden en het aantal dagen dat het PM10-daggemid-
delde hoger was dan 50 µg/m3.  
 
Tabel 4. Jaargemiddelden PM10 en PM2.5 en aantal daggemiddelden PM10 hoger dan 50 µg/m3. 

Type Meetstation PM10 
(µg/m3) 

Aantal dagen PM10 > 50 PM2.5 
(µg/m3) 

S Hoogvliet 18,5 2 10,3 

S Maassluis 17,7 1 10,8  

S Ridderkerk Voorweg 19,4 2 11,8 

S Rotterdam (RIVM) 19,1 2 8,5 

S Schiedam 20,0 2 11,6 

S Zwartewaalstraat 19,4 3 10,8  

V Overschie 18,4 1 10,2  

V Pleinweg 20,1 8 11,8 

V Ridderkerk Hogeweg 19,6 4 10,1 

V Statenweg 19,9 3 - 

V Vlaardingen (RIVM) 19,8 4 9,6 

R Westmaas (RIVM) 15,3 1 nvt  

I Berghaven 19,5 1 9,7  
 Stadsachtergrondstations7 19,0 2 11,1 

 Verkeerstations8 19,4 4 10,7 

 Achtergrondstation9 15,3 1 nvt 

 Grenswaarden PM10 en PM2.5 40 µg/m3 Max 35 overschrijdingen 
 > 50 µg/m3 

25 µg/m3 

  jaargemiddelde daggemiddelde jaargemiddelde 

V = verkeersbelaste stations/straatstations; S = stadsachtergrondstations; R = regionale achtergrondsta-
tions en I = industriebelaste stations. 
 
In 2021 is op geen van de stations een grenswaarde voor fijnstof (PM10 of PM2.5) overschreden. 
Op geen van de stations wordt aan de WHO-advieswaarde voor PM10 of PM2.5 voldaan. De in-
terim WHO-advieswaarde voor PM10 wordt op elf stations gehaald en op twee stations niet, en 
de interim WHO-advieswaarde voor PM2.5 wordt op drie stations gehaald en op acht stations 
niet.  
 
Sinds 2003 meet de DCMR PM10 in het Rijnmondgebied. Daarvoor was er alleen een meetpunt 
van het RIVM. Figuur 6 toont de gemiddelde trend van de concentraties in de stadsachtergrond 
en op verkeersmeetpunten. 

                                                      
7 Het stadsachtergrond-gemiddelde is gebaseerd op de meetstations Schiedam, Maassluis en Zwartewaalstraat. 
8 Het verkeersgemiddelde is gebaseerd op de meetstations Overschie, Ridderkerk Hogeweg en Pleinweg. 
9 Het achtergrondgemiddelde is gebaseerd op het meetstation Westmaas. 
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Figuur 6. Trends PM10- en PM2.5-jaargemiddelde in het Rijnmondgebied. 
 

De fijnstofconcentraties lijken met schommelingen nog langzaam te dalen. In 2021 namen con-
centraties op sommige locaties af en op anderen toe.  
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3.3 Roet  

Roet (gemeten als Black Carbon – BC) ontstaat bij verbranding van sommige brandstoffen. De 
belangrijkste bronnen zijn dieselauto’s, houtkachels, schepen en de industrie. Door afnemende 
verkeersuitstoot worden andere bronnen zoals houtstook steeds belangrijker. Roet is onder-
deel van fijnstof (PM2.5). Er is geen wettelijke norm voor roet. Doordat roet nog kleiner is dan 
PM2.5 zijn deze deeltjes nog schadelijker voor de gezondheid. Tabel 5 toont de jaargemiddelde 
roetconcentraties in het Rijnmondgebied. 
 
Tabel 5. Jaargemiddelden Black Carbon (roet) in µg/m3. 

Type Meetstation Gemiddelde (µg/m3) 

S Schiedam 0,8 

S Zwartewaalstraat 0,7 

V Overschie 0,9 

V Pleinweg 1,2 

V Statenweg 1,3 

V Vasteland 1,0 

R Westmaas 0,6 

I Berghaven 0,7 

 Stadsachtergrondstations10 0,8 

 Verkeerstations11 1,0 

V = verkeersbelaste stations/straatstations; S = stadsachtergrondstations; R = regionale achtergrondsta-
tions en I = industriebelaste stations. Er is geen grenswaarde voor BC (roet). 
 
Sinds 2007 worden in het Rijnmondgebied de concentraties Black Carbon gemeten. Daarvóór 
werd de zogenaamde ‘zwarte rook’ gemeten. Dat is een maat voor de hoeveelheid zwart stof in 
de lucht. Vroeger was dat deels kolenstof, tegenwoordig is het vooral roet van verbranding. De 
eenheden zijn niet direct vergelijkbaar maar het is mogelijk als indicatie de een naar de ander 
om te rekenen. Figuren 7 en 8 tonen de trends van roet respectievelijk zwarte rook. 
 
Voor roet (BC) is er sinds het begin van de metingen in 2007 op stadsachtergrondstations en 
verkeerstations sprake van een dalende trend. Die is op verkeerstations sterker dan op de 
achtergrondstations: het verkeer wordt schoner. Daarnaast hadden, de laatste twee jaar, de 
maatschappelijke gevolgen van Covid-19 mogelijk invloed op concentraties. 

                                                      
10 Het stadsachtergrondgemiddelde is gebaseerd op de meetstations Schiedam en Zwartewaalstraat. 
11 Het verkeersgemiddelde is gebaseerd op de meetstations Overschie, Pleinweg en Vasteland. 
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Figuur 7. Trend roet (black carbon) gemiddelde in het Rijnmondgebied.  
 

Zwarte rook 
De Black Carbon concentraties kunnen worden omgerekend naar de ‘oude’ concentraties 
zwarte rook. Met die reeks kan verder in de tijd worden teruggekeken. Figuur 8 toont het ver-
loop voor zwarte rook voor de stations Schiedam en Vasteland. Vanaf 2007 gaat het om ‘om-
gerekende’ BC-metingen.  
 

 
Figuur 8. ‘Zwarte rook’ gemiddelde in het Rijnmondgebied (meetpunten Schiedam en Vasteland). 
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3.4 Vluchtige organische stoffen 

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn koolwaterstoffen die verdampen bij kamertemperatuur. 
Sommige VOS, zoals benzeen, zijn kankerverwekkend. VOS komen vrij uit brandstoffen (tank-
stations, industriële productieprocessen, raffinaderijen) en bij gebruik van oplosmiddelen. 
 
Hier worden benzeen en tolueen gerapporteerd (Tabel 6). Daarnaast worden ook andere VOS 
gemeten (waaronder ethylbenzeen en xyleen) maar die zijn niet in deze rapportage opgeno-
men. 
 

Tabel 6. Jaargemiddelden benzeen en tolueen in 2021 in µg/m3. 
Type Meetstation Benzeen Tolueen 

S Hoogvliet 0,7 2,2 

S Maassluis 1,0 3,7 

S Schiedam 0,9 3,8 

I Berghaven 0,4 0,6 

I Botlek Geulhaven 0,6 1,4 
 

Rijnmond12 0,9 3,2 

 Grenswaarde Benzeen 5 µg/m3  - 

 Streefwaarde Benzeen 1 µg/m3  - 

S = stadsachtergrondstations en I = industriebelaste stations. 
 
Tabel 6 laat zien dat de grenswaarde voor benzeen op geen van de meetlocaties is overschre-
den. De streefwaarde is alleen op station Maassluis net overschreden. Figuur 9 laat het verloop 
van de jaargemiddelde concentratie benzeen sinds de eerste metingen in 1990 zien. 
 

 
Figuur 9. Trendgrafiek benzeen in µg/m3. 

                                                      
12 Het Rijnmondgemiddelde is gebaseerd op de meetstations Schiedam, Hoogvliet en Maassluis. 
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3.5 Ozon 

Ozon ontstaat door reacties in de lucht tussen stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en 
koolmonoxide. De concentratie ozon is afhankelijk van het weer: ’s zomers op zonnige dagen 
hoog, ’s winters meestal laag. Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten.  
 
De bevolking wordt gewaarschuwd bij het overschrijden van de informatiedrempel voor ozon 
(uurgemiddelde ozonconcentraties boven 180 μg/m3). Een concentratie van 240 μg/m3 is de 
Europese alarmdrempel. De waarschuwing gebeurt via Teletekst pagina 711 en de luchtkwali-
teitssite/app www.luchtmeetnet.nl. De informatiedrempel voor ozon werd in 2021 één keer 
overschreden, op 16 juni. De alarmdrempel voor ozon is in 2021 niet overschreden. 
 
Bescherming van de gezondheid 
Ozon kent een langetermijndoelstelling om schadelijke effecten voor de gezondheid te vermij-
den. Die doelstelling is een maximum 8-uurgemiddelde van 120 µg/m3 per dag. Volgens de 
ozonrichtwaarde mag die concentratie maximaal 25 keer per jaar overschreden worden. In Ta-
bel 7 is per meetstation het aantal dagen weergegeven waarop het hoogste 8-uurgemiddelde 
hoger was dan 120 µg/m3. Aan de richtwaarde voor ozon wordt dus wel voldaan, aan de lange-
termijndoelstelling niet. 
 
Tabel 7. Aantal dagen13 in 2019, 2020 en 2021 met 8-uurgemiddelde ozon hoger dan 120 µg/m3. 

Nr Meetstation 2019 2020 2021 Driejaar- 

gemiddelde 

S Hoogvliet 16 14 5 12 

S Maassluis 16 12 5 11 

S Rotterdam (RIVM) 17 16 6 13 

S Schiedam 16 11 4 10 

V Ridderkerk 13 14 2 10 

V Statenweg 12 9 2 8 

V Vlaardingen (RIVM) nvt 11 3 nvt 

I Berghaven 16 15 3 11 

V = verkeersbelaste stations/straatstations; S = stadsachtergrondstations en I = industriebelaste stations. 
 
Voor de meeste stoffen kijken we naar de trend van het jaargemiddelde. Voor ozon is dat min-
der interessant. Ozon heeft vooral effecten als de concentraties hoog zijn in de zomer. Er zijn 
verschillende indicatoren om de trend van hoge concentraties te volgen; we tonen er twee. 
 
Figuur 10 toont het hoogste 8-uur gemiddelde dat in dat jaar optreedt. Volgens de langetermijn-
doelstelling hoort dat kleiner te zijn dan 120 µg/m3. De trend van ozon is veel grilliger dan die 
van andere stoffen omdat die sterk door het weer beïnvloed wordt. Een paar goede zomers op 
een rij doen de trendlijn weer omhoog schieten. De pieken van ozonconcentraties variëren per 
jaar, waarbij vanaf het jaar 2000 geen duidelijke afname te zien is. 
 

                                                      
13 Het aantal dagen overschrijding in 2016 en 2017 is licht bijgesteld ten opzichte van eerdere jaarrapportages, om te voldoen 

aan Europese afspraken van maart 2018 over afronding van meetresultaten [4]. 
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Figuur 10. Trendgrafiek van het hoogste 8-uurs maximum in het Rijnmondgebied per jaar. 

 
De tweede ozonindicator wordt aanbevolen door de WHO14 en de EEA15: de indicator 
SOMO35. Voor deze indicator wordt voor iedere dag van het jaar het maximale  
8-uursgemiddelde van ozon genomen en waarden boven de 70 µg/m3 (dat is  35 ppb16) worden 
gesommeerd. Hoge ozonconcentraties gedurende het hele jaar tellen mee en niet alleen het 
hoogste maximum in een jaar. Zie  Figuur 11. De trends van beide indicatoren zijn redelijk ver-
gelijkbaar; ze  lijken sinds 2004 relatief stabiel met enkele jaren met uitschieters.  
 

                                                      
14 World Health Organization 
15 European Environment Agency 
16 Ppb: parts per billion. 
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Figuur 11. Trendgrafiek van SOMO35 in het Rijnmondgebied per jaar, in µg/m3·dag voor een stadsachter-
grond (gemiddelde Hoogvliet, Schiedam en Maassluis) en regionale achtergrond (Westmaas). 

 

3.6 Smog 

Smog is een samentrekking van de Engelse woorden smoke (=rook) en fog (=mist). De term 
wordt gebruikt om een periode van verhoogde luchtverontreiniging aan te geven. In periodes 
van smog kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan of bestaande klachten verergeren. De 
stoffen die momenteel nog bijdragen zijn ozon en fijnstof (PM10 en PM2.5).  
 
Er worden twee smogklassen onderscheiden: 
1. Bij een overschrijding van de waarschuwingsdrempel is de luchtkwaliteit ‘slecht'. Als deze 

waarde overschreden dreigt te worden, kunnen ‘gevoelige’ mensen klachten krijgen en 
waarschuwt het RIVM.  

2. De luchtkwaliteit is ‘zeer slecht’ wanneer de alarmdrempel voor smog wordt overschreden. 
In deze omstandigheden kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het 
RIVM de waarschuwing om in een alarm.  
 

Smogvorming is vaak gerelateerd aan de weersomstandigheden: Windstille mistige winterda-
gen of stabiel, droog en warm weer kan voor hoge concentraties zorgen. Voor 2021 was er ge-
durende 2 dagen een overschrijding van de waarschuwingsdrempel; een dag voor ozon en een 
dag voor fijnstof. Daarbij was er geen sprake van een smogalarm. 



 

Lucht in cijfers 2021  blad 23 van 34  

3.7 Zwaveldioxide 

Zwaveldioxide (SO2) komt vrij bij het gebruik van zwavelhoudende brandstof bijvoorbeeld door 
zeeschepen, raffinaderijen en energiecentrales. Door schonere brandstof en rookgasreiniging 
zijn de SO2-concentraties sterk afgenomen. SO2 speelt een rol in de vorming van (ultra-)fijnstof.  
 
In Tabel 8 staan de zwaveldioxideconcentraties gemeten op meetstations in de Rijnmond en een 
gemiddelde voor de regio. Uit de tabel blijkt dat op geen van de stations de grenswaarde is 
overschreden. 
 
Tabel 8. Aantal overschrijdingen van de grenswaarden. 

Type Meetstation Aantal uurgemiddelden 
> 350 µg/m3 

Jaargemiddelde (µg/m3) 

S Hoogvliet 0 1,9 

S Maassluis 0 0,8 

I Berghaven 0 1,0 

I Botlek_Geulhaven 0 4,6 
 Rijnmond17 0 1,4 

 Grenswaarde   

 
Uurgemiddelde 

350 
Max. 24 overschrijdingen per jaar 

 

S = stadsachtergrondstations en I = industriebelaste stations. 
 
In Figuur 12 is het verloop van de SO2-concentraties sinds de eerste metingen weergegeven. 
Tussen 2007 en 2015 is de zeevaart veel schoner geworden. In deze periode is de Sulphur 
Emission Control Area (SECA) ingegaan met strenge restricties voor het zwavelgehalte in 
scheepsbrandstof. Ook bij andere bronnen zijn er nog steeds verbeteringen. 
 

 
Figuur 12. Trend SO2-jaargemiddelde in het Rijnmondgebied. 

                                                      
17 Het Rijnmondgemiddelde is gebaseerd op de meetstations Hoogvliet en Maassluis. 
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3.8 Totaal zwevend stof (TSP) 

Totaal zwevend stof (Total Suspended Particulates, ofwel TSP) komt in de atmosfeer terecht 
door een natuurlijke oorzaak of menselijke activiteit. TSP bestaat in de praktijk uit deeltjes met 
een diameter tot ongeveer 40 micrometer. Naast TSP wordt ook zogenaamd fijnstof onder-
scheiden (zie 2.2). Uit onderzoek is gebleken dat 70-90% van het gewicht van TSP bestaat uit 
fijnstof. De voornaamste menselijke bronnen zijn raffinaderijen, verkeer, op- en overslag. Na-
tuurlijke bronnen zijn onder andere bodemstof en opstuivend duinzand. In Tabel 9 staan de 
jaargemiddelde concentraties TSP per meetstation weergegeven.  
 
Tabel 9. Jaargemiddelden TSP in 2021 in µg/m3. 

Type Meetstation Gemiddelde (µg/m3) 

R Bergambacht 16,9 

R Vlaardingen 20,9 
 

Rijnmond 18,9 

Er bestaan geen Europese grenswaarden voor TSP. 

R = regionale achtergrondstations. 
 
In 1971 is gestart met TSP metingen in het Rijnmondgebied. In Figuur 13 is het verloop van het 
jaargemiddelde afgebeeld. De daling in concentraties komt vooral door emissiebeperkende 
maatregelen bij verkeer, industrie en de energiesector. 
 

 
Figuur 13. Trend TSP jaargemiddelde in het Rijnmondgebied. 



 

Lucht in cijfers 2021  blad 25 van 34  

3.9 Zware metalen 

Metalen die schade kunnen toebrengen aan mens en/of milieu zijn arseen, cadmium, chroom, 
kwik, lood, koper, nikkel en zink. In het meetnet worden de concentraties lood, cadmium, nik-
kel, arseen en ijzer gemeten (Tabel 10).  
 
De meeste zware metalen komen van nature voor in de bodem maar ze worden ook door men-
selijke activiteit in het milieu gebracht. Verkeer en vervoer en de energiesector dragen het 
meeste bij aan de uitstoot. Lokaal kan de op- en overslag van erts een bron zijn.  
 

Tabel 10. Jaargemiddelden in 2021 in ng/m3. 
Type Meetstation Cadmium Lood Nikkel IJzer Arseen 

R Bergambacht 0,1 3,7 0,8 238,0 0,4 

R Vlaardingen 0,1 4,5 3,4 444,4 0,5 

S Hoek van Holland 0,1 2,5 3,0 630,5 0,5 

 Grenswaarde/ richtwaarde 5 500 20  6 

S = stadsachtergrondstations en R = regionale achtergrondstations. 
 
Sinds begin jaren ’70 worden cadmium en lood in het Rijnmondgebied gemeten. In Figuur 14 
en figuur 15 is het verloop van de jaargemiddelde concentraties lood en cadmium afgebeeld. 
De laatste 10 jaar dalen de concentraties niet verder.  
 

 
Figuur 14. Trend jaargemiddelde lood in het Rijnmondgebied. In het kleinere kader in de figuur wordt het verloop 
van concentraties sinds het jaar 2005 weergegeven. 
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Figuur 15. Trend cadmium jaargemiddelde in het Rijnmondgebied. In het kleinere kader in de figuur wordt het 
verloop van concentraties sinds het jaar 2005 weergegeven. 
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3.10 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) wordt een groep van enige honderden 
organische stoffen bedoeld. PAK ontstaan door onvolledige verbranding van hout en fossiele 
brandstoffen. PAK komen vrij in de binnen- en de buitenlucht. In de binnenlucht ontstaat PAK 
vooral door koken, haarden en tabaksrook, in de buitenlucht zijn het verkeer en de industrie de 
belangrijkste bronnen. Sommige PAK zijn kankerverwekkend. Voedsel is een grote bron van 
PAK (deze ontstaan bij het bakken en aanbranden van voedsel).  
 
De meting van PAK’s gebeurt in Rotterdam (Schiedamsevest) en wordt sinds 2017 door het 
RIVM uitgevoerd. Benzo(a)pyreen geldt als indicatorstof en voor die stof bestaat een streef-
waarde. In Tabel 11 staan de jaargemiddelde concentraties PAK’s weergegeven.  
 
Tabel 11. Jaargemiddelden PAK in 2021 in ng/m3. 

Component Jaargemiddelde (ng/m3) 

Benzo(a)anthraceen 0,03 

Benzo(a)pyreen 0,05 

Benzo(b)fluorantheen 0,22 

Benzo(ghi)peryleen 0,10 

Chryseen 0,07 

Dibenz(ah)anthraceen 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pyreen 0,08 

Streefwaarde  

Benzo(a)pyreen 1 

 
Figuur 16 toont de trend van het jaargemiddelde van B(a)P. De laatste jaren lijkt het jaargemid-
delde nog langzaam te dalen.  

Figuur 16. Trend benzo(a)pyreen jaargemiddelde in het Rijnmondgebied. 
 



 

blad 28 van 34  Lucht in cijfers 2021 

3.11 Fluor 

Fluor is de verzamelnaam voor fluorhoudende verbindingen. De Wet milieubeheer bevat geen 
normen voor fluor in lucht. Deze component wordt getoetst aan het Maximaal Toelaatbaar Risi-
coniveau (MTR) voor ecosystemen. Tabel 12 toont de jaargemiddelde concentraties fluor.  
 
De fluorconcentratie in lucht wordt bepaald met de zogenaamde kalkpapiermethode. Omrekenen 
naar luchtconcentraties is indicatief; de methode kent grote onzekerheden. De MTR norm wordt 
nergens overschreden. 
 
Tabel 12. Jaargemiddelden fluor in lucht in ng/m3. 

Type Meetstation Jaargemiddelde 

S Hoek van Holland 36 

R Vlaardingen Deltapad 46 

R Westvoorne < detectie18 

MTR norm:   

 Grenswaarde, jaargemiddelde 50 

 Langetermijndoelstelling, jaargemiddelde 0,5 

S = stadsachtergrondstations en R = regionale achtergrondstations. 
 
In Tabel 13 zijn de meetwaarden en jaargemiddelde grenswaarde voor fluor in gras samengevat. 
Fluor in gras wordt gemeten omdat grazende dieren een fluoridevergiftiging kunnen oplopen met  
vermagering, vermindering van melkafgifte en aantasting van het skelet als gevolg. Figuur 17 
toont de trend. Concentraties liggen rondom en soms onder de detectielimiet voor de metingen. 
 
Tabel 13. Jaargemiddelden fluor in gras in mg/kg. 

Type Meetstation Jaargemiddelde 

R Oostvoorne  5,019 

R Vlaardingen-Deltapad 5,320 

R Vlaardingen-Zuidbuurt 5,121 

 Grenswaarde:  

 jaargemiddelde 30 mg/kg droge stof 

R = regionale achtergrondstations. 
 
Omdat de metingen tegenwoordig meestal onder de detectiegrens zitten wordt deze meting ge-
stopt.  

                                                      
18 Meting structureel onder de detectielimiet van 27 ng/m3 
19 Meetresultaat in 100% van de gevallen onder de detectielimiet van 5 mg/kg. 
20 Meetresultaat in 79% van de gevallen onder de detectielimiet van 5 mg/kg. 
21 Meetresultaat in 93% van de gevallen onder de detectielimiet van 5 mg/kg. 
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Figuur 17. Trend fluor in gras jaargemiddelde in het Rijnmondgebied. In het kleinere kader in de figuur 
wordt het verloop van concentraties sinds het jaar 2005 weergegeven. 
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3.12 Conclusies 

Dit jaarverslag luchtkwaliteit geeft een overzicht van de meetresultaten in 2021.  
 
- De NO2-concentraties zijn vergelijkbaar met 2020. Op geen van de stations is in 2021 een 

concentratie hoger dan de grenswaarden voor het jaargemiddelde en het uurgemiddelde 
gemeten; 

- Voor fijnstof (PM10 en PM2.5) worden geen grenswaarden overschreden. Op geen van de 
stations wordt aan de aangescherpte WHO-advieswaarde voor PM10 of PM2.5 voldaan; 

- Voor roet (BC) is er sinds het begin van de metingen in 2007 op stadsachtergrondstations 
en verkeerstations sprake van een dalende trend. Die is op verkeerstations sterker dan op 
de achtergrondstations: het verkeer wordt schoner. Daarnaast hadden de maatschappelijke 
gevolgen van Covid-19 mogelijk invloed; 

- Benzeenconcentraties hebben nog steeds een langzaam dalende trend; op een station na 
zijn concentraties onder de streefwaarde; 

- De pieken van ozonconcentraties variëren per jaar, waarbij vanaf het jaar 2000 geen duide-
lijke afnemende trend is waar te nemen; 

- SO2-concentraties dalen de afgelopen jaren nog langzaam; grenswaarden worden al jaren 
niet overschreden; 

- Voor fluor wordt de MTR norm nergens overschreden; 
- TSP-concentraties laten sinds het begin van de metingen een dalende trend zien; 
- Concentraties van lood, cadmium, arseen, nikkel en fluor zijn al enkele jaren stabiel op ni-

veaus (ver) onder de grenswaarden. 
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Bijlage 1 Onderbouwing indicatoren 

Kaart met infographic: een jaarindex per meetpunt. 
Op de bladzijde vóór de inleiding van dit rapport staat een infographic. Om alle concentraties, 
die per stof uiteen lopen, in één beeld samen te vatten wordt voor elke stof een indexatie ge-
bruikt. Sinds 2021 is de beoordeling aangepast aan de laatste adviezen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO). De staafgrafieken zien er daarom anders uit dan in eerdere jaren. Dat 
wil niet zeggen dat de luchtkwaliteit slechter is geworden, alle trends dalen nog steeds.  
 
De gemeten concentratie wordt voor elke stof gerelateerd aan de bijbehorende wettelijke 
grenswaarde en aan WHO-advieswaarden. De concentraties worden weergegeven in een ver-
ticaal staafdiagram. Het deel van de gemeten concentratie boven de grenswaarde is donker-
bruin gekleurd. Het deel van de totale concentratie onder de grenswaarde maar boven het 
laagste ‘WHO interim doel’ is lichtbruin. Het deel van de totale concentratie onder het laagste 
‘WHO interim doel’ maar boven de WHO-advieswaarde is oranje. Concentraties onder de 
WHO-advieswaarde (of als er geen streefwaarde is, onder de grenswaarde), zijn wit. De som 
van bruin+oranje+wit is de gemeten concentratie. Hoe lager het staafdiagram, hoe beter de 
luchtkwaliteit is bij dat meetpunt.  
 
De figuur geeft de lokale jaargemiddelde gemeten concentratie van de stoffen weer. De com-
ponenten roet en ozon zijn op een andere manier bepaald:  

• Roet kent geen grens- en streefwaarden, die zijn voor roet daarom afgeleid van fijnstof 
door de relatieve risico’s voor roet en fijnstof (PM2.5) te vergelijken. Die verhouding is 
volgens Janssen et al. (2011) 8,6. Op deze manier kan ook aan de gemeten roetcon-
centratie een vergelijkbare duiding worden gegeven. 

• Voor ozon wordt niet het jaargemiddelde gebruikt maar de hoogste piekwaarde (de 
hoogste 8-uurgemiddelde concentratie) van het jaar. De regelgeving voor ozon richt 
zich op die pieken en niet op het jaargemiddelde. Er is voor ozon een langetermijndoel-
stelling die zegt dat het hoogste 8-uurgemiddelde niet boven de 120 µg/m3 mag ko-
men. Door het gemeten maximum door 120 te delen past ook ozon in dit presentatie 
format. 

 
Trend luchtkwaliteit 
De trendfiguur geeft het verloop van de stoffen weer. Voor de meeste stoffen is de concentratie 
in het jaar 2000 als startjaar bepaald met een index van 100. Behalve voor PM2.5, waarvan de 
metingen later gestaart zijn. Daar is 2011 als startjaar gebruikt. De relatieve daling van de jaar-
gemiddelde concentraties op stadsachtergrondstations is zo onderling vergelijkbaar en in de 
tijd te volgen. Om schommelingen door weersinvloeden te verminderen wordt steeds het ge-
middelde van drie opeenvolgende jaren berekend (behalve in het laatste gemeten jaar: het ge-
middelde van twee jaar).  
 
De trend is gebaseerd op de gemiddelde waarden van de stadsachtergrondstations die sinds 
2000 beschikbaar waren. Dit is dus een trend die geldt voor het Rijnmondgebied. 
 
Ozon is een uitzondering. Daar wordt, net als bij de index hierboven, de hoogste 8-uurgemid-
delde concentratie gebruikt die op enig meetpunt in de regio in een jaar gemeten is. 
Die wordt vergeleken met het hoogste 8-uurgemiddelde in 2000. 
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Bijlage 1 Overzicht van eisen en prestatiekenmerken per verrichting 

 

Component in buitenlucht 

 Detectiegrens Totale meet-onze-
kerheid 

(jaar) 

 

 

EU 

richtlijn 

 

Grenswaarde 
 

Methode Eisen 

 

Prestaties 

 

Monsterneming zwevend stof 
(TSP) 

Q   10%   Eigen methode 

As (TSP) 

Cd (TSP) 

Cr (TSP) 

Cu (TSP) 

Pb (TSP) 

Mo (TSP) 

Ni (TSP) 

V (TSP) 

Zn (TSP) 

Fe (TSP) 

UQ 

UQ 

UQ 

UQ 

UQ 

UQ 

UQ 

UQ 

UQ 

UQ 

 0,5 ng 

0,03 ng 

0,3 ng 

0,07 ng 

0,3 ng 

0,06 ng 

0,1 ng 

0,03 ng 

0,5 ng 

12  ng 

 2004/107/EG 

2004/107/EG 

 

 

2008/50/EG 

 

2004/107/EG 

6 ng/m3 

5 ng/m3 

 

 

500 ng/m3 

 

20 ng/m3 

Eigen methode 

 

 

Monsterneming gras Q      Eigen methode 

Fluor in gras (analyse) UQ 30 mg/kg < 5 mg/kg  2008/50/EG 30 mg/kg ds Eigen methode 

Monsterneming Fluor op kalk-
papier 

      Eigen methode 

Fluor in buitenlucht (analyse) U  0,07 µg/gr/dg  MTR (RIVM) 50 ng/m3 = 
0,16 µg/gr/dg 

Eigen methode 
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Component in buitenlucht 

 Detectiegrens Totale meet-onzekerheid 

 

 

EU 

Richtlijn 

 

Grenswaarde 

µg/m3 (1) 

 

Methode 
Eisen Prestaties Eisen (1) Prestatie 

Benzeen / Tolueen (FID) Q 0,2 µg/m3 0,2 µg/m3 25% 10.8%  2008/50/EG jaar = 5 (grens) 

jaar = 1 (streef) 
NEN EN 14662-3 (2) 

Benzeen / Tolueen (PID) Q 0,2 µg/m3 0,2 µg/m3 25% 8,8%  2008/50/EG jaar = 5 (grens) 

jaar = 1 (streef) 
NEN EN 14662-3 (2) 

SO2 Q  1 µg/m3 15% 17,7%  2008/50/EG uur > 350 

Max. 24× 
NEN EN 14212 

NO2 API (200e) 
       Envea (AC32e) 

Q  1 µg/m3  

1 µg/m3 

15% 10,1%  

9,8%  

2008/50/EG jaar = 40 
uur > 200 max.18× 

NEN EN 14211 

O3 Thermo (49i) 
      Envea (42e) 

Q  1 µg/m3  
1 µg/m3  

15% 10,5%  
11%  

2008/50/EG 8-uur = 180 
Alarm = 240 

NEN EN 14625 

Fijn stof PM10 (KFG) Q 1 μg/m3  1 μg/m3  25% 7,6% (dag) 
6,2%  

2008/50/EG jaar = 40 

dag > 50 max. 32× 
NEN EN 12341 

Fijn stof PM2,5 (KFG) Q 1 μg/m3  1 μg/m3  25% 12,6% (dag) 
9,7% 

2008/50/EG Jaar = 25 NEN EN 12341 

Fijn stof PM10 (ß attenuation) Q < 2,0 µg/m3  6,0 μg/m3  25% 16,3%  2008/50/EG jaar = 40 
dag > 50 max. 32× 

NEN-EN 16450 

Fijn stof PM2,5 (ß attenuation) Q < 2,0 µg/m3  6,0 μg/m3  25% 18,2%  2008/50/EG Jaar = 25 NEN-EN 16450 

Fijn stof PM10 (optisch) Q < 2,0 µg/m3  <1  μg/m3  25% 13,4% 2008/50/EG 
jaar = 40 

dag > 50 

max. 32× 

NEN-EN 16450 

Fijn stof PM2,5 (optisch) Q < 2,0 µg/m3  <1  μg/m3  25% 10,1% 2008/50/EG Jaar = 25 NEN-EN 16450 

Black Carbon BC (MAAP) Q  30 ng/m3   8,2%    Eigen methode 

Black Carbon Magee AE33   7,5 ng/m3  13,9 % (uur) 

11,1 % (dag) 

  Eigen methode 

(1) De eisen zijn ontleend aan de EU richtlijnen;   Q = door de RvA geaccrediteerde verrichting. 
(2) Tolueen eigen methode     U = uitbestede verrichting 


