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Waarom aandacht voor luchtkwaliteit? 

1. Wet- en regelgeving 

 

2. Gezondheid (RIVM)  

 - kortdurende piekblootstellingen aan fijn stof: 

 in Nederland 1800 mensen per jaar voortijdig overlijden 

 - langdurige blootstelling aan fijn stof: 

  in Nederland gemiddelde levensduurverkorting van ca. 12 maanden 

 

3. Economie / RO 

 - koppeling RO / milieuwetgeving (typisch Nederlands) 

 

4. Nijmegen 

 - Milieu-onderzoeken Industrieterrein Nijmegen-West/Weurt:   
 Samenwerking overheden – Milieuprogramma 

  Kronenburgerforum 

 - Opening 2de Stadsbrug (de Oversteek)  

  West Wil Groene Buffer 

 - Scheepvaart op de Waal 
  

 

www.westenweurt.nl 



Meten luchtkwaliteit: NO2 



Meetlocaties fijn stof (1 en 2 ook LML) 

Gemeten jaargemiddelde PM10 (in ug/m3)
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Meten luchtkwaliteit fijn stof (PM10 en PM2,5) 



Vooruitblik luchtkwaliteit Nijmegen 

 

 Wettelijke grenswaarden lijken te worden gehaald per 2015 (PM10 , PM2,5 , NO2) 

 Geen nieuwe grenswaarden te verwachten uit Europa 

 Onder de grenswaarden ook gezondheidseffecten 

 In coalitieakkoord opdracht ontwikkelen van grenswaarde voor roet 

 Omdat roet (EC) ook een sterkere relatie heeft met gezondheidseffecten én met lokale bronnen 

 Geformuleerd als verminderen lokale bijdrage van roet met  .. % (40%? in komende raadsperiode) 

 Ook verzoek om beleid tav houtkachels / open haarden 

 Met name in Nijmegen-West volgen burgers kritisch de ontwikkelingen rond effecten van de Oversteek 

 Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit opgesteld  

 Burgers betrekken bij luchtkwaliteit en verhoging bewustwording gezondheidseffecten 

 Doel is aanpassing mobiliteitsgedrag (minder automobiliteit) en ook gewenst gezondheidseffect (fiets) 

 Algemene vraag om gegevens omgevingskwaliteit (sensoren) voor openbare data   



Ontwikkeling vanuit ICT en low-cost sensoren 
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Voortgang en planning  Smart Emission 

- 1ste 6 sensorplatforms geplaatst rond KK-plein 

- Burgers geworven via huis-aan-huis-blad (ca. 30) 

- 1ste bewonersbijeenkomst gehouden 

- Voorbereiding uitrol 2de ronde naar totaal 25 platforms 

- Momenteel veel inspanning in communicatie met en tussen 
de sensoren 

- Gezocht wordt naar financiering verdere uitbouw netwerk 

- (I&M, Europa) 
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Sensor Jose 

Intemo 



Methode Voordeel Nadeel 

Meten met 

sensoren 

•Hoge locatie- en tijddichtheid 

•Lagere kosten 

•Communicatief erg bruikbaar 

 

•Grotere onnauwkeurigheid 

•Geen (toekomst-) scenario’s 

•Formeel weinig nut 

Meten met 

standaard- 

en 

referentie- 

methoden 

•Kleinere onnauwkeurigheid 

•Totale concentratie wordt in een keer 

vastgesteld 

•Geen additionele data nodig 

•Communicatief goed bruikbaar 

 

•Beperkte representativiteit 

•Relatief kostbaar 

•Geen (toekomst-) scenario's 

•Formeel weinig nut 

 

Modelleren •Grotere representativiteit 

•Inzicht in oorzaak-gevolg relatie 

emissie - luchtkwaliteit 

•Scenarioberekeningen 

•Snel inzicht in luchtkwaliteit 

•Relatief voordelig 

•Communicatief bruikbaar indien 

stadsdekkend beeld 

•Grotere onnauwkeurigheid 

•Achtergrondconcentratie moet 

bekend zijn 

•Invoergegevens nodig  

•Gebruik binnen 

randvoorwaarden 

•Beperkt vertrouwen burger 

 



Vervolg meetnet luchtkwaliteit 

NO2: 

- Voorlopig voortzetting meetnet NO2-diffusiebuisjes t/m 2017 (conform afspraken WWGB) 

- Verdere ontwikkeling NO2 met sensoren (Smart Emission en vervolg daarop) 

- Op termijn neemt sensornetwerk functie huidige NO2-netwerk over 

 

PM10/PM2,5: 

- Voorlopige voortzetting meetnet PM-Osiris t/m juni 2016 (zit niet in afspraken WWGB) 

- Verdere ontwikkeling PM-meten met sensoren (Smart Emission en vervolg daarop) 

- Op termijn neemt sensornetwerk functie huidige PM-netwerk over 

 

Roet (EC): 

- Stimuleren ontwikkelen low-cost sensor voor roet door bijv. ECN in opdracht van I&M 

- Ontwikkelen voorstel voor meetnet roet (EC) in kader van project Gezondheid en luchtkwaliteit. 

- Realisatie: medio 2016 

 

 Mogelijke apparatuur:  

 

 

 

Vragen / Opmerkingen / Aanbevelingen ? 
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