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Stoffen en effecten
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Luchtkwaliteitsbeleid
* Gedreven door: grenswaarden (NO2, PM10, PM2,5)

gezondheidseffecten
vragen burgers

* Doelen en maatregelen in:
- NSL
- Luchtkwaliteitsplannen Nijmegen
- Programma Nijmegen-West/Weurt
- Raadsmotie WWGB

Monitoren luchtkwaliteit

• Monitoringstool en Rekentool
Formele basis voor plannen (RO-wetgeving)

• Eigen berekeningen: methode Nijmegen / W&B

Scheepvaart en industrie als expliciete bron toegevoegd

• Meetnet NO2 en PM10



Welke stoffen?
• Stikstofdioxide (NO2)

• Fijn stof (PM10)

• Fijn stof (PM2,5)

Normen voor kleinere deeltjes? 

• Roet

- Meer duidelijke relatie met gezondheidseffecten

- Directere relatie met uitstoot wegverkeer

• Ultrafine Particles (UFP)

In 2015 worden in Nijmegen geen grenswaarden meer overschreden.

Ook onder de grenswaarden gezondheidseffecten mogelijk !



Welke bronnen?
Wegverkeer (scooters)

Scheepvaart

Treinen

Industrie

Houtstook / Open haarden  /  Barbecues?

Landbouw

??

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=luchtfoto+nijmegen&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWjInbtqbJAhWFlg8KHWeFArMQjRwIBw&url=http://www2.nijmegen.nl/ondernemen/bedrijfslocaties/westkanaaldijk&psig=AFQjCNEZK93gJPZuvVwfhz88Gj-HAHiWlA&ust=1448364012974224


Emissiebronnen van PM10 en NOx in Nijmegen
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Ziektelast door luchtverontreiniging

(Uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 
RIVM 2014)

Waarvan luchtkwaliteit ca. 5% en geluidhinder ca. 1%

Blootstelling aan fijn stof leidt in Nederland tot gemiddelde 
levensduurverkorting van ca. 12 maanden.
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Rekenen aan luchtkwaliteit



Rekenen luchtkwaliteit

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

NO2 PM10C
o

n
c

e
n

tr
a

ti
e

 (
u

g
/m

3
 -

ja
a

r)

Opbouw jaargemiddelde concentratie Energieweg 
(2008)

Lokaal: zwaar (1120 mvt/dag)

Lokaal: middelzwaar (960
mvt/dag)
Lokaal: bestelauto (3960
mvt/dag)
Lokaal: auto (15820 mvt/dag)

GCN overige bronnen
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Wegprofiel

• Afstand
• Wegprofiel
• Afscherming
• Verkeersintensiteit
• % vrachtverkeer, 

bussen
• Snelheid, stagnatie
• Bomenfactor

Effect 
groen

Rekenen luchtkwaliteit



Monitoringstool NSL
( = Nationaal Samenwerkinsprogramma Luchtkwaliteit)
in te zien via https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/

- Alleen op reken-/toetspunten op 10 meter 

langs wegen

- Scheepvaart en industrie alleen via achtergrond

Luchtkwaliteit in beeld brengen (rekenen)
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Luchtkwaliteit in beeld brengen (rekenen)

• Eigen berekeningen

• methode Nijmegen / W&B

- Stadsdekkend beeld

- Scheepvaart en industrie als expliciete bron toegevoegd

- Aantallen woningen in en oppervlakte van overschrijding

- Nu ook roet (EC) mogelijk

• Te vinden  op:

• Milieuatlas  http://kaart.nijmegen.nl/milieu/

• Website Westenweurt
http://www.westenweurt.nl/

http://kaart.nijmegen.nl/milieu/
http://www.westenweurt.nl/


Meten luchtkwaliteit: NO2

Resultaten te vinden  op:

Website Westenweurt http://www.westenweurt.nl/

http://www.westenweurt.nl/


Meetlocaties fijn stof (1 en 2 ook LML)

Meten luchtkwaliteit fijn stof (PM10 en PM2,5)

Resultaten te vinden  op:

Website Westenweurt http://www.westenweurt.nl/

http://www.westenweurt.nl/


Luchtkwaliteitsindex LKI (RIVM) 

Als hoogste van de 4 klassen is 1,2,3, dan LKI is A

Als hoogste klasse is 4,5,6, dan LKI is B

Als hoogste klasse is 7,8,9, dan LKI is C

Als hoogste klasse is 10, dan LKI is D

Uitzondering: alle 4 stoffen zitten in hoogste klasse van een index geeft 

ophoging: dus 4 x een 3 geeft B, 4 x een 6 geeft C, 4 x een 9 geeft D

RIVM hanteerde onderstaande handelingsadvies



Herkomst gegevens
Meten of rekenen?  Meten en rekenen!

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

Rekenen / 

Modelleren

•Grotere representativiteit

•Inzicht in oorzaak-gevolg relatie emissie -

luchtkwaliteit

•Scenarioberekeningen

•Snel inzicht in luchtkwaliteit / geluid

•Relatief voordelig

•Communicatief bruikbaar indien stadsdekkend

beeld

•Grotere onnauwkeurigheid

•Achtergrondconcentratie luchtkwaliteit 

moet bekend zijn

•Invoergegevens nodig 

•Gebruik binnen randvoorwaarden



Maatregelen Nijmegen
(i.s.m. Stadsregio Arnhem-Nijmegen)

Afgerond of in uitvoering:
• Nadruk op schoon vervoer en op doorstroming
• Niet meer op groenmaatregelen (wel vanuit leefbaarheid)
• Stimuleren fietsgebruik en e-scooters
• Schone Bussen (op groen gas, deels van lokale herkomst)
• aardgasvulpunten voor auto’s (CNG), later vrachtverkeer (LNG)
• Schoon eigen wagenpark (CNG)
• Aardgastaxi’s subsidieregeling
• Stadsdistributie
• Vervoersmanagementplannen industrie
• Maatregelen industrie (o.a. filters NIJG)
• Doorstromingsmaatregelen (Oversteek/PMS)
• Transferia en P+R
• Hoogwaardig OV (HOV: trams of geleide bus)
• Schonere varen scheepvaart: walstroom, nageschakelde

technieken én LNG, CLINSH 
• Privilegebeleid schone vrachtwagens voor stadscentrum

Financiering:
• NSL-gelden
• ISV-gelden
• Projectgelden
• Interreg IVa en V
• LIFE

A

B

C

D

E

F

G

Doorstroomroute, traject is voorzien van filedetectie en 

Dynamische snelheid

A Trajectdeel doorstroomroute

In- en uitvalsroute met een bufferfunctie

Uitwijkroute calamiteiten

Mogelijke aanvulling/ toekomstige doorstroomroute

Mogelijke aanvulling/toekomstige uitwijkroute calamiteiten

Legenda

DRIP

DRIP

DRIP

DRIP

DRIP

DRIP

DRIP Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP)

Videocamera

Bluetooth-meetpunt voor meten reistijd

Kruispunt met verkeerslichten

Maatregelen dynamisch verkeersmanagement op de doorstroomroute
situatie na aanleg tweede stadsbrug (2014)

DRIP

DRIP

H


