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Stofbelasting 
zo oud als de mensheid
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Enkele begrippen:

• Stof = Particulate Matter  =  PM

• PM10  = stofdeeltjes < 10  micrometer

• PM2,5 = alle fijnstof < 2,5 micrometer

• Nano partikels <  0,1 micrometer



Toename van: 

• Pre- en postneonatale sterfte 

• COPD

• Longkanker

• Allergische aandoeningen 

• Vermindering van longfunctie





Afname in levensverwachting door  
fijn stof (PM2.5)



EU versus US and WHO thresholds
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Variabele factor:
Antropogene stofbelasting

No. 1: Verbranding fossiele en plantaardige 
brandstoffen (transport, industrie, energie)
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Antropogene stofbelasting:
Stofdeeltjes door 

verbrandingsmotoren

• Roetdeeltjes (koolstof)

• Dieselmotor factor 20-100 
meer dan benzinemotor

• Ultra fine range (nanoparticles) 





Fijn stof metingen in Maastricht

• In 2002 snelweg 
45,000 voertuigen / 
dag en 8 stoplichten

• “canyon-street”



Doelstelling

Onderzoeken of kinderen op verkeersintensieve
locaties een slechtere gezondheid hebben dan

kinderen op verkeersluwere locaties in Maastricht.



• Welke bronnen kunnen een rol spelen bij 
luchtverontreiniging in Eijsden?

• Hoe is de luchtkwaliteit in Eijsden?

• Zijn zorgen om gezondheidsrisico’s door 
blootstelling aan luchtverontreinigende 
stoffen bij inwoners van Eijsden terecht?



Eijsden
Omringd door bronnen van luchtverontreiniging:

Liège Port (PAL)

Cementfabriek CBR

Knauf isolatie

Autosnelweg A2
Albertkanaal

Liège Airport

Eijsden
Biomassacentrale Lixhe



PM2.5 en PM1 metingen Eijsden 
2017-2018

Meetlocatie: 
100 meter ten 
oosten van A2

Overschrijding 
PM2.5: 
EU-grenswaarde 
57x 
WHO-
advieswaarde 
243x





Waarom zijn er milieuzones en wat 
houdt een milieuzone in?
• De lucht in steden is vaak vervuild door uitlaatgassen 

van verkeer. Hierdoor leven Nederlanders 
gemiddeld ongeveer een jaar korter. Schone lucht is 
dus letterlijk van levensbelang.

• Om de luchtkwaliteit te verbeteren, kunnen 
gemeenten een milieuzone invoeren. Een milieuzone 
is een gebied in een stad waar bepaalde 
vervoersmiddelen niet mogen rijden. Een milieuzone 
kan gelden voor dieselvrachtauto’s en –autobussen 
en dieselpersonen- en bestelauto’s. 



https://www.milieuzones.nl/locaties-milieuzones



• Personen- en bestelauto’s
Op dit moment zijn er 3 steden die een milieuzone 
hebben voor personen- en bestelauto’s die op diesel 
rijden. Dit zijn: Amsterdam, Arnhem en Utrecht.
De gemeente Den Haag voert per 1 juli 2021 een 
milieuzone voor personen- en bestelauto's in.

• Vrachtauto’s en autobussen
13 Nederlandse gemeenten hebben momenteel een 
milieuzone voor dieselvrachtauto’s. Dat zijn: 
Amsterdam , Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, 
Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, 
’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.
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