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Bij de voorpagina
Emissies van het verkeer leverden en leveren een belangrijke bijdrage aan
de slechte luchtkwaliteit in de stedelijke leefomgeving.
Eerder zijn in deze reeks verschenen:
1. Er zij een meetnet
2. Een ernstig geval van industriële overlast
3. Een boekje open over fijn stof
4. Een kleine geschiedenis van het chemische
neerslagonderzoek in Nederland
5. Populair zuur. Een korte analyse van presentaties van het
probleem van de zure regen op internet
6. Meten waar de mensen zijn
De LUVO reeks behandelt onderwerpen over luchtverontreiniging in de
breedste zin van het woord. Een kritische blik is het kenmerk van de reeks.
Vanzelfsprekendheden zal de lezer hier niet tegenkomen.
‘Pollution monitoring is an expensive business and it should not be
undertaken lightly. In a world of limited resources, any monitoring
programme will probably have taken priority over some other socially
useful exercise’. Citaat van D.J. Moore uit 1986. Moore was in leven onder
andere editor van het wetenschappelijke tijdschrift Atmospheric
Environment.
Uitgeverij Tinsentiep is een niet bestaande uitgeverij die niettemin met
uitgaven komt. Tinsentiep is in 2001 bedacht om ruimte te geven aan
gedachten en uitingen die niet vanzelfsprekend zijn. Tinsentiep beoogt te
informeren daar waar dat hoognodig blijkt.
Het logo van Tinsentiep symboliseert de klassieke straatlantaarn die een
zacht maar niet opdringerig licht verspreidt, zodat we onze weg kunnen
vinden.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikel16b Auteurswet 1912j het Besluit van 20 juni 1974,
Staatsblad 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Staatsblad
471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
(postbus 882, 1180 AW Amstelveen).
Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen,
readers en andere compilatiewerken dient u zich te richten tot: E.
Buijsman, p/a Uitgeverij Tinsentiep, Bovencamp 57, 3992 RX Houten.
Uitgeverij Tinsentiep is telefonisch niet bereikbaar.
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Voorwoord
Zwarte rook is al jaren een gevleugeld begrip in Nederland. Menige wetenschapper heeft zijn hart
verpand aan deze wat obscure grootheid uit een ver verleden. De eerlijkheid gebiedt echter wel te
zeggen dat dit enigszins onder dwang gebeurd. Zwarte rook is namelijk de enige grootheid op het
terrein van de stofvormige luchtverontreiniging, waarvoor meetreeksen teruggaan tot voor 1990.
Het geeft echter wel aan dat er blijkbaar dringend behoefte is aan informatie over stof in lucht in
het verleden.
Velen hebben mij de afgelopen jaren benaderd met vragen over de beschikbaarheid van
historische gegevens. Mijn mening over de bruikbaarheid van de grootheid zwarte rook als
‘indicator’ is genoegzaam bekend. Niettemin: moe geworden van steeds maar dezelfde vragen te
moeten beantwoorden, heb ik gemeend in de vorm van deze publicatie mijn kennis samengepakt
te moeten aanbieden. Dat wil niet zeggen dat er niet meer zou kunnen zijn; het is echter alles wat
ik op dit moment weet. Het staat een ieder vrij om zelf aan de slag te gaan met archiefonderzoek.
Er ligt vast nog wel het een en ander in de archieven te wachten. En archiefwerk is leuk. Mocht ik
zelf nog nieuw materiaal vinden dan zal ik dit verwerken in een nieuwe versie van deze notitie. Er
zijn mij in ieder geval een paar archieven bekend die kansrijk zijn om meetgegevens over stof in
aan te treffen.
Om redenen - die uiteraard zullen worden uitgelegd - gaat deze publicatie grotendeels over zwarte
rook. Deze publicatie heeft daarom op onderdelen zwaar kunnen leunen op de eerdere publicatie
over stof, Een boekje open over fijn stof ( Buijsman, 2007). Fijn stof en zwarte rook zijn tenslotte
van hetzelfde (twijfelachtige) laken een pak.
Ed Buijsman,
Houten, juni 2010
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1

Inleiding

Problemen met stof zijn van alle tijden. Deze inleiding geeft een korte uitleg over het stof
van vroeger en over het waarom van de vraag naar oude meetgegevens over stof.

L

uchtverontreiniging door stof is waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. Op het
moment dat de primitieve mens het vuur leerde gebruiken en beheersen, werd het
onder andere ingezet voor de bereiding van voedsel. Koken en roosteren op een
houtvuur, en bovendien in een slecht geventileerde grot, zal ongetwijfeld tot een forse
rookontwikkeling hebben geleid. Zie daar, de geboorte van de stofvormige
luchtverontreiniging, want rook is niets anders als een visuele waarneembare
verschijningsvorm van stofvormige luchtverontreiniging. Maar de mens was natuurlijk
niet de enige producent van stof; er waren ook bosbranden en vulkaanuitbarstingen. En
ook in de Bijbel komen we stof tegen in de vorm van rook. De Bijbel spreekt niet in directe
bewoordingen over luchtverontreiniging. Toch bevat de Bijbel heel wat teksten die met
luchtverontreiniging in verband gebracht kunnen worden. 1
Het is lang zo geweest dat stof een onvermijdelijk bijverschijnsel van het menselijk
bestaan was. Er was rook, stof, roet of hoe het ook genoemd mag worden. Waarschijnlijk
is stof de eerst benoemde vorm van luchtverontreiniging om het simpele feit dat het
zichtbaar was. Interesse in de concentratie van stof in de lucht dateert pas van de
negentiende eeuw. Het waren daarbij vooral hinder- en overlastaspecten die de interesse
voedden. Niettemin was er ook al vroeg gezondheidskundige argwaan naar de mogelijk
schadelijke effecten van stof (Brimblecombe, 1987). Vooral de oversterfte in periodes met
hoge luchtverontreiniging, bijvoorbeeld in Londen, maakte stofvormige
luchtverontreiniging, naast zwaveldioxide, verdacht.
Ook in Nederland waren lokale problemen door vooral industriële emissies allang bekend.
Het oudst bekende voorbeeld is de overlast door bierbrouwers in de stad Haarlem. Deze
kregen in 1608 een verbod opgelegd om nog langer kolen te gebruiken bij het stoken van
bierketels (Biersteker, 1968), omdat zij te veel overlast veroorzaakten. Ook andere
vormen van nijverheid, zoals zeepfabrieken, aardewerkfabrieken, pannenbakkerijen,
beenzwartfabrieken en soda-, salpeterzuur-, zwavelzuur- en zoutzuurfabrieken, hadden
een slechte naam en stonden, vaak ook letterlijk, in een slechte reuk (Diederiks, 1970;
Homburg, 1998). De situatie in Nederland was in dit opzicht overigens vergelijkbaar met
die in het buitenland (Brimblecombe, 1975, 1986; Stoklasa, 1923; VDI, 1985; Homburg et
al., 1998).
Stofvormige luchtverontreiniging stond in Nederland al in het begin van de jaren vijftig in
de aandacht. Maar als het in deze tijd over stof ging, betrof het vooral roet en vliegas, dat
wil zeggen de meer zichtbare vormen van luchtverontreiniging. Roet was hierbij het stof
dat herkenbaar was aan zijn donkere uiterlijk. Vliegas was het stof dat door grote
industrieën werd geëmitteerd en dat vooral lokaal aanleiding gaf tot veel, en veelal
zichtbare, overlast. 2 Metingen waren in deze tijd nog bewerkelijk en daardoor kostbaar.
Het was pas met de komst van een eenvoudige en goedkope methode dat het in de jaren
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zestig tot meer inspanningen kwam om stof te meten. Dit werd in 1964 nog verstrekt
toen de bestaande methode, de meting van zwarte rook, gestandaardiseerd werd (OECD,
1964). Men was zich er terdege van bewust dat zwarte rook maar een deelverzameling
van het totaal aan stof in de lucht was. De overheersende opinie was echter dat zwarte
rook een relevante maat was, vooral voor het schadelijke deel van de stofvormige
luchtverontreiniging. Andersoortige metingen werden dan ook slechts op beperkte
schaal uitgevoerd.
Stof werd lange tijd vooral in combinatie met zwaveldioxide als schadelijk beschouwd
(WHO, 1979). Zwarte rook kwam als zogeheten zwevende deeltjes aan het begin van de
jaren tachtig in de Europese regelgeving op het terrein van de luchtkwaliteit terecht
(Staatsblad, 1986). 3 In het begin van de jaren negentig met de komst van het fenomeen
fijn stof, als een nieuwe gezondheidsrelevante deelverzameling van het geheel aan stof in
de lucht, ontstond hernieuwd massale interesse voor stof in lucht. Na 10 jaar
fijnstofmetingen kwam de vraag naar voren hoe het ‘vroeger’ gesteld was geweest met
(fijn) stof in lucht. Maar als er oude geen meetgegevens zijn, kunnen ze natuurlijk ook
niet met terugwerkende kracht gemaakt worden. De opmerking ‘o, werd er dan voor
1992 geen fijn stof gemeten’ moeten we dan ook maar in de categorie vakhumor scharen.
Het belang van fijn stof werd in de jaren negentig nog versterkt door richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, ) en de opname van fijn stof in de luchtkwaliteitsregelgeving van de Europese Unie (EU, 1999). Deze omvangrijke interesse heeft de vraag
naar oude meetgegevens voortdurend versterkt. Deze publicatie beoogt toegankelijk te
maken wat er aan oude gegevens voorhanden is.
Leeswijzer
Voortdurend blijkt dat er veel misverstanden over stofvormige luchtverontreiniging
bestaan, ook bij gebruikers van meetgegevens. Het ene stof is nu eenmaal niet hetzelfde
als het andere stof; vervelend, maar het is niet anders. Daarom begint deze publicatie in
hoofdstuk 2 met een korte uitleg van een aantal begrip op het terrein van atmosferisch
stof. Ook zal in hoofdstuk 3 kort worden ingegaan op het meten van stof.
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de stofmetingen in Nederland. Een belangrijke vraag
is altijd weer hoe de stofconcentraties zich hebben ontwikkeld. Een taai vraagstuk
waarvoor eigenlijk geen geschikt antwoord voorhanden is, maar waarvoor toch in
hoofdstuk 5 een poging tot voorzichtige duiding gedaan zal worden. Hoofdstuk 6 is het
sluitstuk van de publicatie met enige concluderende opmerkingen.
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2

Stof en stof

Wat is stof eigenlijk? Dit onderdeel biedt een korte rondgang langs het onvermijdelijke
vakjargon. De bedoeling is om enige duidelijkheid te scheppen in de vele grootheden die met
stof te maken hebben. 4

W

ie ergens last van heeft, zal proberen die overlast op de een of andere manier
te kwantificeren, in getallen te vangen. We kunnen bijvoorbeeld proberen te
meten hoeveel roet, vliegas of stof er in de lucht zit. Het is echter geen
sinecure om stof in lucht te meten. Dat was in de jaren vijftig en zestig al duidelijk
(Hartogensis, 1965). Er waren op dat moment al vele methoden beschikbaar om stof in de
lucht te meten. Alle voor specifieke, vaak beperkte doeleinden en alle methoden hadden
zo hun voor- en nadelen. En, nogmaals, het waren vooral de hinderaspecten waardoor
stof lange tijd in de aandacht stond. Geleidelijk aan kreeg de gedachte de overhand dat
niet zo zeer hinder als wel schade aan de menselijke gezondheid het probleem met stof
zou kunnen zijn.
Stof, of beter gezegd fijn stof, staat al jaren in het middelpunt van de belangstelling. Maar
vanwaar die belangstelling? Daar zijn een aantal redenen voor. Zo zijn er Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen voor fijn stof. De Nederlandse luchtkwaliteit voldoet daar niet
aan. Een gevolg blijkt te zijn dat bouwplannen uitgesteld moeten worden, want er mag
niet (meer) gebouwd op plaatsen waar de luchtkwaliteit niet aan de wettelijke eisen
voldoet.

Afbeelding 1. ‘De Staatsmijnen in de jaren vijftig’; een afbeelding uit een informatieserie voor het lager onderwijs
uit de jaren vijftig. De bijbehorende beschrijving luidt: ‘Wat een rokende schoorstenen! Wat een grote
fabrieksgebouwen. Allemaal nodig om de onmisbare STEENKOOL voor industrie en huisgezin naar boven te
brengen’. Opbouw en industriële vooruitgang: (stofvormige) luchtverontreiniging hoorde er in die tijd gewoon
bij.
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En dan meldde het (voormalige) Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in 2005 ook nog
eens dat er tienduizenden mensen in Nederland vroegtijdig zouden overlijden door de
(te) hoge fijnstofconcentraties in de Nederlandse lucht (Buijsman et al., 2005). En ja, daar
was de hele regelgeving om begonnen: fijn stof is schadelijk. We kunnen ons afvragen of
dit probleem dan pas kort geleden is ontdekt. Wat moet een buitenstaander er wel niet
van denken? Is het met dat stof dan allemaal zo ingewikkeld? Stof is toch stof?
Er heeft zich in de loop van de geschiedenis een soort stofvakjargon ontwikkeld. Zo zijn
er termen als aerosolen, stof, fijn stof, ultrafijn stof, grof stof, zwevende deeltjes en ook
nog eens afkortingen als PM10, PM2.5, PM1. En dan zijn er ook nog oudere begrippen als
rook, zwarte rook en totaal stof en min of meer equivalente Engelse termen als soot,
smoke en total suspendes particulates. Willen we oude meetgegevens vergelijken met
moderne gegevens dan is het goed zich hiervan rekenschap te geven en goed kennis te
nemen van de grootheid die bemeten is. Hier geldt namelijk een onverbiddelijke wet: de
ene soort stof is niet de andere.
We beginnen met de meest algemene term: aerosolen. Aerosolen zijn vaste of vloeibare
deeltjes in lucht. Het woord zegt verder niets over aard, samenstelling, of wat dan ook.
Rook en roet zijn min of meer zichtbare vormen van stofvormige luchtverontreiniging.
Rook duidt, in ieder geval taalkundig, meestal op witte of grijze en roet op zwarte
vormen van zichtbare stofvormige luchtverontreiniging.
En dan zwarte rook: dit is een lastig te definiëren grootheid. Wat zeker is, is dat zwarte
rook een deel van het stof in de lucht is. De oorsprong van het begrip zwarte rook ligt in
de jaren zestig van de vorige eeuw. Een groot deel van de stofvormige
luchtverontreiniging in die tijd was afkomstig van het stoken van steenkool. Steenkool
vond in die tijd ruime namelijk toepassing bij de opwekking van elektriciteit, voor de
verwarming van huizen en voor energie- en warmteproductie in de industrie. Kolenstook
gaf aanleiding tot donkere gekleurde stofvormige luchtverontreiniging. De meting van dit
(zwarte) stof was in die tijd dan ook waarschijnlijk een goede manier om een indruk te
krijgen van het niveau van (totale) stof in de lucht (OECD, 1964).
De zwarterookmethode om stofvormige luchtverontreiniging te meten is op deze
veronderstelling gebaseerd. Stof wordt hierbij volgens een internationaal
overeengekomen voorschrift op een filter verzameld en vervolgens gemeten. De mate
van zwarting van het filter is dan een maat voor de stofconcentratie. In de loop der jaren
is het stof echter van samenstelling veranderd; ook de kleur is daardoor veranderd. De
zwarting is dan ook al lang geen goede maat meer voor het de totale massa van
stofvormige luchtverontreiniging, zo het dat al ooit is geweest.
De Engelse Air Quality Expert Group merkt in het recente Report on Particulate Matter in
the United Kingdom over zwarte rook op: ‘In practice, however, no meaningful universal
relationship can be derived between reflectance and black smoke since the relation can
change from place to place and from time to time. The 'concentrations' of black smoke
derived from this method should, therefore, be considered to be an index of black smoke
rather than an absolute measure in mass terms’. Dus ook hier staat eigenlijk dat zwarte
rook is wat met de zwarterookmethode wordt gemeten. En eigenlijk alleen nog in
situaties waar de luchtverontreiniging in hoge mate bepaald wordt door het stoken van
kolen, biedt de zwarterookmethode enige summiere informatie over de luchtkwaliteit.
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Een ander begrip van vroeger is totaal stof of, in het Engels, Total Suspended Particulates
(TSP). In tegenstelling tot wat het begrip doet vermoeden, is totaal stof niet het totaal
aan in de lucht voorkomend stof. In de praktijk bleek het bereik van de deeltjes die
werden bemonsterd, af te hangen van de windrichting en de windsnelheid tijdens de
monsterneming. Dit betekende dat in feite een selectie op grootte plaatsvond die in de
tijd kon veranderen en waarvan bovendien de grens niet bekend was. Afhankelijk van de
omstandigheden kon de grens ergens in het gebied van 20 tot 50 µm liggen. Zo kon het
dus gebeuren dat in omstandigheden met hoge windsnelheden, vooral opgewerveld
bodemstof werd bemonsterd. Bodemstof, waarvan overigens de gezondheidsrelevantie
gering is.
En dan kan ook nog wel eens de term zwevende deeltjes beluisterd worden. De term
‘zwevende deeltjes’ is eigenlijk niets anders als een synoniem voor het algemene begrip
‘stof’. De wetgever maakt het ons echter niet gemakkelijk. In de allereerste regelgeving
stond zwevende deeltjes gewoon voor stof; in de huidige Europese (en Nederlandse)
wetgeving staat zwevende deeltjes voor fijn stof.
Maar hoe kan het zijn dat er vroeger alleen stof, TSP en zwarte rook was en
tegenwoordig stof in allerlei soorten en maten? Deze ontwikkeling heeft vooral te maken
met de toegenomen kennis over de mogelijk schadelijke effecten van stof. Aanvankelijk
stond stof onder verdenking van schadelijke gezondheidseffecten als het voorkwam in
combinatie met hoge concentraties van zwaveldioxide (SO2). Dit zien we ook terug in de
eerste Europese en Nederlandse regelgeving uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. In
deze wetgeving waren doelstellingen voor de luchtkwaliteit opgenomen, waarbij
maximaal toelaatbare concentraties van zwaveldioxide waren gekoppeld aan gelijktijdig
voorkomende stofconcentraties. Later bleek uit onderzoek dat stof ook geheel op
zichzelf schadelijke effecten kan veroorzaken.
Bij stof is het tegenwoordig zinnig om ook expliciet te kijken naar de grootteverdeling
van het stof. Het besef dat specifieke onderdelen van het stof meer schadelijk zijn dan
andere heeft geleid tot een detaillering in de fysische omschrijvingen. Zo zijn
omschrijvingen als PM10 en PM2.5 ontstaan. Het deel PM in deze termen is ontleend aan
het Engels, want PM staat Particulate Matter. De 10 geeft een afbakening van een
specifieke deelverzameling van het geheel aan in de lucht voorkomend stof. Vaak wordt
als definitie voor PM10 gebruikt: het stof met een diameter van 10 µm of minder. Dit is
strikt genomen niet juist, maar bij benadering wel correct. Binnen fijn stof, dus PM10, kan
nog een verder onderscheid naar grootte worden gemaakt. De fractie PM2.5 bevat de fijne
en ultrafijne deeltjes. Op een zelfde wijze kan de deelverzameling PM1 gedefinieerd
worden. De fractie met een grotere diameter dan 2,5 µm maar kleiner dan 10 µm wordt
aangeduid met grof stof, in het Engels ‘coarse’, en in afkorting soms aangeduid met de
term PM2.5-10.
De deeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid, hebben grotendeels een diameter van
minder dan 2 µm. Deze kleinere deeltjes komen vooral uit antropogene bronnen. Deze
deeltjes komen of direct in de atmosfeer, de emissie van primair stof, of ze ontstaan door
chemische reacties in de atmosfeer. Deze deeltjes kunnen gemakkelijk samenklonteren
en zo grotere deeltjes vormen (‘coagulation’). De grotere deeltjes zijn vooral van
natuurlijke oorsprong. Zij ontstaan door mechanische processen. Voorbeelden zijn de
vorming van zeezoutaerosol uit opspattend zeewater, pollen van bomen en opgewerveld
bodemstof.
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Een overzicht van het elementaire woordgebruik
Aerosol(en)
Vaste en vloeibare stoffen in lucht. Fysisch en chemisch niet nader gespecificeerd.
Fijn stof
Fijn stof bestaat grotendeels uit deeltjes met een diameter van 10 µm of minder; vaak
aangeduid met PM10.
Fijnere fractie van het fijn stof
Fijn stof bestaat grotendeels uit deeltjes met een diameter van 2,5 µm of minder; vaak
aangeduid met PM2.5.
Fijnstof
Zei Fijn stof.
Kleinstof
Door Brunekreef geïntroduceerde term om verwarring met andere soorten stof uit te sluiten.
Heeft geen weerklank gevonden; niet gebruiken.
PM-tien
Vakjargon voor fijn stof (PM10).
PM-tweeeneenhalf
Vakjargon voor de fijnere fractie van het fijn stof (PM2.5).
Roet
Zichtbare vorm van stofvormige luchtveronteiniging, veelal zwart. De zwarte kleur komt door
de aanwezigheid van elementair koolstof en/of teerachtige stoffen. In het Engels meest
aangeduid met soot. Fysisch niet nader gespecificeerd.
Rook
Zichtbare vorm van stofvormige luchtveronteiniging, veelal wit of grijs. In het Engels meest
aangeduid met smoke. Fysisch en chemisch niet nader gespecificeerd.
Stof
Algemene term voor stofvormige luchtverontreiniging. Fysisch en chemisch niet nader
gespecificeerd.
Standaardrook
Een soortgelijke grootheid als zwarte rook, in gebruik voordat het begrip zwarte rook in zwang
kwam.
Totaal stof
Gewoon al het stof in de lucht, maar toch ook weer niet alles. Zie ook bij Total Suspended
Particulates.
Total Suspended Particulates
Totaal aan stof dat met een TSP-monsterneming. Hoe totaal ‘totaal’ is hangt echter van een
aantal factoren, waaronder de windsnelheid.
TSP
Zie Total Suspended Particulates.
Ultrafijn stof
Definitie kan afhangen van de spreker. Het bestaat grotendeels uit deeltjes met een diameter
van 2,5 µm (of 1 µm of 0,1 µm) of minder.
Zwarte rook
Stof dat gemeten wordt met de zwarterookmethode; voor een uitleg zie tekst. Zwarte rook
bestaat grotendeels uit deeltjes met een diameter van 4 µm of minder. Wat tegenwoordig met
de zwarterookmethode wordt gemeten, is overigens lang niet zo zwart als vroeger.
Zwevende deeltjes
Algemene term voor stofvormige luchtverontreiniging. Fysisch en chemisch niet nader
gespecificeerd. Werd vroeger als begrip in de wetgeving gebruikt.
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3

Meten van stof

De resultaten van metingen zijn een belangrijke bron van informatie voor het doen van
uitspraken over de luchtkwaliteit. Maar hoe werd en wordt stof eigenlijk gemeten?

H

alverwege de jaren zeventig stelden onderzoekers in Nederland een eenvoudige
vraag : wat is een goede en juiste meetmethode voor stof? Deze vraag mondde
uit in een project, de Voorstudie stofmetingen. Een aantal organisaties die op dat
moment in Nederland actief waren op het gebied van luchtverontreiniging, bundelden
hun expertise en krachten en voerden een groot onderzoek uit. Methoden, apparaten en
procedures werden hierbij vergeleken. Het onderzoek zou uiteindelijk jaren vergen, want
ook toen al bleek het juist meten van stof geen eenvoudige zaak. We praten hier over
gebeurtenissen die zich meer dan 30 jaar geleden en langer hebben afgespeeld. Het
meten van stof blijkt anno 2006 nog steeds geen eenvoudige zaak. Deskundigen zijn het
oneens, meetmethoden kennen hun beperkingen, meetresultaten moeten worden
gecorrigeerd, het is verwarring alom.
In theorie is het eigenlijk heel simpel om stof in lucht te meten. Het gebeurt in de meest
gangbare methoden door lucht te scheiden van het stof dat zich erin bevindt. Kortom:
leidt lucht door een filter en het stof in de lucht zal op het filter achterblijven. Meet na
verloop het gewicht van het op het filter verzamelde stof en, als ook de doorgeleide
hoeveelheid lucht is gemeten, bereken de stofconcentratie in lucht. En dat is ook precies
zoals het al lang geleden werd gedaan. Ook nu nog is dit het principe. We kunnen dit
vinden in de Europese regelgeving op het terrein van de luchtverontreiniging. Deze
regelgeving omvat onder andere een richtlijn die gaat over fijn stof. In deze richtlijn staat
een voorkeursmethode vermeld, in het jargon de referentiemethode. 5 Deze methode
heeft wel een nadeel, het is namelijk een semi-automatische methode. Dit houdt in dat de
monsterneming, lees het bezuigen van het filter, automatisch verloopt. Ook het na
zekere tijd verwisselen van het filter in het apparaat kan automatisch uitgevoerd worden.
Er zal echter wel met enige regelmaat iemand naar het apparaat toe moeten om de
bezogen filters op te halen en nieuwe filters te installeren. Vervolgens kunnen de
bezogen filters in het laboratorium gewogen worden. De logistiek en de weging vormen
het niet-automatische deel van de procedure. De uiteindelijke meting is gebaseerd op
wegen; reden dat deze methode daarom ook wel een gravimetrische methode wordt
genoemd. Het hiervoor genoemde ‘na zekere tijd’ is meestal een dag. Het gevolg is dus
ook dat op deze wijze een daggemiddelde (stof)concentratie wordt verkregen.
De hier geschetste procedure is nogal bewerkelijk en vereist permanente logistieke
inspanning en inzet van mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al in de jaren vijftig
van de vorige eeuw pogingen zijn ondernomen om tot een volledig automatische meting
te komen. De logistieke inspanning zou dan beperkt kunnen blijven evenals de behoefte
aan menskracht. Dit is uitgemond in de ontwikkeling van een aantal automatische
meetsystemen. De belangrijkste hiervan zijn de methode op basis van verzwakking van
ß–straling en de methode op basis van de oscillerende microbalans (voor details zie
Buijsman, 2007). Deze twee methoden hebben beide zo hun eigen voor –en nadelen. Wel
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is tegenwoordig de eis inde Europese regelgeving dat de meetresultaten van een
meetmethode binnen zekere grenzen overeen moeten komen met de resultaten zoals
die verkregen zijn met de referentiemethode.
Belangrijk is dat dit systeem van kwaliteitseisen in het verleden niet in een dergelijke
stringente mate bestond. Bovendien maten de vroegere systemen een ander deel van
het stof in de lucht dan de huidige methoden. Dit zijn redenen die ertoe bijdragen, dat
nieuwe en oude meetreeksen niet zo maar aan elkaar ‘geplakt’ mogen worden.
Afbeelding 2. Klassieke opstelling om
luchtverontreiniging te meten.
Buitenlucht wordt via de trechter aan de
linkerkant aangezogen. De lucht gaat
eerst door een filter waar stof wordt
afgevangen. Daarna gaat de lucht door
een wasflesje met een waterstofperoxideoplossing. Het zwaveldioxide in
de lucht reageert hier met het
waterstofperoxide en wordt omgezet in
sulfaat. Het filter zal na afloop van de
monsternemingsperiode op zwarte rook
‘geanalyseerd’ worden. De inhoud van het
wasflesje wordt geanalyseerd op sulfaat;
dit levert een zwaveldioxideconcentratie
op. De gasmeter dient om het volume van
de doorgezogen lucht te bepalen. De
pomp zorgt voor de aanzuiging van de
lucht.
Afbeelding 3. De opstelling voor de
monsterneming van zwarte rook zoals die
lange tijd heeft gefunctioneerd in het
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Op de
voorgrond links de filterhouders,
waardoor de lucht wordt geleid.
In 2001 is dit type monsterneming
vervangen door een automatische
methode.

Metingen van fijn stof kunnen grofweg in drie categorieën worden onderscheiden. De
eerste groep is die waarbij direct een massa wordt bepaald. Hieronder vallen de
zogeheten gravimetrische methoden onder, maar ook de TEOM. De tweede groep
betreft methodes waarbij een afgeleide grootheid wordt bepaald. Hieronder valt onder
andere de zwarterookmethode, maar ook de vroeger wel gebruikte nefelometrie. 6 Bij
deze methoden wordt een aan stof gerelateerde maat gemeten. Soms kan deze
grootheid vervolgens in een concentratie worden omgerekend. De derde groep ten
slotte zijn methodes waarbij een deel van het stof op chemische wijze wordt
gekwantificeerd. Voorbeelden van dit laatste zijn secundaire aerosolen, metalen, maar
ook zaken als ‘roet’, organisch koolstof en elementair koolstof.
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Er is een ideale wereld denkbaar waarin de samenstelling van het stof in de tijd en in de
ruimte constant is. Meting van een onderdeel van stof zou dan volstaan om een uitspraak
over het totale stofgehalte te doen. De samenstelling van stof kan echter sterk variëren.
Niettemin zijn er al sinds de jaren zestig opgingen gedaan om de resultaten van metingen
aan een deelverzameling te correleren met het totaal aan stof of met een andere
deelverzameling. Dit heeft slechts incidenteel tot een bevredigend resultaat geleid. In de
context van deze publicatie is vooral de eventuele relatie tussen zwarte rook- en
fijnstofmetingen van belang. Intuïtief is het raadselachtig waarom er een dergelijke
relatie zou bestaan. De zwarterookmeting berust immers op reflectometrie, waarbij dus
de verzwakking van licht als ‘meetlat’ wordt gebruikt. Bij een veelgebruikte
fijnstofmeting wordt daarentegen de verzwakking van ß-straling als ‘meetlat’ gebruikt.
Hoe kan aannemelijk worden gemaakt dat het gedrag van materie ten opzichte van licht
iets te maken heeft met het gedrag ten opzichte van ß-straling? Zo er al statistisch
significante relaties gevonden worden dan gelden deze alleen in bijzondere
omstandigheden en zijn ze zeker niet generaliseerbaar (zie bijvoorbeeld Penttinen et al.,
2000).
Een uitzondering moet mogelijk gemaakt worden voor de relatie tussen zwarte rook en
elementair koolstof (Quincey, 2007; Schaap & Dernier van der Gon, 2007). De fysische
rationale hiervoor is dat de ‘zwartheid’ van zwarte rook voor een groot deel bepaald
wordt door verbrandingsgerelateerd aerosol, waarvan elementair koolstof een
substantieel deel kan uitmaken.
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4

Metingen in Nederland

Tegenwoordig zijn bijna alle stofmetingen metingen van fijn stof. Dit is echter niet altijd zo
geweest. Vroeger was vooral zwarte rook en nog vroeger standaardrook een favoriete
grootheid om te bemeten. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van wat er in de loop van de
tijden zoal in Nederland aan stof is gemeten. De data waarnaar wordt verwezen, bevinden
zich in een afzonderlijk Excel-bestand.
4.1 Amsterdam (1)
Meetactiviteit : Standaardrook, daggemiddelde concentraties; 1971-1974, 3-4 meetpunten
Instantie
: Biologisch-Chemisch Laboratorium Amsterdam
Bronnen
: Anonymus (1975)
Data
: AM (1)
De metingen van standaardrook zijn in Amsterdam begin 1970 begonnen. 7, 8 Een analyse
leerde dat de zwarterookconcentraties een zelfde gedrag vertoonden als de
zwaveldioxideconcentraties (Anonymus, 1975). Dit werd toegeschreven aan de
belangrijke invloed van kolenstook op het concentratieniveau van beide stoffen.

4.2 Amsterdam (2)
Meetactiviteit : Totaal aan zwevend stof, daggemiddelde concentraties; 1971-1980, 3-4
meetpunten
Instantie
: Gemeentelijk Centraal Milieulaboratorium Amsterdam
Bronnen
: Anonymus (1982)
Data
: AM (2)

4.3 Rotterdam (1)
Meetactiviteit : Smoke, daggemiddelde concentraties; 1958, 2 meetpunten
Instantie
: Keuringsdienst van Waren Rotterdam
Bronnen
: (Commissie BWL, zj )
Data
: RO (1)
Al aan het eind van de jaren vijftig werden in Rotterdam systematische metingen van
stofvormige luchtverontreiniging uitgevoerd. 9 Het was de Keuringsdienst van Waren die
hiertoe het initiatief nam. In 1958
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4.4 Rotterdam (2)
Meetactiviteit : Standaardrook, daggemiddelde concentraties; 1962, 1-5 meetpunten; 1964,
14 meetpunten
Instantie
: Keuringsdienst van Waren Rotterdam
Bronnen
: (Commissie BWL, zj )
Data
: RO (2)
4.5 Rotterdam (3)
Meetactiviteit : Total Suspended Particulates, daggemiddelde concentraties; 1972-heden, 15 meetpunten
Instantie
: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
Bronnen
: (Archief DCMR)
Data
: RO (3)
De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) begon in het begin van de jaren
zeventig met metinge van ‘totaal stof’.
4.6 Utrecht (1)
Meetactiviteit : Standaardrook, 7 meetpunten, mei 1963 – december 1963, daggemiddelde
concentraties, semi-automatische apparatuur
Instantie
: Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
Bron(nen)
: Buurma (1964)
Data
: UT (1)
Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid heeft in 1963 metingen van lood en zink in
luchtstof en standaardrook uitgevoerd in de onmiddellijke omgeving van de N.V.
Koninklijke Nederlandsche Lood- en Zinkpletterijen v/h A.D. Hamburger. Dit bedrijf was al
eerder, namelijk in 1960, voorwerp van onderzoek geweest (Buurma, 1960). Het was een
vervuilend bedrijf dat veel overlast in de omgeving veroorzaakte (Buijsman, zj). De
metingen betroffen zink en lood in luchtsof, standaardrook en grof stof. Het laatste werd
met Luikse bollen gemeten. Er lagen zes meetpunten in de nabijheid van het
fabriekscomplex; een ‘referentiepunt’ (meetpunt 1) lag in de binnenstad van Utrecht.

Afbeelding 4. Het fabriekscomplex van de
N.V. Koninklijke Nederlandsche Lood- en
Zinkpletterijen v/h A.D. Hamburger was in
de loop van de tijd geheel in een Utrechtse
stadswijk komen te liggen. Bij de
oprichting van het bedrijf aan het eind van
de achttiende eeuw was de fabriek buiten
de stads-grenzen, in de weilanden rondom
Utrecht opgericht. De foto toont de
situatie in de tweede helft van de jaren
zestig. Foto: Gemeentearchief Utrecht.
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4.7 Utrecht (2)
Meetactiviteit : Standaardrook, 8 meetpunten, februari 1965 – maart 1967, daggemiddelde
concentraties, semi-automatische apparatuur
Instantie
: Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
Bron(nen)
: Buurma (1967), Buurma (1968), Spaander (1967)
Data
: UT(2)
Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid heeft op verzoek van het college van
burgemester en wethouders van Utrecht van 1965 tot in 1967 metingen van zwaveldioxide en standaardrook uitgevoerd op een achttal plaatsen. Deze waarnemingen zijn
vooral interessant, omdat een meetpunt (nummer 7, Jansstraat;zie ook afbeelding 5) was
gevestigd nabij een straat met veel autoverkeer in het centrum.
Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid richtte in 1965 een meetnet voor
luchtverontreiniging in de stad Utrecht in. Dit gebeurde op verzoek van Burgemeester en
Wethouders van Utrecht die een indruk wilden krijgen van het verontreinigingsniveau in
de stad Utrecht. Hiertoe werden acht meetpunten ingericht waar standaardrook,
zwaveldioxide en grof stof werden gemeten. Eén meetpunt (4; Damstraat) was specifiek
gericht op industriële verontreiniging en één meetpunt (7; Jansstraat) was geplaatst in
een nauwe straat met veel verkeer.
De lucht werd met behulp van een luchtpompje door een Whatman nr. 42 papierfilter en
een daarachter geschakeld wasflesje met een tetrachloormercuraatoplossing gezogen.
De in de lucht aanwezige stofdeeltjes blijven op het filter achter, terwijl het
zwaveldioxide in de wasvloeistof wordt vastgehouden (afbeelding 6). Een gesinterd
glasplaatje zorgt voor een fijne verdeling van de lucht in de wasvloeistof. In het
laboratorium werd vervolgens de zwarting van het filter bepaald volgens de OECDmethode. Daarnaast werd de hinder door grof stof onderzocht met Luikse bollen. 10
Afbeelding 5 geeft een indruk van de concentratieniveaus. 11
Het gebruik van Whatman nr. 42 was niet overeenkomstig de aanbevelingen van de
OECD, waarbij het gebruik van Whatman nr. 1 was voorgeschreven (OECD, 1964). Later
onderzoek leerde dat, onder andere door verschil in doorlaatbaarheid van het filter,
Whatman nr. 42 ongeveer 25% hogere meetwaarden opleverde (Boelhouwer et al., 1983).

Afbeelding 5. Een blik op de Jansstraat in Utrecht westelijke richting in 1962. Foto: Utrechts Archief.
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Afbeelding 6. Het meetpunt
Slachtstraat (meetpunt 7) bevond
zich in een leegstaand huis in de
Slachtstraat op de hoek van de
Jansstraat. Rechts de apparatuur
voor de monsterneming van zwarte
rook. Op achtergrond links en
midden de apparatuur voor de
monsterneming van zwaveldioxide.

Afbeelding 7. De maandgemiddelde concentraties van zwarte rook in het meetnet in Utrecht, 19651967. De concentraties op het verkeersbelaste meetpunt zijn aanzienlijk hoger dan op de andere
meetpunten.

4.7 Nederland (1)
Meetactiviteit : Zwarte rook, 12-20 meetpunten, 1984-heden, daggemiddelde concentraties
Instantie
: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bron(nen)
: Laboratorium voor Milieumetingen van het Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu.
Data
: NL(1)
In 1984 werd de meting van zwarte rook volgens de OECD-methode in het toenmalige
Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging geïntroduceerd. Tot december 2000
gebeurde dit met een semi-automatische methode; daarna werd de meting voortgezet
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met een monitor, type ETL-SX200 (Van Elzakker, 2001). Een overzicht van de beschikbare
meetreeksen geeft de onderstaande tabel 1.
Tabel 1 Meetreeksen van zwarte rook in het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging en Landelijk
Meetnet Luchtkwaliteit. 1
Stationscode

Meetpunt

Type station

Periode

131
133
230
240
241
318
418
433
435
437
443
444
448
538
540
627
631
636
637
638
640
641
722
724
728
738
901
928
929

Vredepeel
Wijnandsrade
Biest Houtakker
Breda-Tilburgseweg
Breda-Bastenakenstraat
Philippine
Rotterdam- Schiedamsevest
Vlaardingen-Floreslaan
Naaldwijk
Westmaas
Naaldwijk
De Zilk
Rotterdam-Bentincklein
Wieringerwerf
Leiduin
Bilthoven
Biddinghuizen
Utrecht-de Jongweg
Utrecht-Wittevrouwenstraat
Utrecht-Vleutenseweg
Utrecht-Universiteitsbibliotheek
Breukelen-snelweg
Eibergen
Wageningen
Apeldoorn-Stationsstraat
Wekerom
Kloosterburen
Witteveen
Valthermond

Regionaal
Regionaal
Regionaal
Straat
Stad
Regionaal
Stad
Straat
Regionaal
Regionaal
Straat
Regionaal
Straat
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Straat
Straat
Straat
Stad
Straat
Regionaal
Regionaal
Straat
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal

1984-heden
1987-heden
1984-heden
2009-heden
2009-heden
1986-heden
1989-1992
1984-heden
1987-1991
1989-2008
1992-1993
1994-heden
2005-heden
1986-heden
1986-1992
1986-1994
1986-1994
1989-2003
1989-2004
2004-heden
1989-2004
2009-heden
1984-heden
1987-2002
1989-1992
2004-heden
1986-1988
1986-2000
2000-heden

4.4 Nederland (2)
Meetactiviteit : Fijn stof (PM10), 12-20 meetpunten, 1992-heden, uurgemiddelde
concentraties
Instantie
: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bron(nen)
: Laboratorium voor Milieumetingen van het Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu.
Data
: NL (2)
In 1992 werd de meting van fijn stof (PM10) in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
geïntroduceerd. De meting gebeurt met een monitor die werkt volgens het principe van
verzwakking van ß-straling met een monitor van FAG. 2 Een overzicht van de beschikbare
meetreeksen geeft de onderstaande tabel 2. Niet onbelangrijk detail is dat het
meetprincipe weliswaar sinds het begin van de metingen hetzelfde is gebleven, maar dat
in de loop van de tijd verschillende typen monitoren en monsternemingsprocedures zijn
gehanteerd.
1

Voor informatie over de exactelligging van de meetpunten zie Elskamp (1989), Van Ezlakker (2002) en de
website www.lml.rivm.nl.
2
Later overgenomen door Thermo Electron en onder die naam voortgezet.
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Tabel 2 Meetreeksen van fijn stof (PM10) in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Stationscode

Meetpunt

Type station

Periode

131
133
136
137
230
235
236
237
240
241
318
404
418
433
437
441
444
446
447
448
518
520
537
538
540
544
545
631
633
636
639
641
722
724
728
738
741
807
818
918
928
929
934
937

Vredepeel
Wijnandsrade
Heerlen-Looierstraat
Heerlen-Deken Nicolayestraat
Biest Houtakker
Huijbergen
Eindhoven-Genovevelaan
Eindhoven-Noordbrabantlaan
Breda-Tilburgseweg
Breda-Bastenakenstraat
Philippine
Den Haag-Rebecquestraat
Rotterdam-Schiedamsevest
Vlaardingen-Floreslaan
Westmaas
Dordrecht-Frisolaan
De Zilk
Den Haag-Bleriotlaan
Leiden-Willem de Zwijgerlaan
Rotterdam-Bentincklein
Amsterdam-Cabeliaustraat
Amsterdam-Florapark
Haarlem-Amsterdamsevaart
Wieringerwerf
Leiduin
Amsterdam-Prins Bernhardplein
Amsterdam-A10 west
Biddinghuizen
Zegveld
Utrecht-de Jongweg
Utrecht-Erzeijstraat
Breukelen
Eibergen
Wageningen
Apeldoorn-Stationsstraat
Wekerom
Nijmegen-Graafseweg
Hellendoorn
Barsbeek
Balk
Witteveen
Valthermond
Kollumerwaard
Groningen-Europaweg

Regionaal
Regionaal
Straat
Stad
Regionaal
Regionaal
Straat
Straat
Straat
Stad
Regionaal
Straat
Stad
Straat
Regionaal
Stad
Regionaal
Stad
Straat
Straat
Stad
Stad
Straat
Regionaal
Regionaal
Straat
Straat
Regionaal
Regionaal
Straat
Straat
Straat
Regionaal
Regionaal
Straat
Regionaal
Straat
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Straat

1992-heden
1992-heden
2004-heden
2004-heden
1992-heden
2003-heden
1993-heden
2003-heden
2005-heden
2005-heden
1992-heden
1992-heden
1993-heden
1984-heden
1992-heden
1993-heden
1994-heden
2006-heden
2005-heden
2005-heden
2003-2004
1993-2008
2003-heden
1986-heden
1992-1993
2005-heden
2007-heden
2003-heden
2003-heden
2003-heden
1992-heden
1994-heden
1992-heden
1992-2002
1993-2006
2002-heden
2003-heden
2003-heden
2003-heden
2003-heden
1986-2000
2000-heden
2004-heden
2004-heden
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5

Ontwikkelingen in de tijd

De eerste systematische zwarterookmetingen dateren van het begin van de jaren zestig.
Rotterdam was de eerste stad die overging tot het systematisch uitvoeren van dit type
metingen. Later volgde Amsterdam en nog later, en op nationale schaal, het Nationaal
Meetnet voor Luchtverontreiniging. Op regionale schaal zijn de concentraties van zwarte
rook sinds 1985 een factor twee tot drie lager geworden (afbeelding 8). Buijsman (2009)
heeft gepoogd om op basis van beschikbare meetgegevens voor zwarte rook gepoogd
uitspraken te doen over de ontwikkeling in de concentraties van zwarte rook in de
stedelijke leefomgeving. Het gaat om geaggregeerde data. Deze ontwikkeling is daarom
niet aan een specifieke locatie of plaats toe te kennen, maar weerspiegelt het algemene
achtergrondsniveau in de Nederlandse stedelijke leefomgeving. Hieruit blijkt dat de
concentraties van zwarte rook in de steden sinds 1965 met een factor vijf zijn afgenomen.
De oorzaak van de aanvankelijke daling van de concentraties in de stedelijke
leefomgeving moet gedeeltelijk gezocht worden in de overschakeling van kolen op
aardgas voor de huizenverwarming (Buijsman, 2009). Voorzichtigheid bij de interpretatie
van meetgegevens van zwarte rook is echter geboden. De zwarte rook van tegenwoordig
is namelijk zeker niet meer de zwarte rook uit de jaren zestig. Vroeger werd zwarte rook
vooral gedomineerd door stof dat afkomstig was van het stoken van kolen en aardolie.
Tegenwoordig zal het, zeker in de stedelijke omgeving, meer veroorzaakt worden door
emissies van het verkeer. Dat betekent dus dat deze indicator door de jaren heen van
karakter is veranderd en dus als luchtkwaliteitsindicator methodisch niet stabiel is.

Afbeelding 8. Jaargemiddelde concentraties van zwarte rook op regionale stations in het Landelijk
Meetnet luchtkwaliteit. De verzameling stations waar zwarte rook werd gemeten, is per jaar nogal
verschillend. Er zijn slechts vier stations met een vrijwle ononderbroken meetreeeks sinds 1984. Voor
het gemiddelde blijkt dat echter niet veel uit te maken. Blijkbaar zijn de regionale verschillen in
Nederland niet groot.
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Afbeelding 9. Jaargemiddelde concentraties van zwarte rook in de stedelijke leefomgeving (Buijsman,
2009).

De metingen van fijn stof (PM10) zijn begonnen in de eerste helft van de jaren negentig.
Daarvoor werd wel stof gemeten, maar dan meestal als totaal stof of Total Suspended
Particulates, kortweg TSP. Het nadeel van TSP-metingen was (is) dat de efficiëntie van de
aanzuiging en daarmee van de meting onder andere bepaald wordt door de
windsnelheid. Het aangezogen stof kon daardoor variabel van afmeting zijn. Dit is ook de
reden dat er geen eenduidige, eenvoudige relatie bestaat tussen resultaten van TSPmetingen en metingen volgens de PM10-methode. Als in navolging van Van Dam en Eerens
(2000) echter een omrekeningsfactor van 0,7 voor resultaten van TSP-metingen wordt
gehanteerd dan ontstaat de mogelijkheid tot een grove maatstaf voor de vergelijking van
meetresultaten. Enig houvast daarbij biedt de TSP-meetreeks in Rotterdam die tot op de
dag van vandaag doorloopt (afbeelding 10). Met enige voorzichtigheid zou gesteld
kunnen worden dat de stofniveaus toch wel substantieel gedaald lijken.
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Afbeelding 10. Jaargemiddelde concentraties van Total Suspended Partuclatesen fijn stof in het
centrum van Rotterdam (naar Buijsman, 2009). De TSP-concentraties zijn omgerekend naar fijn stof
door deze te vermenigvuldigen met een factor van 0,7; voor nadere toelichting zie tekst.
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Noten
1 Zie bijvoorbeeld:
Genesis 19, vers 1: ‘En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse land van die vlakte;
en hij zag, en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens’.
Ezra 15, vers 1: ‘Zij zullen gezamenlijk tot deze komen en die omlegeren, en zullen dat gesternte en
al de onstuimigheid over haar uitgieten, en het stof en de rook zal opgaan tot de hemel toe, en
allen die rondom haar zijn zullen haar betreuren’.
2
Zie voor een vroege, aardige illustratie van ervaringen met stof bijvoorbeeld het ‘Rapport van de
Commissie tot onderzoek inzake den hinder van vliegasch en kolenstof’ (Anonymus, 1929).
3
Recent is stof ook bij de luchtverontreinigingsramp in de Maasvallei in 1930 weer in de
verdachtenbank beland (Buijsman, 2010).
4
Voor een meer uitvoerige behandeling van dit onderwerp zie Buijsman (2007).
5
Ten onrechte wordt wel gedacht dat de referentiemethode juiste meetwaarden produceert. De
referentiemethode is, net zoals alle andere methodes voor de meting van stof, gevoelig voor
interferenties, artefacten en de moeilijk te kwantificeren invloed van externe factoren. Het is
misschien daarom beter te spreken van de minst slechte methode.
6
De nefelometer is een apparaat dat de lichtverstrooiing in de atmosfeer meet. Het is daarom
geschikt om het zicht te meten. In het verleden zijn pogingen ondernomen om meetresultaten van
de nefelometer om te zetten naar concentraties van stof in lucht. Deze heeft weinig bevredigende
resultaten opgeleverd, zodat is opgemerkt ‘dat de omrekening naar µg/m3 stof beter achterwege
gelaten kan worden’ (Boelhouwer et al., 1983).
7
Volgens Anonymus (1975, p. 95) zijn in de periode najaar 1965-voorjaar 1968 op drie plaatsen
standaardrookmetingen uitgevoerd. Deze zouden echter met een andere methode zijn
uitgevoerd, zodat een vergelijking van ‘twijfelachtige waarde’ zou zijn.
8
Metingen van zwaveldioxide waren in Amsterdam al in oktober 1964 van start gegaan.
9
Metingen van zwaveldioxide waren in Rotterdam overigens al van eerdere datum. In 1952 kwam
het op advies van de Commissie Bodem, Water, Lucht tot een meetnet voor zwaveldioxide. De
meting van zwaveldioxide geschiedde op 18 meetpunten met de passieve Leclercmethode
(Buijsman, 2003).
10
Luikse bollen zijn aluminium bollen met een diameter van 12 cm die op een staak zijn geplaatst.
De bollen worden ingesmeerd met een dun laagje vaseline. Stofdeeltjes die tegen de bol
aanwaaien, blijven in de vaseline kleven. De totale hoeveelheid stof die op deze wijze gedurende
een bepaalde periode (meestal 14 dagen of een maand) wordt gevangen, is een maat voor de
stofhinder tijdens deze periode. Zie ook Buijsman (2003).
11
De originele meetgegevens in de vorm van daggemiddelde concentraties bevinden zich in het
archief van het RIVM. Dit archief wordt momenteel geïnventariseerd en zal te zijner tijd bij het
Nationaal Archief in Den Haag raadpleegbaar zijn.
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