
 
  



 
  



 
 
 
 
 

Daarheen en weer terug 
  



  



Toelichting 
 
Op 28 november 2013 vond in het Catharijneconvent in Utrecht 
mijn afscheid plaats. Na een arbeidzaam leven dat zich ruim 40 
jaar grotendeels in de luchtverontreiniging afspeelde, mocht ik 
met pensioen gaan. Een deel van het programma dat mij werd 
aangeboden, bestond uit een minisymposium onder de titel ‘In 
Vogelvlucht’. Inleidingen werden hierbij verzorgd door Gerard 
Ouweneel, die inging op mijn onderzoek naar de geschiedenis 
van natuurmonument De Beer, en Willem Asman, die het een 
en ander vertelde over de roemruchte jaren bij het Instituut 
voor Meteorologie en Oceanografie van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Het ‘laatste woord’ was aan mij. Ik heb deze gelegen-
heid aangegrepen om, misschien wel voor een laatste keer, 
mijn visie op een aantal aspecten van de ‘luchtverontreiniging’ 
naar voren te brengen. 
 
Deze publicatie is een uitgewerkte versie van mijn voordracht. 
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Figuur 1 Zicht op de DEMKA-staalfabrieken aan de Amsterdamse-
straatweg in Utrecht, 1960. De auteur woonde in het huis in de rode 
cirkel op 50 meter afstand van de rand van het industriecomplex. Bij 
de gebruikelijke wind uit west of zuidwest zuchtte de gehele wijk 
regelmatig onder ernstige luchtverontreiniging. Foto ©Aviodrome 
Lelystad. 

Daarheen en weer terug 
Tekst van de voordracht op 28 november 2013 
Auditorium, Catharijneconvent Utrecht 
 

Intro 
1 april 1971: deze datum markeert mijn intrede in het werkveld van 
de luchtverontreiniging. Ik was op dat moment doctoraalstudent 
scheikunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en zag een 
advertentie hangen waarin een student-assistent werd gevraagd 
om chemische analyses in regenwater uit te voeren. Het ging om 
een aanstelling bij het Instituut voor Meteorologie en Oceano-
grafie van de Rijksuniversiteit Utrecht alwaar Louk Conrads onder 
andere een onderzoeksprogramma naar de chemische samen-
stelling van de neerslag had opgezet. 1 
 
Het student-assistentschap was een professionele bezigheid, 
maar de auteur was al ruim vijftien jaar eerder op fysieke wijze in 
contact gekomen met luchtverontreiniging. In 1957 verhuisde hij 
namelijk naar de wijk Zuilen in Utrecht-noord onder de rook van 
de DEMKA-staalfabrieken waarbij hij zelfs van 1960 tot 1968 op 
een steenworp afstand van deze fabriek woonde (figuur 1). De 
luchtverontreiniging die de fabriek maakte was overweldigend en  
 

 
 
 
 
 
 
 

vaak van een roestbruine kleur. Men zou dus kunnen volhouden 
dat ik al 55 jaar bij luchtverontreiniging ben betrokken. 
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Intermezzo 1 Sfeerbeeld van luchtverontreiniging: de Hoogovens, begin jaren tachtig. De bruine pluim duidt op de 
aanwezigheid van stikstofdioxide. Foto Ed Buijsman. 
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Nog een  inleidende opmerking: twintig jaar geleden, ergens in 

1993, vond in zaal T van het RIVM het afscheid van Bram Buurma 

plaats. Buurma was een van de pioniers van het luchtonderzoek 

bij het toenmalige Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) in 

Bilthoven. 2 Buurma hield bij zijn afscheid een lezing, getuige ook 

de foto (figuur 2). Ik heb dit de O.M.-lezing genoemd, naar de 

Oude Mannen die als ze met pensioen gaan nog een laatste keer 

iets mogen zeggen. Nu, twintig jaar later, bevind ik me in dezelfde 

positie. Ik voel echter een zekere verbondenheid met Buurma, 

ben inmiddels ook een ‘oude man’ en heb daarom mijn eigen 

lezing ook een O.M.-lezing genoemd. 3 

Dan over de inhoud. Deze lezing zal gaan over het begrip 

‘indicator’ in de luchtverontreiniging, het achteloze gebruik ervan 

en de problemen die deze simplificaties – want dat zijn het -  met 

zich mee brengen. Op veler aandrang zal ik ook iets over stof en 

fijn stof zeggen, hoewel ik van mening ben dat het hierbij om een 

zwaar overtrokken probleem gaat. Maar ook dat laatste zal ik 

(uiteraard) toelichten. 

  
Figuur 2 Bram Buurma tijdens zijn laatste lezing in zaal T op het terrein 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). 
Links nog net zichtbaar de toenmalige directeur-generaal van het RIVM, 
Ruud van Noort; daarachter professor A.C. Posthumus, autoriteit op het 
terrein van effecten van luchtverontreiniging op planten. Rechts 
daarvoor Brasser, de grondlegger van het luchtverontreinigings-
onderzoek in Nederland. Foto mevrouw A. Buurma. 
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Ontwaken 
De huidige mens denkt dat luchtverontreiniging iets van de 

moderne tijd is. En zelfs veel vakgenoten denken dat de 

luchtverontreinigingsramp in december 1952 in Londen het begin 

van de echte luchtverontreiniging markeert. Niets is minder waar. 

Luchtverontreiniging is zo oud als de mensheid. 4 Wel is het zo dat 

in de achttiende een enorme schaalvergroting begon die het 

gevolg van de industriële ontwikkeling. Luchtverontreiniging werd 

toen synoniem met industrialisatie (figuur 3). Het nam ontzag-

wekkende vormen aan waarbij – ook toen al – complete 

landschappen ten onder gingen. 

Het zou echter tot 1930 duren voordat de eerste luchtveront-

reinigingsramp zich voordeed. 5 In december van dat jaar stierven 

in enkele dagen tijd 63 mensen tijdens een episode met extreem 

hoge niveaus aan luchtverontreiniging. 6 Dit gebeurde in de 

Maasvallei ten zuiden van Luik, van oudsher een zwaar 

geïndustrialiseerd gebied (figuur 4). De ramp die zich hier voltrok, 

zou het prototype voor latere rampen blijken te zijn. 7 

Weersomstandigheden en de geografische situatie zorgden voor 

stagnerende lucht, er was weinig wind, de fabrieken werkten 

gestaag door. 

 

Figuur 3 Sfeerbeeld uit de achttiende eeuw. Rokende schoorstenen 
betekenden welvaart.  

De luchtverontreiniging accumuleerde en kon nergens heen. 

Gevolg: extreme luchtverontreiniging met hoge niveaus van 

zwaveldioxide, stof en een scala aan andere giftige stoffen. 8 

Een soortgelijke ramp deed zich in oktober 1948 in Donora in de 

Verenigde Staten voor. Opnieuw een vallei, zwaar geïndus-

trialiseerd, stagnerende lucht, enzovoorts. Nu stierven in enkele 

dagen tijd 20 mensen (figuur 5). 
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Vier jaar later, begin december 1952 zou Londen worden getroffen 

door de ergste lucht-verontreinigingsepisode die zich ooit heeft 

voorgedaan (figuur 6). Schattingen van het aantal doden lopen 

uiteen van vier- tot vijftienduizend. 9 

 

Figuur 4 De Maasvallei ten zuiden van Luik. De vallei wordt besloten door 
heuvels aan weerszijden met een hoogte van 100 meter. Van 1 tot 5 
december 1930 accumuleerde in de vallei over een lengte van twintig 
kilometer de luchtverontreiniging tot dodelijke niveaus. De rode stippen 
duiden de locaties van fabriekscomplexen aan.  

 

Figuur 5 Een aantal slachtoffers van de luchtverontreinigingsramp in Donora 
werden ondergebracht in zuurstoftenten om hun ademhalingsproblemen te 
bestrijden. Aanvankelijk was ook hier onduidelijkheid over de oorzaak van de 
effecten op de mensen. Men was gewend aan (forse) luchtverontreiniging en 
de fabrieken werkten dan ook gewoon door.  
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Figuur 6 Londens sfeerbeeld tijdens de episode van begin december 
1952.Wat ogenschijnlijk mist lijkt, is een kwalijk mengsel van inderdaad mist 
maar met hoge concentraties aan zwaveldioxide, zwarte rook, roet, stof en 
waarschijnlijk nog een groot scala aan andere schadelijke stoffen. Tijdens de 
episode werd de luchtverontreiniging gemeten: de daggemiddelde 
concentratie van zwaveldioxide liep op tot 2 mg SO2/m³en die van ‘smoke, 
een vorm van stof, tot 1,5 mg/m³.  

 

Intermezzo 2 Nog een sfeerbeeld uit Londen, december 1952. De foto is 
overdag gemaakt. 
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De periode 1950-1960 
De jaren vijftig waren in Nederland een tijd van opbouw, 

toenemende welvaart en … luchtverontreiniging (figuur 7, figuur 

8). Ik heb daar al diverse malen over geschreven: luchtveront-

reiniging hoorde er gewoon bij. Het was lastig, vaak hinderlijk, 

maar eigenlijk niets anders als een begeleidend welvaarts-

verschijnsel. 

Er werd wel wat onderzocht aan luchtverontreiniging, maar dan 

vooral in de directe omgeving van bronnen van luchtveront-

reiniging. Dit geeft al aan dat luchtverontreiniging een lokaal 

probleem was. Enkele tientallen kilometers was er niets meer aan 

de hand (althans zo dacht men. Men had blijkbaar een ruime 

voorstelling van het begrip ‘verdunnend vermogen van de 

atmosfeer’). Het onderzoeksveld  ‘luchtverontreiniging’ stond nog 

in de kinderschoenen; het werd bedreven door een enkele 

deskundige (figuur 9). De apparatuur was simpel; automatische 

meetapparatuur bestond nog niet (figuur 10). En hoe het in het 

algemeen met de (stedelijke) luchtkwaliteit in Nederland was 

gesteld, kon eigenlijk niemand precies zeggen. 

 

Figuur 7 Luchtverontreiniging in de jaren vijftig. Foto uit Buurma (1968). 

 

Figuur 8 Luchtverontreiniging in de jaren vijftig. Foto uit Buurma (1968). 
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Figuur 9 Luchtverontreinigingsonderzoek in het Rotterdamse 
industriegebied, eind jaren vijftig. Men ziet een windrichtingsafhankelijke 
neerslagvanger (links), apparatuur voor de monsterneming van 
zwaveldioxide (midden) en stof (rechts). 10 Foto Van Walsum (1972).  

 

Figuur 10 Stukjes rubber die werden gebruikt om een schatting te maken 
van de ozonconcentraties in de lucht. De ‘rubbertjes’ werden enige tijd aan 
de buitenlucht blootgesteld. De lengte van de scheuren en de diepte ervan 
was een maat voor de ozonconcentratie. De methode was overgewaaid uit 
de Verenigde Staten waar dit systeem eind jaren veertig in Los Angeles was 
geïntroduceerd. Foto Milieudienst DCMR. 

  



 

 17 

  

Intermezzo 4 Intermezzo 3 Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid deed in de jaren vijftig en zestig ook al aan luchtverontreinigings-
onderzoek, zoals hier in het industriegebied bij Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen. Foto collectie auteur. 
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De periode 1960-1970 

Luchtverontreiniging wordt nog steeds gezien als een lokaal 

probleem. De kennis over atmosferisch-chemische processen is 

gering. In deze tijd is het boek van Junge ‘Air chemistry and 

radioactivity’ uit 1963 hét standaardwerk (figuur 11). Bekijk 

bijvoorbeeld de kennis over het gedrag van zwaveldioxide in de 

atmosfeer. De omzetting met zwaveldioxide met het 

hydroxylradicaal (OH·) – waarvan we tegenwoordig aannemen 

dat het de belangrijkste omzetting is – wordt niet genoemd 

(figuur 12). De reden is simpel: het hydroxylradicaal was nog niet 

ontdekt! Dat luchtverontreiniging nog steeds lokaal was, bleek 

ook uit het onderzoek. Zoals het onderzoek van het IMOU waarbij 

de invloed van stad en industrie op de chemische samenstelling 

van de neerslag werd onderzocht (figuur 13). Ook basaal 

onderzoek werd niet geschuwd. Wat is de beste manier om 

neerslag voor chemisch onderzoek te verzamelen: op dag- of op 

maandbasis? De jonge student Buijsman sprak er in deze periode 

nog zijn verbazing 0ver uit dat onderzoekers in Zweden 

beweerden dat luchtverontreiniging misschien wel duizenden 

kilometers kon reizen. Nee, dat kon toch echt niet waar zijn. 

Blijkbaar vergt het tijd om nieuwe, wetenschappelijke hypotheses 

of inzichten eigen te maken. 

  

Figuur 12 Titelpagina van ‘Air 
chemistry and radioactivity’. 

Figuur 11 Pagina 68 uit ‘Air chemistry and 
radioactivity’ waar het atmosferisch-chemisch 
gedrag van zwaveldioxide wordt besproken. Geen 
hydroxylradicaal te bekennen! 

Figuur 13 De windrichtingafhankelijke neerslagvanger van 
het IMOU, zoals die in het begin van de jaren zeventig 
rondom Utrecht werd gebruikt. Er stonden er vier rondom 
Utrecht en nog een verder weg. Het geheel was gericht op 
lokale milieuproblematiek. Eventuele verontreinigingen die 
van verder kwamen, werden ‘voorbelasting’ genoemd. Foto 
Ed Buijsman.  
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De periode 1970-1978 

In de jaren zestig was de wereld van de luchtverontreiniging nog 

steeds overzichtelijk. Zo overzichtelijk dat Brasser durfde te 

stellen dat zwaveldioxide kon worden gebruikt als ‘indicator voor 

het begrip luchtverontreiniging als geheel’. 11 (Brasser et al., 1966) 

Een verregaande simplificatie die nogal wat consequenties zou 

hebben. In deze periode drong ook het besef door dat de kennis 

over concentraties van luchtverontreiniging onvoldoende was. 

Metingen waren tot dan toe fragmentarisch en vooral brongericht 

en lokaal geweest. De voortschrijdende inzichten leidden ertoe 

dat het plan werd opgevat om een landelijk dekkend meetnet 

voor luchtverontreiniging met waarschuwingsfunctie in te richten 

(figuur 14). De stelling van Brasser over de ‘indicator’ kwam 

daarbij goed van pas: slechts een stof meten en we weten alles 

over de luchtverontreiniging. En zo begon de opbouw van het 

meetnet voor zwaveldioxide. 12 

De eerste stations kwamen in 1973 in bedrijf. En in 1978 opende de 

toenmalige minister Ginjaar het laatste station van het meetnet 

(figuur 15). Echter niet van het zwaveldioxidemeetneet, maar van 

het multicomponentenmeetnet. Al rond 1970 was namelijk 

duidelijk geworden dat het beeld van zwaveldioxide als ‘indicator 

niet klopte. Ook koolmonoxide, stikstofoxiden en ozon waren als 

aparte vormen van luchtverontreiniging herkend. Als belangrijk 

bron was bovendien het verkeer in beeld gekomen. Zo doende 

moest er dus ook in steden gaan worden gemeten. Voor al deze 

componenten werden automatische meetmethoden ontwikkeld. 

Stof was ook als vorm van luchtverontreiniging gedetecteerd, 

maar hiervoor was het vooralsnog niet mogelijk gebleken een 

automatische en betrouwbare methode te vinden. Misschien 

goed maar ook in het licht van wat zich twintig jaar later voor 

drama zou ontvouwen. 

Figuur 14 Het eerste 
luchtmeetnet op de voorkant van 
een promotiefolder van het RIV, 
waarschijnlijk medio jaren 
zeventig. Collectie auteur. 
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Figuur 15 Opening van het laatste meetstation van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging 
– Sportpark Hogeweide in Utrecht – door dr. L. Ginjaar, minister voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, op 12 april 1978. De grote (rode) sleutel die Ginjaar in de hand heeft, dient als symbool 
voor de opening. Aan de grote sleutel hangt een kleine sleutel, de echte sleutel van het meetstation. 
Men heeft hiervoor gekozen, omdat de deuren van de B12 stations soms erg moeilijk open gaan en 
men wil voorkomen dat Ginjaar de deur niet open zal krijgen. Foto collectie auteur. 
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Intermezzo 5 De eerste generatie zwaveldioxidemonitor die door Philips is 
ontwikkeld. Het onderste deel is de chemische eenheid waar de meting van 
zwaveldioxide gebeurde. Het bovenste deel bevat de elektronica die nodig 
was voor kalibratie, signaalverwerking en datatransmissie naar de centrale 
computer in Bilthoven. Foto collectie Milieudienst DCMR. 

  

Intermezzo 6 Een meetstation 
voor alleen zwaveldioxide 
ergens in de regio Rotterdam. 
De lange buis links bevat de 
aanzuiging voor de meet-
apparatuur. De pijp kreeg al 
snel de bijnaam ‘snuffelpaal’. 
Foto Beeldbank Nationaal 
Archief. 
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De periode 1978-1985 

Nederland was druk bezig met luchtverontreiniging. Bijna 

ongemerkt was er echter nog een probleem ontstaan; de zure 

regen. De Zweed Svante Odén vroeg al sinds het eind van de jaren 

zestig aandacht voor het probleem van de verzuring van de 

neerslag waardoor in Scandinavië op grote schaal ecosystemen 

werden aangetast. Zo liet Odén bij diverse gelegenheden kaartjes 

van de ontwikkeling van de zuurgraad van de neerslag in Europa 

zien (figuur 16). 13 Zijn analyse was deels gebaseerd op 

waarnemingen van het European Air Chemistry Network. Nu was 

daar was wel het nodige mee aan de hand. Sommige data waren 

volstrekt onbruikbaar. 14 Er was zeker wel sprake van een probleem, 

maar de onderbouwing ervan was gedeeltelijk zeer discutabel. 

Niettemin: er was een probleem. Het probleem leek te zitten in de 

zuurgraad (pH) van de neerslag. Al snel viel iedereen over elkaar 

heen: hoe zuurder de neerslag hoe ernstiger het probleem. Een 

nieuwe indicator was geboren: de zuurgraad van de neerslag! 

Bütsjman, Asman en Conrads, de beide eersten chemici, toonden  

al snel aan dat de zuurgraad een waardeloze parameter was. De 

zuurgraad van de neerslag, zo poneerden zij, was grotendeels het 

resultaat van de inwerking van vormen van luchtverontreiniging. 15 

 

Figuur 16 De ontwikkeling van de zuurgraad van de neerslag in Europa, 
1956-1966 volgens Odén (Odén, 1976). Duidelijk maar foutief. 
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Zwaveldioxide (SO2) wordt in de atmosfeer omgezet in 

zwavelzuur (H2SO4) en dat verzuurt. Idem geven stikstofoxiden 

(NOx) salpeterzuur (HNO3) dat ook verzuurt. Tot slot is er 

ammoniak (NH3) dat ammonium (NH4
+) geeft en in de atmosfeer 

zuurneutraliserend werkt. De uiteindelijke uitwerking van deze 

drie stoffen zal volledig afhangen van de verhouding waarin ze 

voorkomen. Kortom: de zuurgraad van de neerslag is niet te 

gebruiken om de ernst van het probleem aan te duiden. Daar 

kwam nog bij dat door voortschrijdende kennis op het gebied van 

de atmosferische chemie al snel duidelijk werd dat stoffen niet 

alleen door de neerslag uit de atmosfeer werden verwijderd. Ook 

zonder tussenkomst van neerslag verdwenen stoffen uit de 

atmosfeer, de zogeheten droge depositie. Werd dit aanvankelijk 

als een bescheiden route gezien, in het begin van de jaren tachtig 

werd duidelijk dat de droge depositie veel belangrijker was dan de 

verwijdering via de neerslag. Niettemin bleef de zuurgraad van de 

neerslag nog veel jaren ten onrechte dé ‘indicator’ voor een 

milieuprobleem. De opwinding over de zure regen werd natuurlijk 

ingegeven door de effecten die - naar de inzichten van die tijd – 

zeer ernstig zouden zijn (figuur 17). 

 

Figuur 17 Een gevolg van de zure regen zou zijn dat bossen op grote schaal 
zouden afsterven. Op grote schaal werden politici het bos in gestuurd om 
met eigen ogen de verwoestingen te aanschouwen. Hier een  sfeerbeeld uit 
het begin van de jaren tachtig met Joop den Uyl en links daarvan Rie de 
Boois, die de het onderzoek naar zure regen politiek op de agenda zou 
krijgen. Foto Beeldbank Nationaal Archief. 
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Intermezzo 7 In 2010 verscheen een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving met een analyse van 
dertig jaar verzuringsbeleid. De stemming was toen heel anders dan dertig jaar eerder. Het planbureau kreeg 
het verwijt een analyse te hebben gemaakt van een probleem dat nooit had bestaan. Fotograaf onbekend. 

Intermezzo 8 Svante Odén, de 
‘uitvinder’ van de zure regen. Odén 
werd in 1986 dood verklaard, nadat hij 
eerder onder nooit opgehelderde 
omstandigheden spoorloos was 
verdwenen. Foto Peter Hanneberg. 
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De periode 1985-1995 

Er was luchtverontreiniging – maar er werd wat aan gedaan – en 

er was zure regen – maar dat was een speerpunt van het beleid 

geworden. In de jaren tachtig waren in Europees verband de 

eerste afspraken over emissiereducties van luchtverontreiniging 

gemaakt. De luchtkwaliteit zou (verder) verbeteren en de zure 

regen werd bestreden. Natuurlijk: niet alles was al even goed 

bekend, maar er was een ordelijke wereld ontstaan. Weten-

schappelijke inzichten dienden als basis voor beleid. En het zou – 

in Nederland – nog mooier worden. De stedelijke luchtkwaliteit 

was dan veel beter dan vroeger, maar nog lang niet goed genoeg. 

In elke straat meten kon niet. Daarom was een andere aanpak 

bedacht. Er kwamen in het luchtmeetnet meetstations in de 

stedelijke leefomgeving op 22 zorgvuldig geselecteerde plaatsen 

(figuur 18). Daarnaast was een eenvoudig verspreidingsmodel 

voor de korte afstand ontwikkeld. Hierbij kon op basis van een 

beperkt aantal variabelen de luchtkwaliteit worden berekend. De 

uitkomsten van het model werden gekalibreerd op de uitkomsten 

van de 22 meetstations. Het is de verdienste van onder andere 

Eerens en Van Velze dat dit even elegante als eenvoudige 

gebeuren van de grond kwam. Maar het zou nog mooier worden. 

  

  

Figuur 18 Het stedelijke 
meetstation 639, Utrecht-
Erzeijstraat, 1993. Op basis 
van onder andere de breedte 
van de straat, de hoogte van 
de bebouwing, bomen, de 
verkeersintensiteit kan de 
luchtkwaliteit worden 
berekend. Foto’s Ed Buijsman. 
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Ammoniak speelde (en speelt) in Nederland een belangrijk rol in 

de problematiek van verzuring en overmatige stikstofdepositie. 

Aan het eind van de jaren tachtig was de kennis over atmos-

ferische concentraties en deposities zeer onvolledig. Er was 

dringend behoefte aan informatie. Na een lange voorbereiding 

ging in 1992 een automatisch meetnet van ammoniak van start 

(figuur 19). Dat was op zich al bijzonder, maar nog meer bijzonder 

was dat er slechts acht meetpunten waren. Een atmosferisch-

chemisch transportmodel moest het werk doen – beschrijving van 

concentraties en deposities over geheel Nederland –; de gegevens 

van de meetpunten dienden als kalibratie. Na de stedelijke 

luchtkwaliteit opnieuw een voorbeeld van de slimme aanpak van 

‘meten én modelleren’. 

Kortom: luchtkwaliteitsproblemen werden op een weten-

schappelijke manier aangepakt waarbij werd gestreefd naar een 

efficiënte inzet van middelen en mensen. Het had zo mooi kunnen 

zijn. Maar een aantal jaren eerder was ongemerkt al iets storends 

gebeurd. In het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1988 was onverhoeds 

een nieuwe ‘indicator’ benoemd: stikstofdioxide als indicator voor 

de ‘verkeersgerelateerde luchtverontreiniging’. Maar het werd 

nog erger: in 1992 werd in het luchtmeetnet de meting van fijn 

stof ingevoerd. Ondanks de hiervoor geschetste positieve 

ontwikkelingen, zou er een nieuwe maar niet betere tijd ontstaan. 

 

Figuur 19 Bovenaanzicht van de eerste ammoniakmonitor in het lucht-
meetnet. Het apparaat was gebaseerd op een natchemisch principe. In feite 
een gruwel want het vergde heel erg veel onderhoud (en aandacht), maar 
het werkte wel. Foto Ed Buijsman. 
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Intermezzo 9 De betonnen behuizingen uit het luchtmeetnet worden sinds 
een aantal jaren geleidelijk aan vervangen door modernere, ruimere en 
meer functionele behuizingen uit metaal, zoals hier meetpunt 639, Utrecht-
Erzeijstraat. Foto Pierre Wolfs. 
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2013 

We gaan twintig jaar verder in de tijd, naar 2013. Er is in de 

afgelopen drie decennia beleid ontwikkeld, er zijn maatregelen 

genomen, er zijn internationale afspraken gemaakt. Waartoe 

heeft dat allemaal toe geleid? Uit metingen blijkt dat – welke 

component we ook bekijken – de lucht in de afgelopen vijftig jaar 

in Nederland nog nooit zo schoon is geweest. 

Lood, ooit een berucht luchtbestanddeel, is vrijwel verdwenen 

(figuur 20). Lood was ooit een essentieel bestanddeel van benzine 

en kwam uit de uitlaat, juist op het leefniveau voor kinderen. Ook 

zwaveldioxide is vrijwel geheel uit de (stedelijke) lucht weg. 

Daarbij heeft het ‘toeval’ van de aardgasvondst in Slochteren wel 

een stevige hand geholpen. Tot inde jaren zestig werd namelijk in 

steden voor huisverwarming op grote schaal steenkool gebruikt 

met alle gevolgen voor de luchtkwaliteit. 16 En zelfs het niveau van 

het tegenwoordig zo beruchte fijn stof is lager dan het ooit (figuur 

21). 17 Een laatste voorbeeld: de winter-smog, in de winter soms 

dagenlang hoge concentraties van zwaveldioxide en stof. Maar 

ook hier: het probleem bestaat niet meer bestaat. De laatste 

wintersmog was in 1987. Kortom: de (stedelijke) lucht in 

Nederland is schoon als nooit tevoren. 

 

 

Figuur 20 Lood (boven) en zwaveldioxide (onder) in de stedelijke lucht. 
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Figuur 21 ‘Fijn stof’ in de stedelijke lucht (boven) en het voorkomen van 
wintersmog (onder). 
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Intermezzo 10 Zomersmog in het Rijnmondgebied, begin jaren tachtig. Net zoals wintersmog komt zomersmog (met 
hoge ozonconcentraties) vrijwel niet meer voor. Foto collectie auteur. 
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Stof 

Tot slot – op verzoek – nog enige opmerkingen over stof en fijn 

stof. Ter inleiding echter eerst iets over de actuele luchtkwaliteit. 

Op dit moment is de concentratie van de fijnere fractie van fijn 

stof (PM2,5) in Peking ongeveer 150 µg/m³, dat is zo’n 250 µg/m³ als 

fijn stof (PM10). 18 Op hetzelfde moment is de concentratie fijn stof 

in Utrecht in de Erzeijstraat, ongeveer vijf kilometer zuidelijk van 

de plek waar we ons nu bevinden, nog geen 20 µg/m³. Even voor 

het perspectief. 

Fijn stof schijnt dus in Nederland een probleem te zijn. In 2005 

verscheen ‘Fijn stof nader bekeken’. In deze publicatie wordt 

gerept van 18.000 sterfgevallen. In de tekst is dit voorzien van 

vele misten en maren. Niettemin heette het al gauw zonder enige 

nuancering dat er ‘18.000 mensen per jaar doodgaan aan fijn stof’. 

Dit getal circuleert tot op de dag van vandaag. Er giert een niet 

aflatende stroom slecht nieuws rond: fijn stof is zo ongeveer het 

ergste wat de mens ooit is overkomen en het verkeer is de grote 

boosdoener. Maar is wel fijn stof of misschien het fijnere fijn stof? 

Wat ook niet helpt, is dat fijn stof uitgedrukt wordt in massa, maar 

massa van wat? 19 Dit zijn voor buitenstaanders onbegrijpelijke 

zaken. 

 

Figuur 22 Deel van een betastofmonitor, een apparaat om automatisch fijn 
stof (PM10) te meten. Het apparaat meet alleen de massa. Wat er aan 
chemische bestanddelen in het fijn stof zit, blijft met dit apparaat een 
raadsel. Foto Beeldbank RIVM. 
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Fijn stof? 

Het dossier ‘fijn stof’ kent – het zijn mijn woorden – een 

voortdurende vlucht naar voren. Ooit begon de meting van 

stofvormige luchtverontreiniging met ‘zwarte rook’. In 1964 

verscheen een boekje met informatie over deze component en 

hoe deze te meten. Maar zoals het zo vaak gaat, wie heeft het 

werkje ooit ingezien? 20 Toch is het nuttig om het eens op te slaan, 

want dan kunnen we iets interessants lezen: ‘Since the 

composition of the mixture will vary from time to time and from 

place to place, it is obvious that the darkness of the stain cannot 

be proportional to the total wieght of the suspended matter in 

the volume sample’. 21 Kortom: je hebt er niet veel aan. Dat de 

methode toch in zwang raakte, komt door hetzelfde boekje. Er 

wordt namelijk beschreven voor wie het toch per se wil, hoe uit de 

meting een stofconcentratie kan worden berekend. 

In 1992 verscheen in Nederland fijn stof op het toneel: een fysisch 

georiënteerde grootheid die een integraal onderdeel van de 

Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit zou worden. 

Epidemiologen kwamen vervolgens met ‘associaties’ tussen 

zwarte rook of fijn stof en ziektelast of zelfs doden door 

luchtverontreiniging. En zo werd fijn stof de nieuwe ‘indicator’. 

Later gingen de sluizen pas echt goed open, want misschien, zo 

zeiden sommige deskundigen, was het niet zo zeer fijn stof 

(PM10), als wel het kleinere deel, de fijnere fractie van fijn stof 

(PM2,5) of misschien het nog wel kleinere deel, het ultrafijn stof 

(PM0,1). Mijn alter ego, Gerrit van Dam, had deze ontwikkeling al in 

2003 voorzien (Van Dam, 2003). Of zouden het misschien de 

deeltjes zijn? Of andere deelverzamelingen als ‘elemental carbon’ 

of misschien wel ‘black carbon’ 

(figuur 23)?  

En het ergste is: aan de lopende 

band worden deze grootheden 

‘indicatoren’ genoemd. Indicatoren 

voor ‘verbrandingsrelateerd aerosol’ 

of ‘verkeersgerelateerd aerosol’. 

Het zijn naar mijn mening 

ongeoorloofde simplificaties. En dat 

niet alleen. Dergelijk termen komen 

ook in het publieke domein, alwaar 

dan de opinie postvat dat lucht-

verontreiniging tot één simpele 

indicator kan worden terug-

gebracht.  

Zwarte rook 

Fijn stof 

Fijnere fractie van fijn stof 

Ultrafijn stof 

Deeltjes 

Black carbon 

Elemental carbon 

En het gaat maar door 

Figuur 23 Het gaat maar door. 
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De vraag die zich bij deze ontwikkeling aandient, is de volgende: 

wat kunnen we eigenlijk met die hele discussie over de 

gezondheidseffecten van (fijn) stof? Dat is een lastig te 

beantwoorden vraag. Het debat heeft zich verengd tot 

simplificaties, bangmakerij (‘fijn stof dringt door tot in de 

hersenen!’), discussies over schadelijkheid en levensduur-

verkorting. 

Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Fijn stof (idem de fijnere 

fractie, enz.) is een fysisch gedefinieerde grootheid. Als chemicus 

vraag ik me dan af: waar zijn de ‘usual suspects’ van vroeger 

gebleven? De chemische bestanddelen die vroeger zo schadelijk 

werden geacht: zware metalen als lood (ja, bijna verdwenen), 

vanadium, arsenicum, kwik, nikkel en chroom en Polycyclische 

Aromatische Koolwaterstoffen als benzo[a]pyreen (ja, producten 

van onvolledige verbranding)? Epidemiologen praten alleen over 

‘associaties’ tussen levensduurverkorting en fijn stof. Maar wie is 

dan verantwoordelijk voor het effect? Toxicologen wikken en 

wegen en stellen dat er eigenlijk wel heel veel schadelijk is. Zo is 

ieder op zijn eigen manier bezig (figuur 24). Maar wanneer zijn ze 

nu eens in staat om bij elkaar te komen tot voordeel van iedereen, 

niet in het minst de mensen die het allemaal moeten meten? 

 

Figuur 24 Chemie, toxicologie, epidemiologie: allemaal hebben ze wat te 
zeggen over (fijn) stof. Maar gezamenlijkheid is er niet bij. 

  



 

 41 

  

Intermezzo 11 Luchtverontreiniging is er in soorten en maten. En eigenlijk hebben we in 
Noordwest-Europa tegenwoordig niet zo heel veel te klagen. Er zijn heel wat plaatsen waar het 
veel erger is, zoals hier in China. Foto Cargocycling. 
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Tot slot 

En tot slot een woord over de Europese regelgeving voor de 

luchtkwaliteit. In 1996 lag het begin van een samenvattende visie 

op de Europese luchtkwaliteit. In dat jaar verscheen de zogeheten 

Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit. Het was het vervolg op bestaande, 

maar gefragmenteerde regelgeving op het terrein van de lucht-

verontreiniging. Het lag in de bedoeling om in samenhangende 

vorm regels te stallen voor de belangrijkste vormen van lucht-

verontreiniging. En zo kwamen er richtlijnen voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof, ozon en een aantal zware 

metalen.  

We zijn nu bijna twintig jaar verder en veel goeds heeft die regel-

geving ons niet gebracht. Zeker, er zijn grenswaarden, er zijn 

streefwaarden, er zijn doelstellingen. En natuurlijk is dit alles 

(mede) het resultaat van politieke processen, maar dat het op 

meetgebied het zo beroerd zou uitpakken? Vroeger lag 

wetenschappelijk kennis aan de regelgeving en hoe 

luchtverontreiniging te meten ten grondslag, in ieder geval in 

Nederland. Dit gezonde principe is (in Europa) reeds lang geleden 

verlaten. De regelgeving staat vol van merkwaardige voor-

schriften waarvan elle onderbouwing ontbreekt. 

Hier toon ik twee formules voor de berekening van het aantal 

meetpunten. Waar komen deze formules vandaan? Wie heeft ze 

bedacht? Waarop zijn ze gebaseerd? Het is volledig duister. En zo 

zit een groot deel van de regelgeving in elkaar. Wetenschappelijk 

niet te begrijpen, laat staan te verdedigen. Het is een bonte 

verzameling bureaucratische toestanden. Dit is het werk van 

juristen die waarschijnlijk nog nooit van atmosferische chemie 

hebben gehoord. Daarom is het ook aan geen mens meer uit te 

leggen. Het is jammer, want de kennis om te zeggen hoe het dan 

wel moet, is aanwezig. Nee, de Europese regelgeving is geen 

zegen voor de mensheid, hoewel het ironisch genoeg wel degelijk 

bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Maar dat is 

ondanks en niet dankzij.   
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Daarheen en weer terug 

Het cyclisch principe doet ook in de wereld van de luchtveront-

reiniging zijn werk. Steeds weer worden dezelfde fouten gemaakt; 

kennis uit het verleden lijkt maar al te snel vergeten. Het begrip 

‘indicator’ is hiervan een goed voorbeeld. Sinds Brasser in 1966 

voor het eerst een indicator voor luchtverontreiniging (‘indicator 

voor het begrip luchtverontreiniging als geheel’) heeft 

gedefinieerd, heeft het begrip in veel gedaanten steeds weer de 

kop op gestoken. Er lijkt de laatste tien jaar echter wel een soort 

wildgroei te zijn opgetreden, waarbij de indicatoren elkaar steeds 

sneller opvolgen. 

Deze ‘indicatoren’ leiden in het publieke domein vervolgens tot 

veel verwarring. Zo zijn er veel sympathisanten van Milieudefensie 

die denken dat metingen met Palmes-buisjes geschikt zijn voor de 

meting van fijn stof, terwijl ze alleen maar stikstofdioxide meten. 

De opmerking van Florien (zie de bijlage, pagina 5 onderaan): ‘we 

gaan zelf luchtvervuiling meten, zodat ik zeker weet wat Odilie 

inademt’, komt hierdoor wel wat wrang over. Het heft in eigen 

hand nemen, zeker, maar niet weten waar het eigenlijk over gaat. 

Het geeft sowieso stof tot overdenken als we ons realiseren dat 

de lucht in Nederland nog nooit zo schoon is geweest, maar dat 

tegelijkertijd de beleving is dat we blijkbaar volgens sommigen in 

levensbedreigende luchtverontreiniging rondlopen. 

Natuurlijk is luchtverontreiniging niet gezond en fijn stof is 

schadelijk voor de gezondheid; ik heb ook nooit het tegendeel 

beweerd. Het is alleen dat het vroeger allemaal veel erger was. 

Bovendien kunnen (moeten?) we ons afvragen of er geen andere 

problemen zijn die eerder onze aandacht behoeven. Wat te 

denken van de verloedering van de natuur in Nederland? Wat te 

denken van de overmatige stikstoftoevoer naar ecosystemen? Een 

probleem dat we zeker in Nederland met zijn intensieve vee-

houderij, maar niet goed kunnen (willen?) dresseren. En wat te 

denken van klimaatverandering? Nee, het lijkt me dat er heel wat 

andere problemen dan luchtverontreiniging en fijn stof zijn die 

dringend onze aandacht behoeven.  
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Nawoord 
 
En altijd weer komt de vraag op: waarom doet een mens zoiets? 
Waarom werkt een mens op het gebied van de lucht-
verontreiniging? Waarom verdiept iemand zich in de geschiedenis 
van de luchtverontreiniging? Waarom windt iemand zich op over 
fijn stof en waarom kapittelt hij zijn collega’s over het gebruik van 
de term ‘indicator’? Er is maar één antwoord: betrokkenheid. 
 
In de loop van de jaren heb ik bij het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne, later Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu, nog weer later het Milieu- en Natuur-
planbureau en tot slot het Planbureau voor de Leefomgeving op 
vele terreinen van de luchtverontreiniging gewerkt. Rapportage, 
analyse, beleidsondersteuning, beleidsvoorbereiding, meten,  
meetstrategie, luchtmeetnet, management: ik heb het allemaal 
gedaan, maar altijd met betrokkenheid en passie. Ook voor mijn 
tijd bij het RIVM, bij het IMOU en in het onderwijs was werk nooit 
zo maar werk, maar iets dat alleen kon worden gedaan door je er 
met volle overtuiging voor in te zetten. 
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Colofon 

Uitgebracht in de publicatiereeks LUVO als nummer 17. Deze publicatie is 

een uitgewerkte en geannoteerde versie van de lezing, gehouden op 28 

november 2013 in het Auditorium van het Catharijneconvent in Utrecht. 

De ‘figuren’ – met rood aangegeven – zijn de illustraties die ook tijdens de 

lezing zijn getoond. De ‘intermezzi’ – met blauw aangegeven – zijn 

aanvullende illustraties. 

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. 

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. 

De auteur was in de tijd dat hij deze publicatie samenstelde, in dienst bij 

het Planbureau voor de Leefomgeving en gedetacheerd bij het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De opinies en visies die in 

deze publicatie naar voren worden gebracht, zijn geheel voor rekening 

van de auteur en weerspiegelen op geen enkele wijze de standpunten 

van het Planbureau voor de Leefomgeving of het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu. 

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 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, 

tinsentiep@xs4all.nl. Uitgeverij Tinsentiep is telefonisch niet bereikbaar. 
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Noten 

1 Men richtte zich tot in de jaren zeventig vooral lokale problemen (zie 
ook later). In dit beeld paste bijvoorbeeld het onderzoek dat begin jaren 
zeventig in en bij de stad Utrecht wordt uitgevoerd. Onderzoekers van de 
het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie (IMOU) van de 
Rijksuniversiteit Utrecht deden onderzoek naar de luchtkwaliteit in en om 
de stad  Utrecht (Conrads & Wasserman, 1972), naar de effecten van 
luchtverontreiniging door bronnen in Utrecht (Sliepen et al., 1972) en naar 
de beïnvloeding van het regenwater door de stad Utrecht (Buijsman & 
Conrads, 1973). Louk Conrads, meteoroloog maar van huis uit fysisch-
geograaf, was hiervan de grote inspirator. 
2 Zijn geschiedenis en zijn betekenis voor het luchtmeetnet is uitgebreid 
beschreven in Buijsman (2003). 
3 Bij deze publicatie hoort ook een bijlage; hierin wordt op pagina 12 het 
begrip O.M.-lezing uitgebreider toegelicht. Deze bijlage was op 28 
november als papieren boekje aanwezig en is nu als pdf-document als 
bijlage toegevoegd. 
4 Zie bijvoorbeeld Brimblecombe (1987). 
5 Het is zeer waarschijnlijk dat er zich al (veel) eerder catastrofes met 
luchtverontreiniging hebben voorgedaan; zie bijvoorbeeld Brimblecombe 
(1987) en Buijsman (2010). De ramp in de Maasvallei was echter de eerste 
die redelijk was gedocumenteerd. 
6 Er gaan natuurlijk altijd mensen door. Bedoeld is hier het aantal mensen 
dat is overleden, bovenop datgene wat normaal te verwachten zou zijn. 
Het gaat dus in feite om oversterfte. 
7 Zie Buijsman (2010). 

8 Frank de Leeuw en Ed Buijsman hebben zwaveldioxideconcentraties van 
maximaal 15 mg SO2/m³ en zwavelzuur(!)concentraties van maximaal 1 mg 
H2SO4/m³ berekend. Zie ook Buijsman (2010).  
9 Op YouTube zijn illustratieve beelden van de ramp te bekijken. Zoek 
hiervoor op ‘killer fog’.  
10 Deskundigen denken misschien rechts een (soort) betastofmonitor te 
zien. Dat is niet correct. Er is zeker een gelijkenis, maar het is een 
monsternemer voor stof met, inderdaad, een papierband die na zekere 
tijd doorschuift. De bezogen vlek wordt vervolgens in het laboratorium 
bemeten. 
11 Zie de bijlage, p. 6. 
12 Zie voor een uitvoerige beschrijving van deze geschiedenis Buijsman 
(2003). 
13 Zie bijvoorbeeld Odén (1968) en Odén (1976). 
14 Zie Paterson & Scorer (1973). Ook de auteur heeft zich als jonge student 
hierover een mening kunnen vormen (Buijsman, 2010). 
15 Bütsjman et al. (1980). 
16 Het is natuurlijk ironisch dat vroeger de mens zijn eigen leefomgeving 
verpestte door kolen te stoken. De moderne variant is het massale 
gebruik van de auto waardoor de burger – zij het op een andere manier 
en met andere stoffen – opnieuw zijn eigen leefomgeving verpest. 
17 Het is met enige aarzeling dat ik deze figuur presenteer. Het gaat om 
‘fijn stof’. Wat is het geval. De metingen van fijn stof zijn in 1992 
begonnen. Daarvoor waren er metingen van totaal stof en nog veel 
eerder metingen van zwarte rook en standaardrook. Ik heb collega’s die 
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de huidige stofmaten (PM10, PM2,5, ultrafijn stof, EC, OC) met 
omrekeningsfactoren zonder aarzeling in elkaar omrekenen. Ik ben 
daarvan geen voorstander daarvoor zijn er teveel misten en maren. Voor 
deze gelegenheid wil ik echter een uitzondering maken. De grafiek is 
gebaseerd op metingen in Rotterdam waarbij zwarte rook/standaardrook 
en totaal stof zijn omgerekend naar ‘fijn stof’ door omrekeningsfactoren 
van 1,75 respectievelijk 0,75. 
18 Het PBL is overgegaan op smartphones. Dit moet de mogelijkheid om 
apps te installeren, zo ook een die de actuele luchtkwaliteit voor PM2,5 in 
Peking (Beijing) laat zien. De luchtkwaliteit in Nederland kan met een app 
van het RIVM worden bekeken. 
19 Dit is werkelijk heel verwarrend. Stel u vraagt bij de groetenboer om 
een kilo bananen. U krijgt echter een kilo sperziebonen in uw handen 
gedrukt. Als u daar wat van zegt, antwoordt de groenteboer: 'Wilt u niet 
zo zeuren, u heeft toch een kilo gekregen?’ Het stof op de ene plaats, 
bijvoorbeeld in Rotterdam, is, chemisch gezien, niet het zelfde als het stof 
op een andere plaats, bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat dat echter niet uitmaakt, 
omdat vooralsnog geen enkele bestanddeel van fijn stof van effecten kan 
worden uitgesloten. Dat is natuurlijk allemaal lastig uit teleggen te meer 
daar door diezelfde WHO een relatie tussen fijn stof en verkeer wordt 
verondersteld. 
20 Ook hier doet zich het Primo Levi-effect gelden: ‘dingen worden 
gedaan omdat ze altijd zo zijn gedaan’. Weinigen vragen zich af hoe het 
ooit zo is gekomen. De naam Primo Levi-effect is gebaseerd op het 
verhaal ‘Chroom’ in het boek ‘Het periodiek systeem. Verhalen van een 
leven’ van Primo Levi (1989, Nederlandse vertaling).   

21 Zwarte rook wordt gezien als een maat voor een deel van de 
stofvormige luchtverontreiniging. Hierbij wordt lucht met een bepaalde 
snelheid door een filter geleid. Het stof in de lucht blijft achter op het 
filter en veroorzaakt een zwarting. Na enige tijd, meestal een dag, wordt 
met een optische methode de zwarting gemeten. Zie OECD (1964), p. 16. 
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