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Colofon 
 
 
 
Titel 
Meetnet Luchtkwaliteit Maastricht (referentiemetingen)  
Periode 2008 tot 2022 
 
Auteurs 
De rapportage is opgesteld door de afdeling Advies en Onderzoek van de Regionale UitvoeringsDienst 
Zuid-Limburg (RUD-ZL). Voor vragen over de inhoud kunt U contact opnemen met dhr. M. Hermans 
(pmja.hermans@rudzl.nl) of dhr. J. Pijnenburg (jeml.pijnenburg@rudzl.nl. 
 
 
Aan deze rapportage werkten mee: 
M. Berghmans: instrumentele metingen, gasvormige componenten. 
P. Kerens: instrumentele metingen, gravimetrische (referentie) en automatische stofmetingen.  
I. Salden: instrumentele metingen, gravimetrische (referentie) en automatische stofmetingen. 
W. Teuwen: gravimetrische (referentie) stofmetingen. 
C. Gehlen: gravimetrische (referentie) stofmetingen. 
 
A. Vermeulen: ambtelijk opdrachtgever gemeente Maastricht 
 
 
Verantwoording 
Dit rapport is opgesteld in opdracht van de gemeente Maastricht. Het rapport beschrijft de toestand van 
de luchtkwaliteit in Maastricht met behulp van de beschikbare meetgegevens. Hiervoor zijn de vaste 
meetstations van de gemeente Maastricht , beheerd door de RUD-ZL, en van het RIVM gebruikt.  
Alle meetwaarden zijn immissiewaarden die worden vergeleken met de wettelijk grenswaarden in 
Nederland en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarnaast wordt in de 
meeste gevallen de trend van de concentraties in de loop van het jaar in vergelijking met voorgaande 
jaren weergegeven.  
Het beginjaar per component of locatie kan variëren. 
 
 
 
RUD-ZL 
Afdeling Advies en Onderzoek  
Juli  2022 
 
 
Zie voor actuele luchtkwaliteitsdata in beheer door het de afdeling Advies en Onderzoek  
van de RUD-ZL: 
http://www.luchtmeetnet-limburg.nl 
http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/maastricht/ 
https://ohnics.online/kaart/ 
 
en de Limburgse bijdrage op de landelijke luchtmeetnetten samenwerkings-site: 
https://www.luchtmeetnet.nl/ 
 
 

  

mailto:pmja.hermans@rudzl.nl
mailto:jeml.pijnenburg@rudzl.nl
http://www.luchtmeetnet-limburg.nl/
http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/maastricht/
https://ohnics.online/kaart/
https://www.luchtmeetnet.nl/
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Samenvatting  
 
Meetnet luchtkwaliteit Maastricht periode 2008 tot 2022  
 
Een goede luchtkwaliteit is belangrijk. Door verkeer, industrie maar ook landbouw of huishoudens 
ademen we schadelijke stoffen in zoals roet, fijnstof en het gas stikstofdioxide. Luchtverontreiniging is 
het grootste milieurisico dat we lopen: Het effect van luchtverontreiniging is qua ziektelast ongeveer 
vergelijkbaar met het effect van overgewicht. Het goede nieuws is dat de luchtkwaliteit, sinds het begin 
van het meten van de luchtkwaliteit in de jaren ’80, nog nooit zo goed is geweest.  
 
De gemeente Maastricht laat sinds 2008 met een aantal projecten de luchtkwaliteit in de stad 
onderzoeken;  

- er is een buisjesmeetnet voor luchtverontreiniging door stadsverkeer,  
- een burgerparticipatie-buisjesmeetnet voor alle burgers die actief betrokken willen zijn met 

metingen rondom hun woning, en  
- er zijn een aantal grote, vaste referentiekwaliteit-meetstations op verschillende plekken in de 

stad waar de luchtkwaliteit volgens de officiële normen continu wordt gemonitord.   
- In 2021 is gestart met 60 fijnstof sensoren in de stad om “live” de fijnstof (PM2.5) concentraties 

te meten die via een voor iedereen toegankelijke website (https://ohnics.online/kaart/ ) te volgen 
zijn. 

 
Met al deze projecten worden de concentraties stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10, PM2,5) en roet in 
lucht in Maastricht gevolgd. Deze projecten vormen samen het luchtmeetnet Maastricht. 
 
Alle meetinformatie is online te bekijken: https://ohnics.online/kaart/, www.luchtmeetnet-maastricht.nl, 
www.luchtmeetnet-limburg.nl en de landelijke luchtkwaliteit-samenwerkings-site www.luchtmeetnet.nl . 
 
We weten dankzij deze meetprojecten in Maastricht dat de lucht in Maastricht de afgelopen jaren veel 
beter is geworden.  De daling van de roetconcentraties laat bijvoorbeeld zien dat er op voorheen zwaar 
belaste locaties grote gezondheidswinst is geboekt.  
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets meer hoeft te gebeuren. Er zijn nog steeds belaste plekken in 
Maastricht met bijvoorbeeld veel verkeer en woningen op korte afstand van dat verkeer.  
Luchtkwaliteit blijft een aandachtspunt waar we samen aan moeten werken. Vooral PM2.5, de kleinere 
fractie van fijnstof, en zomersmog blijft nog extra aandacht vragen. 
De gemeente Maastricht investeert daarom vanaf 2021, deels met steun van het Schone Lucht Akkoord 
(SLA), in een Maastrichts fijnstof sensor-netwerk gericht op PM2.5. 
 
Verandering in de beoordeling van luchtkwaliteit 
Er is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de regelgeving van luchtkwaliteit;  
In plaats van “voldoen aan wettelijke grenswaarden” gaat “gezondheidswinst” centraal staan. Dit is een 
vergaande ontwikkeling. 
 
In 2020 heeft het rijk het vrijwillige Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld dat ondertekend is (1 juli ’22) 
door 12 Provincies en 87 gemeenten. Ook de gemeente Maastricht heeft op 8 juli 2020 het SLA 
ondertekend.  
In het SLA wordt de gezondheid door luchtkwaliteit centraal gesteld, in plaats van het voldoen aan de 
wettelijke grenswaarden zoals dat tot dan toe was. Dat heeft als gevolg dat de advieswaarden van de 
WHO in plaats van de wettelijke grenswaarden leidend worden.  
 
Een andere belangrijke ontwikkeling zijn de herziene advieswaarden van de WHO in september 2021. 
De eerdere advieswaarden komen uit 2005 en zijn voorlopig nog leidend voor het SLA. Ook toetsing 
aan de nieuwste advieswaarden van de WHO wordt in deze rapportage meegenomen.  
 
Behalve een verlaging van eerdere advieswaarden voor de indicatoren voor luchtkwaliteit (fijnstof, 
stikstofdioxide, ozon)  op basis van nieuwere wetenschappelijke inzichten geeft de WHO ook het advies 
om roet en ultrafijnstof te meten. Ondanks het ontbreken van grens- of advieswaarden hiervoor. Verder 
is de advieswaarde voor Benzeen opvallend verlaagd; van 5 µg/m3 naar 0,17 µg/m3 jaargemiddeld. 
Benzeen wordt overigens niet in een landelijk meetnet gemeten en gemonitord. 
 

https://ohnics.online/kaart/
https://ohnics.online/kaart/
http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/
http://www.luchtmeetnet-limburg.nl/
http://www.luchtmeetnet.nl/
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Inmiddels werkt ook de EU aan een herziening van de beoordeling van luchtkwaliteit, ook gebaseerd 
op gezondheid als leidend thema. 
 
Corona 
De Corona lockdown in het voorjaar van 2020 en 2021 als gevolg van de SARS-CoV-2 epidemie heeft 
voor aanzienlijk verminderde luchtverontreiniging gezorgd. Gemeten concentraties in Nederland waren 
18-30% lager voor NO2 en 20% voor PM2.5 in de periode maart-mei 20201. 
 
Kwaliteit van de metingen: referentiemetingen 
Maastricht kiest er bewust voor om tenminste een deel van haar luchtonderzoek uit te laten voeren in 
“referentie-kwaliteit”. Referentie-metingen en referentie- gelijkwaardige metingen van luchtkwaliteit zijn 
metingen die volgens afgesproken europese normen en kwaliteitskriteria worden uitgevoerd. Er vind 
voortdurende toetsing van de kwaliteitscriteria plaats.  
Van niet referentiemetingen of metingen die niet worden gecontroleerd met referentie-metingen is 
bekend dat de meetgegevens (heel) veel afwijken van de werkelijke concentraties. Niet referentie-
apparatuur wijkt niet alleen af van referentie-apparatuur maar ook onderling zijn er vaak grote 
afwijkingen tussen meetapparaten. Luchtkwaliteit-onderzoek zonder een verifieerbare kwaliteitscontrole 
heeft dan ook geen zin.   
 
Conclusies Luchtkwaliteit Maastricht 
 
Conclusies stikstofdioxide (NO2) 
De meetresultaten in Maastricht laten sinds 2008 op de vaste meetpunten een duidelijke dalende lijn 
zien voor de jaargemiddelde NO2-concentraties. De jaargemiddelde concentraties op de beide 
referentie-meetpunten zijn sinds 2013 veel lager (en dalend) in vergelijking met zowel de wettelijke 
grenswaarde als de WHO-advieswaarde van 2005.    
De doelstellingen voor het schone lucht akkoord (SLA) voor stikstofdioxide worden hiermee gehaald. 
De nieuwere WHO doelstellingen van 2021 worden nog niet gehaald. 
 
Conclusies fijnstof (PM10, PM2.5) 
De verschillen tussen de vaste stations Hoge fronten (stadsachtergrond) en Kasteel Hillenraad (zwaar 
belast station) zijn minimaal doordat met (PM10 of) PM2.5 lokale invloeden niet duidelijk zichtbaar 
worden, zoals dat wel het geval is bij roet of NO2.  
Uit de fijnstofmetingen blijkt dat aan de wettelijke Nederlandse (en Europese) norm ruimschoots wordt 
voldaan. De advieswaarde 2005 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt benaderd. 
Daarmee worden de doelstellingen van het Schone Lucht akkoord voor PM10 gehaald en voor PM2.5 
benaderd. De nieuwere WHO advieswaarden van 2021 worden in Maastricht, net als de rest van 
Nederland, nog niet gehaald. Toetsing aan de WHO advieswaarde voor het maximaal aantal 
daggemiddelden wordt ook nog niet gehaald, net als in de rest van Nederland.  
 
Conclusies roet 
Bij de roetmetingen in Maastricht zijn de laatste jaren opvallend positieve veranderingen in de 
meetresultaten te zien; de invloed van de opening van de Willem-Alexander tunnel in 2016 op de 
luchtkwaliteit in Maastricht is zoals verwacht zeer groot. Om de zuidelijke tunnelmond wat betreft 
luchtkwaliteit te volgen is vanaf 2020 het meetstation Philipsweg actief. Het meetstation Kasteel 
Hillenraadweg is al sinds 2016 actief bij de noordelijke tunnelmond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  

Improvements in air quality in the Netherlands during the corona lockdown based on observations and model simulations. 
G. Velders et al. Atmosferic Environment 2021.  
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1 INLEIDING 
 

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid. Door verkeer en industrie ademen we 

schadelijke stoffen in zoals roet, fijnstof en het gas stikstofdioxide. Ook landbouw en huishoudens 

veroorzaken luchtvervuiling.  

Luchtverontreiniging is zelfs het grootste milieurisico dat we lopen. Het effect van luchtverontreiniging 

is qua ziektelast ongeveer vergelijkbaar met het effect van overgewicht (5%) en groter dan het effect 

van overmatig alcoholgebruik (3%) of het eten van te weinig fruit of groente (2%). In Nederland, Europa 

en wereldwijd staat buitenluchtverontreiniging op de negende plaats als oorzaak van 

levensduurverkorting en ziektelast (Maas et al. 2015). 2  

Omdat er geen duidelijke grens te trekken is wanneer de luchtkwaliteit goed of slecht is, zeggen we dat 

het goed gaat met de luchtkwaliteit als de luchtvervuiling daalt. De gemeten luchtvervuiling hangt naast 

de uitstoot sterk af van het weer en schommelt daarom van jaar tot jaar.  

Om te kijken of het de goede kant opgaat kijken we daarom naar een langere periode. 

 

Luchtkwaliteitsplan Maastricht 

In 2004 is door de gemeente Maastricht berekend dat er in 2010, zonder maatregelen, in Maastricht op 

22 locaties een overschrijding van de norm voor stikstofdioxide (NO2) zou zijn. Op basis van deze 

gegevens is in 2006 het luchtkwaliteitsplan vastgesteld. In het luchtkwaliteit plan zijn maatregelen 

opgesteld die ervoor moesten zorgen dat deze overschrijdingen niet zouden optreden. Ook is er in het 

luchtkwaliteit plan afgesproken dat er een meetnet zou worden opgezet om de verbetering dan wel 

verslechtering van de luchtkwaliteit op deze locaties te volgen. In samenwerking met het cluster 

Milieuonderzoek en –advies (MOA) van de Provincie Limburg, tegenwoordig Regionale 

Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD-ZL) is gezocht naar een mogelijkheid om deze 22 locaties te 

monitoren. Dit was de start van het luchtmeetnet Maastricht. 

 

Stikstofdioxide 

Stikstofdioxide (NO2) is een goede indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer. In tegenstelling 

tot fijn stof zijn plaatselijke invloeden bij NO2 goed zichtbaar. NO2 kan gemeten worden met 

zogenoemde diffusiebuisjes op bijna elke locatie met een grote betrouwbaarheid en tegen relatief lage 

kosten. Om deze redenen heeft de gemeente Maastricht in 2007 besloten de mogelijke 

overschrijdingslocaties met behulp van Palmes diffusiebuisjes een jaar te monitoren. In 2012 is besloten 

deze metingen te herhalen voor een periode van vijf jaar om de effecten van de genomen Maastrichtse, 

landelijke en Europese maatregelen te monitoren. Deze metingen zijn in mei 2013 gestart. Inmiddels 

wordt door de gemeente op 44 locaties in de stad met diffusiebuisjes de luchtkwaliteit gemeten 

(www.luchtmeetnet-maastricht.nl ). In 2017 is ook gestart met een meetcampagne waar burgers de 

luchtkwaliteit mogen meten op een door henzelf gekozen locatie. Ook deze metingen zijn te volgen via 

www.luchtmeetnet-maastricht.nl . 

 

Fijnstof 

In 2012 is door de gemeente Maastricht besloten dat er, aanvullend aan het bestaande Provinciale 

meetstation aan de Nassaulaan naast de A2-traverse, twee vaste luchtkwaliteit stations opgericht 

worden voor het meten van fijnstof (PM2,5) en roet. Daarmee werd op een belaste locatie en een minder 

belaste (stadsachtergrond) locatie de luchtkwaliteit gevolgd. Een derde belaste locatie is in 2020 

toegevoegd (zuidelijke tunnelmond Willem-Alexander tunnel). 

De metingen van het stadsachtergrond -meetstation Hoge Fronten zijn in mei 2013 gestart. De metingen 

bij de Noordelijke tunnelmond aan de Kasteel Hillenraadweg zijn in mei 2015 begonnen. Metingen bij 

de zuidelijke tunnelmond zijn begin 2020 gestart . Dit is het vierde vaste meetstation in Maastricht. De 

                                                      
2  
Maas et al. (2015) geeft een uitgebreid overzicht van de berekende ziektelast door PM2,5 fijnstof  in Nederland, gebaseerd op relatieve risicocijfers 

uit WHO studies REVIHAAP en HRAPIE en de ESCAPE studie (Pedersen et al. 2013; WHO 2013a; WHO 2013b). 

 

http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/
http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/
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metingen van deze laatste twee stations zijn met name gericht op het monitoren van de luchtkwaliteit 

bij de tunnelmonden van de Koning Willem-Alexander verkeerstunnel.  
 

 
 
 

2 Overzicht meetinspanning in Maastricht 
 
In 2012 is door de gemeente Maastricht besloten dat er, aanvullend aan het bestaande Provinciale 

meetstation aan de Nassaulaan twee vaste luchtkwaliteit stations opgericht worden voor het meten van 

fijnstof (PM2,5) en roet op zowel een belaste (nabij noordelijke tunnelmond) als een minder belaste 

(Frontenpark) locatie. Op 16 december 2016 is de Willem-Alexander tunnel in Maastricht gerealiseerd, 

waardoor de A2 niet meer door maar onder de stad loopt. Het  meetstation aan de zuidelijke tunnelmond 

is later, vanwege de vele vragen over de invloed van de tunnel, in samenwerking met de provincie 

Limburg tot stand gekomen. 

 
De metingen van deze laatste twee stations zijn met name gericht op het monitoren van de luchtkwaliteit 

nabij de tunnelmonden van de Koning Willem-Alexandertunnel. Hiermee zijn in totaal 4 vaste 

meetstations in Maastricht. 

 

Vast referentie-meetnet Maastricht voor luchtkwaliteit  
(metingen volgens officiële en wettelijke eisen zodat toetsing aan normen toegestaan is). 

Locatie Componenten Bijzonderheden 

Nassaulaan 

(van zeer 

verkeersbelast tot 

minder belast) 

 NO/NOx 

 (O3-monitor) 

 Fijnstof PM10 

 Fijnstof PM2.5 

 Zwarte rook/roet 

Vóór, tijdens en na 

bouw Willem-

Alexander tunnel A2 

Philipsweg 

(verkeersbelast) 

 NO/NOx 

 (O3-monitor) 

 Fijnstof PM10 

 Fijnstof PM2.5 

 Zwarte rook/roet 

Nabij zuidelijke 

tunnelmond A2 

Hoge Fronten 

(minder belast) 

 (O3-monitor) 

 Fijnstof PM2.5 

 Zwarte rook/roet 

Stadsachtergrond 

Kasteel Hillenraadweg 

(verkeersbelast) 

 Fijnstof PM2.5 

 Zwarte rook/roet 

Nabij noordelijke 

tunnelmond 

 
 

Fijnstof PM2.5 sensor netwerk  
Voor het indicatief meten van PM2.5 op basis van burgerparticipatie is een sensor-netwerk in Maastricht 
vanaf 2021 actief, zie https://ohnics.online/kaart/ 
 

  

locatie Soort locatie sinds Opdrachtgever 

Nassaulaan Belaste stadslocatie 2008 Provincie Limburg 

Hoge Fronten stadsachtergrond Mei 2012 Gemeente Maastricht 

Kasteel Hillenraadweg noordelijke tunnelmond Mei 2015 Gemeente Maastricht 

Philipsweg zuidelijke tunnelmond Begin 2020 Gemeente en provincie 

https://ohnics.online/kaart/
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3 Luchtkwaliteit per onderzochte stof 
 
3.1  Stikstofdioxide (NO2) 
3.2 Fijnstof (PM10, PM2.5)   
3.2  roet (BC) 
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3.1 Stikstofdioxide (NO2) 
 
Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor de luchtvervuiling door plaatselijk verkeer. Verhoogde 

blootstelling aan stikstofdioxide hangt samen met een verminderde longfunctie, een toename van 

luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Deze component 

wordt gemeten in het vast (referentie)meetnet op de Nassaulaan te Maastricht. 

 

In het vaste meetstation aan de Nassaulaan in Maastricht wordt (onder andere) NO2 gemeten (volgens 

de officiële norm). Dit is een uniek meetstation omdat op dezelfde locatie vóór, tijdens en na de bouw 

van de Willem-Alexander tunnel is gemeten. De verkeersveranderingen als gevolg van de aanleg van 

de tunnel zijn daardoor goed zichtbaar in de jaargemiddelde concentraties. 

 
In 2018 was Maastricht in 
vergelijking met andere 
Nederlandse gemeenten wat 
stikstofdioxide (NO2) betreft 
een gemiddeld belaste 
gemeente;   
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De jaargemiddelden vanaf 2008 tot en met 2021 staan in grafiek 3.1.1. 
 

 
Grafiek 3.1.1 
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Conclusie stikstofdioxide 

 

De dalende trend is zeer duidelijk. De trend is bijzonder uitgesproken door de verandering bij de 

Nassaulaan van zeer verkeersintensief belaste omgeving (variërend van 15 meter naar 65 meter tot de 

A2 traverse) tot tenslotte naar een verkeersarme omgeving (stadsachtergrond) na de opening van de 

tunnel in 2016.  

Ter vergelijking voor het jaargemiddelde zijn twee Limburgse luchtmeetstations van het RIVM 

weergegeven. Een stad-station in Heerlen en een regionaal achtergrondstation in Posterholt. 

De jaargemiddelde concentraties Nassaulaan Maastricht zijn sinds na de opening van de tunnel in 2016 

bijna vergelijkbaar met het regionale RIVM achtergrondstation Posterholt. De nieuwe WHO-

advieswaarde 2021 wordt nog niet gehaald, wel de WHO advieswaarde van 2005. Inmiddels is gestart 

met de woningbouwopgave rond het oude A2 traject. Dit zal zorgen voor een toename van verkeer. De 

situatie zal zo lang als mogelijk worden gemonitord. Dit is echter afhankelijk van de planning van de 

nieuwbouw op de locatie waar het meetstation nu staat. 

Naast de vergelijking met de jaargemiddelden is er vanaf 2021 ook een nieuwe WHO advieswaarde 

voor het maximum van het aantal daggemiddelden hoger dan 25 µg/m3. Deze nieuwe advieswaarde is 

zeer ambitieus en wordt in Nederland nergens gehaald. De daggemiddelde metingen in een 

verkeersarme woonwijk in Geleen zijn ter vergelijking toegevoegd. 
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3.2  Fijnstof (PM10, PM2.5)   
 
Deze componenten worden gemeten in het vast (referentie)meetnet op de Hoge Fronten, Nassaulaan, 
Kasteel Hillenraadweg en Philipsweg te Maastricht. 

 
Metingen fijnstof, roet (EC) en stikstofdioxide (NO2) bij vaste meetcabines 

Fijnstof (PM10, PM2.5) is een verzamelnaam voor zwevende deeltjes in lucht. Fijnstof wordt ingeademd 

en veroorzaakt negatieve gezondheidseffecten. 

Bij de Nassaulaan en Philipsweg wordt fijnstof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide (NO2) en roet gemeten, 

bij de Kasteel Hillenraadweg en in het Frontenpark wordt fijnstof (PM2,5) en roet gemeten.  

Bij het meten van fijnstof zijn lokale invloeden (zoals verkeer) niet goed te zien in vergelijking met roet 

of NO2. Fijnstof, met name PM2,5, ligt “als een deken” over een veel groter gebied 

 

De Europese Unie heeft normen voor PM10 en PM2,5 opgelegd die alle deelstaten dienen te monitoren. 

Naast deze wettelijke grenswaarden zijn ook voor fijnstof WHO-advieswaarden. Ook Nederland streeft 

ernaar daar op termijn aan te voldoen. Hiervoor is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

in 2020 het “Schone Lucht Akkoord” opgezet, waar Provincies en gemeenten vrijwillig aan kunnen 

meedoen.  

De gemeente Maastricht heeft in juni 2021 het Schone Lucht Akkoord ook ondertekend. 

In het schone luchtakkoord zijn de WHO advieswaarden leidend. Voorlopig zijn dat de WHO 

advieswaarden van 2005. In september 2021 zijn er nieuwe WHO advieswaarden opgesteld.  

De WHO-advieswaarden 2005 voor de jaargemiddelde concentratie zijn 20 en 10 μg/m3 voor 

respectievelijk PM10 en PM2.5. De jaargemiddelde WHO-advieswaarde 2021 zijn 15 en 5 μg/m3 voor 

respectievelijk PM10 en PM2.5. 

De WHO heeft in 2021 ook een nieuwe advieswaarde voor het maximaal aantal daggemiddelden hoger 

dan een bepaalde waarde opgesteld. Voor PM10 is dit maximaal 3 dagen per jaar een daggemiddelde 

van 45 μg/m3. Dit was in de advieswaarde WHO 2005 50 μg/m3. Voor PM2.5 is dit in 2021 maximaal 

drie dagen per jaar een maximum daggemiddelde van 15 µg/m3 geworden, dit was in de WHO 

advieswaarde 2005 25 μg/m3. 

In 2018 was Maastricht in 
vergelijking met andere 
gemeenten in Nederland een 
gemiddeld belaste gemeente; 
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3.2.1 PM10 Fijnstof  

 
PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 

0,01 millimeter (10 µm). De wettelijke norm voor PM10 in lucht is een jaargemiddelde van 40 μg/m3 en 

de streefwaarde van het Schone Lucht Akkoord is de WHO advieswaarde 2005 van 20 μg/m3. 

In onderstaande grafiek en bijbehorende tabel zijn de resultaten van de tot nu toe uitgevoerde 

metingen voor PM10 in het meetstation Nassaulaan en Philipsweg (>2020) in Maastricht 

weergegeven. 

 

 
Grafiek 3.2.1 
 

Tabel 3.2.1 PM10 Fijnstof Nassaulaan Maastricht (voormalige A2 traverse) in µg/m3 

Maastricht Nassaulaan (24h) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

jaargemiddelde concentratie [µg/m3] 22,8 19,0 19,4 23,3 22,5 19,0 17,7 18,8 

Aantal dagen > 50 µg/m3 10 9 2 16 11 5 4 3 

maximale dagwaarde  [µg/m3] 95,9 121,9 53,9 94,9 71,5 83,3 80,6 59,3 

aantal dagwaarden 358 354 345 355 354 356 357 355 

data beschikbaarheid in % 98 97 94 97 97 98 98 97 

 
 

Maastricht Philipsweg (24h)       2020 2021 

Gemiddelde concentratie [µg/m3]       18,2 18.6 

maximale dagwaarde  [µg/m3]       74,4 55,8 

aantal dagwaarden       349 327 

data beschikbaarheid in %       96 90 
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Grafiek 3.2.1a 
 

 
Grafiek 3.2.1b 
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3.2.2 PM2.5 Fijnstof  

 

PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 

0,0025 millimeter. Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in 

de longen. De wettelijke norm voor PM2.5 in lucht is een jaargemiddelde van 25 μg/m3. Vanaf 2020 is 

dat (indicatief) 20 μg/m3. De WHO-advieswaarde 2005 (en ook van het SLA) bedraagt 10 μg/m3. De 

nieuwe WHO advieswaarde van 2021 is 5 μg/m3. 

 

In onderstaande grafiek en bijbehorende tabellen zijn de resultaten van de tot nu toe uitgevoerde 

metingen voor PM2,5 in de meetstations Hoge Fronten, Kasteel, Hillenraadweg, Philipsweg en 

Nassaulaan samengevat. 

 
Grafiek 3.2.2: Resultaten jaargemiddelden fijnstof PM2,5 metingen meetcabines Hoge Fronten, Nassaulaan, Kasteel 
Hillenraadweg en Philipsweg  
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Grafiek 3.2.2a 

 

 
Grafiek 3.2.2b 
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Het overzicht van de PM2.5 concentraties op de vier vaste stations in Maastricht (stadsachtergrond 

Hoge Fronten, Verkeersbelast station Kasteel Hillenraad (noordelijke tunnelmond), Nassaulaan 

voormalige A2 traverse) en Philipsweg (zuidelijke tunnelmond). De concentraties variëren weinig omdat 

fijnstof “als een deken” over een groter gebied aanwezig is. Plaatselijke invloeden zijn beter zichtbaar 

met roet of met NO2. 

Naast de jaargemiddelden zijn de WHO advieswaarden voor het maximaal aantal daggemiddelden (3) 

groter dan 25 (WHO 2005) en 15 μg/m3 (WHO 2021) weergegeven. Deze advieswaarden worden, net 

als in de rest van Nederland, ruimschoots overschreden. Geleen Asterstraat is als verkeersarme 

stadswijk ter vergelijking toegevoegd. 

 
 

Conclusie fijnstof 

De PM10 en PM2.5 concentraties blijven ruim onder de EU grenswaarde.  

De PM2.5 concentratie is net boven (of op) de WHO advieswaarde 2005. Hierbij moet rekening 

gehouden worden dat er de afgelopen jaren sprake is geweest van een mogelijke corona-effect. 

De nieuwe WHO advieswaarde 2021 wordt niet gehaald.  

De WHO advieswaarden voor het maximaal aantal daggemiddelden groter dan 25 (WHO 2005) en 15 
μg/m3 (WHO 2021) worden in Nederland, dus ook in Maastricht, nog overal overschreden. 
 
 
 
 Tabel 2.2.2 PM2.5 Fijnstof in Maastricht in cijfers. 
 
   PM2.5 Fijnstof Hoge Fronten  

Maastricht Hoge Fronten (24h) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemiddelde concentratie [µg/m3] 13,6 13,2 11,6 11,9 11,5 11,3 9,8 11,0 

maximale dagwaarde  [µg/m3] 74,6 101,0 40,3 66,7 56,6 77,1 65,8 36,4 

aantal dagwaarden 349 352 337 353 350 358 342 351 

data beschikbaarheid in % 96 96 92 97 96 98 93 96 

         

PM2.5 Kasteel Hillenraadweg         

Fijnstof Kasteel Hillenraadweg 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemiddelde concentratie [µg/m3]    12,6 13,3 12,6 11,2 9,4 10,3 

maximale dagwaarde  [µg/m3]    46,9 77,5 60,0 77,4 67,0 33,7 

aantal dagwaarden    353 344 352 349 352 348 

data beschikbaarheid in %     97 94 96 96 96 95 

 
  PM2,5 Fijnstof Nassaulaan  

Maastricht Nassaulaan (24h) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemiddelde concentratie [µg/m3] 14,3 11,5 11,4 12,9 13,4 11,8 10,9 12,0 

maximale dagwaarde  [µg/m3] 73,8 103,6 46,6 76,9 57,9 75,1 71,8 37,3 

aantal dagwaarden 359 353 350 355 353 358 337 346 

data beschikbaarheid in % 98 97 96 97 97 98 92 95 

 
  PM2.5 Fijnstof Philipsweg 

Maastricht Philipsweg (24h)       2020 2021 

Gemiddelde concentratie [µg/m3]       9,5 10,0 

maximale dagwaarde  [µg/m3]       72,2 34,4 

aantal dagwaarden       349 327 

data beschikbaarheid in %       95 90 
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3.3  Roet (BC) 
 

Deze component wordt gemeten in het vast (referentie)meetnet op de Hoge Fronten, Nassaulaan, 

Kasteel Hillenraadweg en Philipsweg te Maastricht. 

 

Roet 

Roet (of black carbon, BC) vormt een fractie van fijnstof en bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes die 

ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele en andere brandstoffen (diesel, hout, kolen, etc). Er is 

(nog) geen wettelijke grenswaarde. Doordat roet kleiner is dan PM2,5 kunnen deze deeltjes nog dieper 

doordringen in de longen en zijn ook schadelijker voor de gezondheid.  

Roet laat lokaal een duidelijk en direct verband zien met de hoeveelheid verkeer en daarmee ook met 

getroffen verkeersmaatregelen. Roet, Zwarte koolstof of black carbon (BC) is een fractie van fijnstof en 

bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele en andere 

brandstoffen (diesel, hout, kolen). Het is een goede indicator voor de gezondheidsimpact van 

luchtverontreiniging door houtkachels of verbrandingsmotoren zoals van verkeer. Dit komt omdat 

verkeersmaatregelen en het schoner worden van  voertuigen een grotere invloed hebben op de 

roetconcentraties dan op PM10 en PM2.5. Bovendien is roet per massa-eenheid toxischer.  

 

Uit onderzoek blijkt dus dat roet een belangrijke aanvullende indicator is, hoewel er tot op heden geen 

grens- of toets -waarden zijn. Informatie over roetconcentraties kan daarom helpen om keuzes te maken 

voor verkeersmaatregelen die de luchtkwaliteit lokaal verbeteren en de gezondheid positief 

beïnvloeden. 

 

De IARC, het kankeronderzoeksinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft dieselroet 

kankerverwekkend verklaard. Per microgram roet per kubieke meter lucht waar mensen langdurig aan 

bloot staan, leven zij gemiddeld een half jaar korter3 . 

 

De gemeente Maastricht heeft vanwege deze inzichten er voor gekozen om deze component in de lucht 

te gaan monitoren waarvoor nog geen wettelijke Europese norm bestaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Janssen, N.A.H., Hoek, G., Simic-Lawson, M., Fischer. P., Bree, L. van, Brink, H. ten, Keuken, M., Atkinson, R.W., Anderson, H.R., 
Brunekreef, B., Cassee, F.R. (2011). Black carbon as an additional indicator of the adverse health effects of airborne particles compared 

with PM10 and PM2.5. Environmental Health Perspectives 2011;119:1691-1699 
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Grafiek 3.3.1: Jaargemiddelde roet concentraties vaste meetstations Maastricht 

 
Het meetstation aan “de hoge Fronten” is een stadsachtergrond meetstation, dat wil zeggen een minder 

belast station (wat betreft verkeer). Dit station fungeert als referentiepunt voor meer verkeersbelaste 

meetlocaties. 

 

Conclusies roet: 

De daling van de jaargemiddelde roetconcentratie aan de Kasteel Hillenraadweg na 2016, de opening 

van de Willem-Alexandertunnel, is opvallend. Deze locatie is dicht bij de Noordelijke tunnelmond van 

de Willem-Alexander gelegen. Voor de aanleg van deze tunnel werd de A2-snelweg hier voor Maastricht 

onderbroken met stoplichten. Dit zorgde voor (zeer) zware verkeersbelasting. 

 

Er is door de daling van de roetconcentraties sprake van forse gezondheidswinst. Dit geldt in ieder geval 

voor de omgeving van de Kasteel Hillenraadweg. Ook op andere locaties in Maastricht is de trend over 

de jaren duidelijk dalend.  

Opvallend is dat het stadsachtergrondstation Hoge Fronten vergelijkbaar is met het station Nassaulaan, 

een voor de ondertunneling Willem Alexander tunnel A2 zwaar belast station.   
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Tabel 3.3: Resultaten roetmetingen meetcabines Hoge Fronten, Nassaulaan en Kasteel Hillenraadweg 
 

 Maastricht Hoge Fronten (24 h) 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

 gemiddelde concentratie [µg/m3] 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 

 maximale dagwaarde  [µg/m3] 4,9 4,6 6,8 5,5 4,2 4,6 3,2 3,8 

 aantal dagwaarden 365 359 363 358 346 358 363 349 

 data beschikbaarheid [%] 100 98 99 98 95 98 99 95 

         

 Maastricht Nassaulaan (24 h) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 gemiddelde concentratie [µg/m3] 1,4 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 

 maximale dagwaarde  [µg/m3] 5,5 5,6 6,2 5,2 4,3 4.3 3,7 3,2 

 aantal dagwaarden 364 348 362 364 361 359 364 336 

 data beschikbaarheid [%] 100 95 99 100 99 98 99 92 
 

        

 Maastricht Kasteel Hillenraadweg (24 h)  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 gemiddelde concentratie [µg/m3]  2,5 2,1 1,3 1,2 1,1 0,8 0,8 

 maximale dagwaarde  [µg/m3]  8,2 7,6 5,7 4,7 4,7 3,8 3,6 

 aantal dagwaarden  202 360 337 361 358 354 350 

 data beschikbaarheid [%]  55 99 92 99 98 97 96 

 
 

Maastricht Philipsweg (24 h)  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 gemiddelde concentratie [µg/m3]       0,8 0,8 

 maximale dagwaarde  [µg/m3]       3,2 3,6 

 aantal dagwaarden       365 365 

 data beschikbaarheid [%]       100 100 
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4 CONCLUSIES 
 
Conclusies stikstofdioxide (NO2) metingen vaste stations in Maastricht 

Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor de luchtvervuiling door plaatselijk verkeer. De 

meetresultaten in Maastricht laten sinds 2008 op het vaste meetpunt een duidelijke dalende lijn zien 

voor de jaargemiddelde NO2-concentraties. De jaargemiddelde concentraties zijn sinds 2013 veel lager 

(en dalend) in vergelijking met zowel de wettelijke grenswaarde als de WHO-advieswaarde (2005).  De 

doelstellingen voor het schone lucht akkoord (SLA) voor stikstofdioxide worden gehaald. De nieuwere 

WHO advieswaarden 2021 worden niet gehaald. 

 

Conclusies fijnstofmetingen (PM10 en PM2,5) vaste meetstations in Maastricht 

Op de meetpunten in Maastricht worden de EU- en Nederlandse grenswaarden van de jaargemiddelde 

fijnstofconcentratie (PM10 en PM2,5) niet overschreden. 

Ook de WHO advieswaarde 2005 voor PM10 wordt sinds 2019 niet meer overschreden. 

De PM2.5 concentratie in Maastricht is net boven (of op) de WHO advieswaarde 2005. De WHO 

advieswaarde 2005 (SLA) wordt benaderd. Dit is mogelijk een corona-effect. 

Daarmee worden de doelstellingen van het Schone Lucht akkoord voor  de jaargemiddelden PM10 

gehaald en voor PM2.5 benaderd. De nieuwere WHO advieswaarden 2021 worden niet gehaald. De 

WHO advieswaarden voor de fijnstof-daggemiddelden worden in Nederland nog nergens gehaald. 

 

Conclusies roetmetingen vaste meetstations in Maastricht  

Roet is procentueel gezien maar een klein onderdeel van fijnstof. In tegenstelling tot fijnstof worden de 

roetconcentraties wel (vooral) beïnvloed door lokaal verkeer. Lokale invloeden (drukke wegen) zijn 

duidelijk zichtbaar. Bovendien is bekend dat per stijging van de roetconcentratie met 0,5 microgram per 

kubieke meter, bij langdurige blootstelling, de levensduur gemiddeld drie maanden wordt verkort. Voor 

roet is geen grenswaarde vastgesteld en ook de WHO heeft voor roet nog geen advieswaarden 

vastgesteld. De WHO adviseert wel uitdrukkelijk om roet te meten. 

Bij de roetmetingen zijn opvallende ontwikkelingen door de jaren heen te zien. Er is een algemene 

dalende trend. De hoge jaargemiddelde concentraties roet bij verkeersbelaste locaties zijn samen met 

de veranderde verkeersbelasting fors gedaald. 

Er is een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit op de meetpunten door de afname van de bijdrage 

van het verkeer na de ingebruikname van de koning Willem-Alexandertunnel.  

 

Maastricht en luchtkwaliteit in andere steden  

De gemeentelijke vergelijking op basis van RIVM berekeningen voor stikstofdioxide en fijnstof (PM10)  

geeft aan dat Maastricht wat luchtkwaliteit een gemiddelde stad in Nederland is. Van alle Nederlandse 

steden is de schoonste lucht gemeten in Groningen. In Nijmegen en Amsterdam is de luchtkwaliteit het 

slechtste.  

Het voldoen aan de advieswaarden uit 2005 voor PM2,5 is voor de meeste steden (nog) niet haalbaar. 

Concluderend kan gesteld worden dat de luchtkwaliteit in Maastricht de afgelopen jaren sterk is 

verbeterd en dat deze in vergelijking met andere, qua omvang vergelijkbare steden in Nederland zeker 

niet slechter is.  

Dat wil niet zeggen dat er geen verdere verbetering mogelijk is. Met diverse Europese, landelijke en 

lokale projecten wordt daarom ingezet op een verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Met behulp van 

het meetnet in Maastricht kunnen we deze verbetering ook blijven monitoren. 
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4 BIJLAGEN 
 
4.1 Type monitoren in het vaste referentie (gelijkwaardige) meetnet luchtkwaliteit Maastricht 
 
Locatie: Maastricht, Nassaulaan 

 NO/NOx-monitor type:                         Horiba APNA 370  

 O3-monitor type:                                  Horiba APOA-370 

 Fijnstof PM 10 monitor type:               BAM 1020 

 Fijnstof PM 2,5 monitor type:              BAM 1020 

 Zwarte rook                                         MAAP 5012 
 
Locatie: Maastricht, Philipsweg 

 NO/NOx-monitor type:                         Horiba APNA 370  

 O3-monitor type:                                  Horiba APOA-370 

 Fijnstof PM 10 monitor type:               BAM 1020 

 Fijnstof PM 2,5 monitor type:              BAM 1020 

 Zwarte rook                                         MAAP 5012 
 
Locatie: Maastricht, Hoge Fronten 

 O3-monitor type:                                  Horiba APOA-370 

 Zwarte rook                                         MAAP 5012 

 Fijnstof PM 2,5 monitor type:              BAM 1020 
 
Locatie: Maastricht, Hillenraadweg 

 Fijnstof PM 2,5 monitor type:              BAM 1020 

 Zwarte rook                                         MAAP 5012 
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De WHO advieswaarden en EU grenswaarden voor luchtkwaliteit: 
 

 
 
* Benzene 
The geometric mean of the range of estimates of the excess lifetime risk of leukaemia at an air concentration of 1 μg/m3 is 6 × 
10–6. The concentrations of airborne benzene associated with an excess lifetime risk of  
1/10 000, 1/100 000 and 1/1 000 000 are, respectively, 17, 1.7 and 0.17 μg/m3. 
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1/2/3/4

PM2.5, µg/m3 Annual 35/25/15/10 5 10 20

24-houra
75/50/37.5/25 15 25

PM10, µg/m3 Annual 70/50/30/20 15 20 40

24-houra
150/100/75/50 45 50 3 dagen/jaar 50 35 dagen/jaar

O3, µg/m3 Peak seasonb
100/70/–/– 60

8-houra
160/120/–/– 100 100 120

NO2, µg/m3 Annual 40/30/20/– 10 40 40

24-houra
120/50/–/– 25

SO2, µg/m3 24-houra
125/50/–/– 40 50

CO, mg/m3 24-houra
7/–/–/– 4

Benzeen, µg/m3 * 0,17 5

UFP Low PNC <1000 particles/cm3

pnc: particle number count High PNC >10.000 particles/cm3
24-h gem

>20.000 particles/cm3
1-h gem

Roet (BC/EC) Make systematic measurements

a: ᵃ 99th percentile (i.e. 3–4 exceedance days per year).

b: ᵇ Average of daily maximum 8-hour mean O3 concentration in the six consecutive months with the highest six-month 
running-average O3 concentration.


