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Colofon 
 
 
Titel: 
 Jaarrapportage 2021 PM2.5 fijnstof sensoren Maastricht.  
 
Auteur: 
Dit rapport is opgesteld door Erwin Hartogsveld, technisch adviseur afdeling Advies en Onderzoek van 
de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL). Voor vragen over de inhoud kunt u contact met 
mij opnemen via (ej.hartogsveld@rudzl.nl).  
 
Aan dit project werkten mee: 
Astrid Vermeulen: ambtelijk opdrachtgever gemeente Maastricht 
Marvin Tjon: Ontwikkeling sensor 
Roderick Peters: Ontwikkeling sensor 
Maurice Hermans: Technisch adviseur lucht RUD-Zuid Limburg, afdeling Advies en Onderzoek 
Jakob Pijnenburg: Technisch adviseur lucht RUD-Zuid Limburg, afdeling Advies en Onderzoek 
 
Verantwoording: 
Dit rapport is opgesteld in opdracht van de gemeente Maastricht. Het rapport geeft een overzicht van 
de metingen gedaan met de Ohnics PM2.5 fijnstof sensor in het laatste half jaar van 2021. Voor de 
kwaliteitsbepaling en controle van de metingen zijn meetgegevens van een officieel referentie meetpunt 
van de RUD-ZL gebruikt. Hieruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de fijnstof sensor ruim voldoende is. 
Op basis daarvan zijn de metingen, hoewel niet gedaan met een wettelijk vastgestelde meetmethode, 
in dit rapport toch vergeleken met de wettelijk geldende streef-, richt- en grenswaarden in Nederland en 
met de advieswaarden van de World Health Organisation /Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO/WGO).  
 
Meetdata: Zie voor de actuele luchtkwaliteitsdata in beheer door de afdeling Advies en Onderzoek van 
de RUD-ZL: 
Meetnet Limburg: http://www.luchtmeetnet-limburg.nl 
Stikstofmeetnet Maastricht: http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/maastricht/ 
PM2.5 Senorenmeetnet Maastricht: https://ohnics.online/kaart/ 
Landelijk RIVM meetnet: https://www.luchtmeetnet.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUD-ZL 
Afdeling Advies en Onderzoek  
September 2022 

mailto:ej.hartogsveld@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 
 
Luchtkwaliteit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is een kwestie van meten. Vanaf 2017 maten 
inwoners met meetbuisjes de concentraties stikstofdioxide (NO2) op een locatie die ze zelf gekozen 
hadden. Inmiddels is er heel veel meetdata beschikbaar en blijken de concentraties op de meeste 
locaties mee te vallen en stabiel te zijn. 
 
Stikstofdioxide is echter maar één onderdeel van de luchtverontreinigende stoffen. Uit onderzoek blijkt 
dat de belangrijkste gezondheidsschade door luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door fijnstof. Mede 
daarom vroegen inwoners steeds vaker of er ook op deze manier fijnstof metingen mogelijk waren. Om 
aan die vraag te kunnen voldoen is er  een fijnstof sensor ontwikkeld met een hoge mate van 
betrouwbaarheid.  
 
Nadat deze voldoende getest was, heeft de gemeente Maastricht een oproep gedaan om mee te doen 
met het nieuwe fijnstof meetnet. Veel mensen wilden meedoen en op 22 februari 2021 is de eerste 
Ohnics PM2.5 fijnstof sensor in Maastricht online gegaan. Sinds die tijd is het netwerk gegroeid naar 
totaal 59 sensoren verspreid over de hele stad. In dit rapport vindt u een overzicht van de totstandkoming 
van het netwerk en de meetresultaten van de laatste 6 maanden van 2021. 
 
Luchtmeetnet Maastricht 
De gemeente Maastricht heeft sinds 2008 een professioneel meetnet ingericht om de luchtkwaliteit in 
de stad te monitoren. Dit meetnet is ingericht in samenwerking met de provincie Limburg en later in 
samenwerking met de RUD-ZL. De eerste start van de metingen vond plaats in 2008. Deze metingen 
kunnen worden beschouwd als een soort nulmeting. In dat jaar is ook het luchtkwaliteitsplan vastgesteld. 
Toen is landelijk, Europees, regionaal en lokaal gestart met het uitvoeren van maatregelen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Sinds 2013 is het meetnet weer opnieuw ingericht en aangevuld met 3 grote 
meetstations. Op dit moment lopen de volgende projecten om de luchtkwaliteit in de stad te 
onderzoeken: 
 

- Er is sinds 2013 een buisjesmeetnet voor luchtverontreiniging door stadsverkeer. In dit meetnet 
wordt door de RUD-ZL op circa 44 meetlocaties met meetbuisjes de stikstofdioxide 
concentraties gemeten. Van 2017 tot en met 2020 werd, aanvullend aan dit meetnet, een project 
georganiseerd waarin bewoners aanvullend meten. In dit project meteninwoners die actief 
betrokken willen zijn bij het meten van stikstofdioxide rondom hun woning of op een andere plek 
waar zij de luchtkwaliteit wilden meten.  

- Er zijn 4 grote, vaste referentie-meetstations op verschillende plekken in de stad waar de 
luchtkwaliteit continu wordt gemonitord. Er is een meetstation bij beide A2 tunnelmonden en 
één aan de Nassaulaan. Verder is er een achtergrondmeetstation in het Frontenpark. 

- In februari 2021 is gestart met 60 fijnstof sensoren in de stad om “live” fijnstof concentraties via, 
een voor iedereen vrij toegankelijke website, te kunnen volgen. Voor dit project is inmiddels ook 
subsidie verkregen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA), waardoor de ontwikkeling verder door 
kan gaan en er een nieuw referentiemeter kon worden aangeschaft. 

 
Met deze projecten worden de concentraties stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10, PM2,5) en roet in de 
lucht in Maastricht gevolgd.  
Alle meetdata is online te bekijken via ohnics.online/kaart, www.luchtmeetnet-maastricht.nl, 
www.luchtmeetnet-limburg.nl, samenmeten.rivm.nl en www.luchtmeetnet.nl de landelijke luchtkwaliteit-
samenwerkings-site 
 
Beoordeling van de metingen 
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 zien of het de goede 
kant opgaat wordt er daarom gekeken naar langere periodes. 
 
We weten, dankzij het luchtmeetnet, dat de lucht in Maastricht de afgelopen jaren duidelijk beter is 
geworden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen belaste plekken meer in Maastricht zijn met 
bijvoorbeeld veel verkeer en woningen op een korte afstand van de weg. 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. 

http://ohnics.online/kaart/
http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/
http://www.luchtmeetnet-limburg.nl/
http://samenmeten.rivm.nl/
http://www.luchtmeetnet.nl/


        Pagina 5 van 18 

De gemeente Maastricht investeerde daarom vanaf 2021, deels met steun van het Schone Lucht 
Akkoord, in het Maastrichts fijnstof sensor-netwerk gericht op het meten van PM2.5. 
 
Verandering in de beoordeling van luchtkwaliteit 
In 2020 heeft het rijk het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld dat ondertekend is door 12 Provincies 
en 86 gemeenten (april 2022). Ook de gemeente Maastricht heeft in juli 2020 het SLA ondertekend.  
In het SLA wordt, in plaats van het voldoen aan de wettelijke grenswaarden, de gezondheid door 
luchtkwaliteit centraal gesteld. Dat heeft als gevolg dat de advieswaarden van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in plaats van de wettelijke grenswaarden leidend worden. Een 
ander doel van het Schone Lucht Akkoord is het boeken van een gezondheidswinst van 50% ten 
opzichte van 2016 
 
In september 2021 heeft de WHO de advieswaarden herzien. De eerdere advieswaarden komen uit 
2005 en zijn voorlopig nog leidend voor het SLA. Ondanks dat wordt ook toetsing aan de nieuwste 
advieswaarden van de WHO in deze rapportage meegenomen. Inmiddels werkt ook de Europese Unie 
(EU) aan een herziening van de beoordeling van luchtkwaliteit, ook gebaseerd op gezondheid als 
leidend thema. 
 
Corona 
De corona lockdowns in 2020 en 2021  heeft voor een aanzienlijk vermindering van de 
luchtverontreiniging gezorgd1. Doordat het verkeer drastisch afnam, zijn de gemeten concentraties in 
Nederland 18-30% lager voor NO2 en 20% voor PM2.5 in de periode maart 2020-mei 2021. Dit houdt 
in dat de metingen in deze jaren eigenlijk niet gebruikt kunnen worden om te toetsen aan de normen. 
 
Kwaliteit van de metingen 
De metingen zoals uitgevoerd met de sensoren zijn indicatief. Dat wil zeggen dat de metingen een 
indicatie geven van de luchtkwaliteit en ze daarom niet zomaar vergelijkbaar zijn met de resultaten van 
professionele apparatuur en derhalve ook niet rechtsgeldig.  
De resultaten van de sensoren worden in Maastricht echter nauwlettend in de gaten gehouden en 
vergeleken met professionele referentie meetapparatuur op 3 officiële meetstations in Maastricht. 
Hierdoor kan er toch iets gezegd worden over de nauwkeurigheid van de metingen en daarmee over de 
normen van de EU en advieswaarden van de WHO. 
 
De meetperiode. 
22 februari 2021 is de eerste Ohnics fijnstof sensor online gegaan. Inmiddels zijn dat er 59. Om voor 
2021 enigszins te kunnen toetsen aan een jaargemiddelde en om de locaties onderling te kunnen 
vergelijken, is ervoor gekozen om te rapporteren over de laatste 6 maanden van 2021. Toen waren er 
al 42 sensoren online. Hierdoor spreken we in dit rapport van een halfjaargemiddelde in de plaats van 
een jaargemiddelde. Voor de komende jaarrapportages worden wel alle sensoren meegenomen en zal 
het over hele kalenderjaren gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Inleiding 
 

Door onder andere verkeer, industrie, landbouw en huishoudens komen er schadelijke stoffen vrij in 
onze leefomgeving. Deze stoffen, zoals roet, fijnstof en stikstofdioxide (NO2), ademen we in. 
Luchtverontreiniging is een van de grootste milieurisico’s die 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 luchtverontreiniging op de negende plaats als oorzaak van 
levensduurverkorting en ziektelast (Maas et al. 20151). 
 

De gemeten luchtvervuiling hangt naast de uitstoot sterk af van het weer en schommelt daarom van jaar 
tot jaar. Om te beoordelen of de luchtkwaliteit goed of slecht is kijken we daarom naar een langere 
periode. 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. 
 

Het Schone Lucht Akkoord (SLA) en het meetproject 
De gemeente Maastricht heeft 8 juli 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het doel van het 
shone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord 
tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar 
een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Inmiddels (augustus 
2022) hebben alle 12 provincies en in totaal al 88 gemeenten zich aangesloten bij het akkoord. 
Deelnemers aan het SLA kunnen cofinanciering (SpUk SLA) krijgen voor het opzetten van projecten. 
Het sensoren project van de gemeente Maastricht is deels gefinancierd en daarmee onderdeel van het 
Schone Lucht Akkoord en zal in totaal 5 jaar duren. 
 

 
Deelnemers SLA in Nederland (Bron:www.schoneluchtakkoord.nl/schone-lucht-akkoord/deelnemers) 

 
1 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.schoneluchtakkoord.nl/schone-lucht-akkoord/deelnemers
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Totstandkoming van het sensoren netwerk 
De afgelopen jaren hebben enthousiaste inwoners van Maastricht met Palmes buisjes stikstofdioxide 
(NO2) gemeten. Sinds 2008 zijn er op die manier al op 137 plaatsen in de stad metingen uitgevoerd. 
Die resultaten zijn te vinden op www.luchtmeetnet-maastricht.nl.  
 
 

 
NO2 meetpunt (links) en Luftdaten Fijnstof sensor(rechts) 
 
Uit de groep van deelnemers van dit project kwam steeds vaker de vraag of het ook mogelijk was om 
fijnstof te gaan meten. Daarom heeft de gemeente Maastricht opdracht aan de RUD ZL gegeven om te 
onderzoeken of dit technisch mogelijk was. Betrouwbaarheid en kwaliteit waren daarbij een vereiste. 
 
In eerste instantie heeft de RUD testen uitgevoerd met de beschikbare low-budget Luftdaten zelfbouw 
sensor (https://sensor.community). Hiermee zou aangesloten kunnen worden op een bestaand, 
wereldwijd netwerk. Helaas bleken deze sensoren na een proefmeetperiode van 1,5 jaar te 
onbetrouwbaar en dus ongeschikt voor dit project. Deze sensoren waren te gevoelig voor vocht en dat 
was terug te zien  in de meetresultaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl/
https://sensor.community/
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De Ohnics sensor 
Op basis van de Lufdaten sensor is er toen een andere sensor (de Ohnics) ontwikkeld. Deze is langdurig 
getest, ongevoelig voor vochtige omstandigheden en geeft een betrouwbaar meetresultaat. 
(Specificaties van de Ohnics zijn op te vragen via ej.hartogsveld@rudzl.nl) 
 

 
Prototypes(l) aan het RUD meetstation aan 

de Philipsweg in Maastricht en de Ohnics fijnstof sensor(r) 
 

De inwoners die eerder deelnamen aan het NO2 meetnetwerk konden zich als eerste aanmelden voor 
het nieuwe project om met de Ohnics PM2.5 sensor fijnstof te gaan meten. Daarna kregen ook andere 
geïnteresseerde inwoners van de stad de mogelijkheid om deel te nemen aan dit project. 
  

 
Testen van sensoren in de winter van 2021 bij -10°C op de corona thuiswerkplek van medewerker 
RUD Zuid-Limburg. 

mailto:ej.hartogsveld@rudzl.nl
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De resultaten 
 
De eerste metingen zijn gestart op 22 februari 2021. Vanaf die tijd is het netwerk gegroeid naar 59 

sensoren (september 2022) verspreid over de hele stad. Om een reëel beeld te krijgen met voldoende 

sensoren zijn de resultaten die zijn opgenomen in deze rapportage gebaseerd op de laatste 6 maanden 

van 2021. Sensoren die na 1 juli 2021 online zijn gekomen, zijn niet meegenomen in dit rapport. De 

komende jaren zullen de meetresultaten per kalenderjaar gerapporteerd worden en worden de metingen 

van alle sensoren meegenomen die in dat meetjaar online zijn. 

  

 
Locatie sensoren 

 

De sensoren hebben allemaal een uniek nummer (ID) gekregen en zijn live te volgen op 

http://ohnics.online/kaart. Door in te zoomen op een gebied en te klikken op een sensor, is het mogelijk 

de actuele meetwaarden te zien. Ook kunnen de metingen tot 9 maanden terug worden ingezien. De 

locatie van de sensoren op de kaart geeft niet de exacte locatie van de sensor weer. De sensor bevindt 

zich in een gebied van 40 meter rond de daadwerkelijke locatie. Dit is gedaan om de privacy van de 

sensorbeheerder te waarborgen. Naast PM1 en PM2.5 is ook de relatieve vochtigheid, luchtdruk en 

temperatuur te volgen via deze website. Verder zijn de sensoren ook terug te vinden op de Samenmeten 

website van het RIVM samenmeten.rivm.nl. Op deze website staan alle sensoren die in Nederland actief 

zijn. 

 

 

 

 

http://ohnics.online/kaart
https://samenmeten.rivm.nl/
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https://ohnics.online/kaart/ 

 
 Wat is Fijnstof 
Met fijnstof worden alle stofdeeltjes in de lucht bedoeld. Het is een verzamelnaam van deeltjes van 
verschillende grootte, tot maximaal 10 micrometer (µm) doorsnede. Deeltjes bestaand uit 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak vormen het grootste deel, ook elementair koolstof en 
koolstofverbindingen dragen bij aan fijnstof. 
 
De drie belangrijkste deeltjesgrootte voor fijnstof zijn PM10 (Particulate Matter, fijnstof dus, met een 
grootte tot 10 micrometer), PM2,5 (fijnstof met een grootte tot maximaal 2,5 micrometer) en PM1 (fijnstof 
met een grootte tot maximaal 1 micrometer). De eenheid van fijnstof is µg/m3 (microgram stofdeeltjes 
per kubieke meter lucht). De Ohnics fijnstof sensor meet PM1 en PM2.5. 
 

 
De grootte van fijnstof wordt verduidelijkt aan de hand van een menselijke haar (Bron:VMM) 
 

https://ohnics.online/kaart/
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Wat is de herkomst van fijnstof? 
Fijnstof ontstaat als gevolg van verbrandingsprocessen in bijvoorbeeld auto’s (vooral dieselmotoren), 
elektriciteitscentrales, huishoudens, scheepvaart en stookinstallaties. Maar het kan ook een gevolg zijn 
van de op- en overslag van bijvoorbeeld kolen, erts en graan én van slijtage van autobanden en wegen. 
In onderstaand figuur zien we de herkomst van fijnstof in Zuid-Nederland en ook landelijk. Zoals 
zichtbaar, komt het overgrote deel “aanwaaien” uit het buitenland.  
 

 
Bron: Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland Rapportage 2020. RIVM-rapport 
2020-0091 R. Hoogerbrugge et al. 
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Kwaliteit van de metingen 
Zoals eerdergenoemd, gaat het om indicatieve metingen uitgevoerd met Ohnics fijnstof sensoren. De 
kwaliteit van de meetresultaten wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de plaatsing van dezelfde 
sensoren bij drie verschillende officiële meetstations in Maastricht. In deze stations wordt met 
professionele referentie meetapparatuur fijnstof gemeten. Door de meetwaarden van drie Ohnics 
sensoren per station te vergelijken met de officiële metingen hebben we goed zicht op de kwaliteit van 
de Ohnics sensor. Uit de eerste meetperiode is gebleken dat de Ohnics een kleine structurele meetfout 
heeft. En omdat deze meetfout structureel is, kunnen we de meetwaarden corrigeren. Alle metingen in 
deze rapportage zijn gecorrigeerd wat ten goede komt aan de kwaliteit van de metingen en 
betrouwbaarheid van de meetresultaten. (Kalibratiegegevens van de Ohnics zijn op te vragen via 
ej.hartogsveld@rudzl.nl) 
 

 
Kalibratie sensoren referentie station Philipsweg 

 
Het Jaargemiddelde 
Met jaargemiddelde bedoelen we de gemiddelde concentratie gemeten over een heel kalenderjaar (dag 
en nacht). In dit rapport gaat het om het halfjaargemiddelde (juli 2021 t/m december 2021). Hierdoor is 
een groot deel van het stookseizoen niet meegenomen. Het kan dus zijn dat de gepresenteerde 
resultaten een onderschatting geven voor het gehele jaargemiddelde van 2021. 
In onderstaande grafiek staan de gemiddelde halfjaar waarden per sensor, gesorteerd van laag naar 
hoog en de grenswaarden waar we in dit rapport aan toetsen weergegeven. Te zien is dat de Europese 
norm van 20 µg/m3 overal ruimschoots gehaald wordt. De advieswaarde van de WHO van 2005 en dus 
ook de streefwaarde van het Schone Lucht Akkoord van 10 µg/m3 wordt, op 23 van de 42 locaties niet 
gehaald (54,8%). Het stadsgemiddelde ligt met 10,2 µg/m3 ook net iets boven die advieswaarde.  
De advieswaarde van de WHO uit 2021 van 5 µg/m3 wordt nergens gehaald. Deze ambitieuze 
grenswaarde wordt overigens nergens in Nederland gehaald, ook niet in de buitengebieden 
 

 
Halfjaar gemiddelde per sensor gesorteerd van laag naar hoog met in het rood het stadsgemiddelde 

mailto:ej.hartogsveld@rudzl.nl
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Aantal overschrijdingsdagen 
Met een overschrijdingsdag wordt bedoeld hoe vaak een bepaalde dagwaarde overschreden wordt per 
jaar. Op dit moment kent de Europese norm hiervoor alleen een grenswaarde voor PM10, de grotere 
fractie van fijnstof. Deze PM10 norm zegt dat per jaar niet meer dan 35 keer een dagwaarde van 50 
µg/m3 overschreden mag worden.  
Voor PM2.5 is binnen de Europese norm geen grenswaarde vastgelegd voor dagwaarde 
overschrijdingen. De WHO2005 en dus ook het Schone Lucht Akkoord heeft hiervoor wel een 
advieswaarde afgegeven en stelt dat een gemiddelde dagwaarde van meer dan 25 µg/m3 niet meer dan 
3 dagen per jaar mag voorkomen. De nieuwste WHO2021 advieswaarde gaat zelfs uit van een 
maximale dagwaarde van 15 µg/m3 die ook maximaal maar 3 dagen per jaar overschreden mag worden. 
Omdat er maar een half jaar gemeten is, is het aantal toegestane overschrijdingsdagen (rode lijn) 
gehalveerd naar 1,5 dag. Door het ontbreken van de data van januari 2021 t/m juni 2021, deels in het 
stookseizoen, kunnen de waarden hoger liggen. 
 
In onderstaande grafieken zien we per sensor, van laag naar hoog, het aantal keer dat de WHO2005 
en SLA-dagwaarde van 25 µg/m3 is overschreden. Geen enkele sensor blijft onder de rode lijn. Sensor 
2044, nabij de Geusselt, scoort met 23 overschrijdingsdagen het best en sensor 2053, ten zuidoosten 
van de begraafplaats aan de Tongerseweg, met 41 overschrijdingsdagen het slechts. Stadsbreed zijn 
er best significante verschillen gemeten, wat kan duiden op lokale bronnen van fijnstof. 
 

 
Overschrijdingsdagen WHO2005 en SLA advieswaarde. Rood is het stadsgemiddelde 
 
Op drie plaatsen na wordt ook de veel strengere WHO-advieswaarde uit 2021 negens in de stad 
gehaald. Hier scoort sensor 2077, nabij het MECC, het beste en wederom scoort sensor 2053 het 
slechtst. 
 

 
Overschrijdingsdagen WHO2021. Rood is het stadsgemiddelde 
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Bijzonderheden in de meetresultaten 
De Ohnics sensor heeft een meetfrequentie van 1 minuut, dat wil zeggen dat de sensor elke minuut een 
meetwaarde naar de server stuurt. Op deze manier kunnen we heel makkelijk pieken traceren die 
normaal gesprokken volledig wegvallen in uur-, dag- en jaargemiddelden. Dit geldt voor het vuurwerk 
tijdens nieuwjaar, maar ook voor bijzondere activiteiten tijdens speciale evenementen. 
 
Corona 
De corona lockdowns in 2020 en 2021  heeft voor een aanzienlijk vermindering van de 
luchtverontreiniging gezorgd1. Doordat het verkeer drastisch afnam, zijn de gemeten concentraties in 
Nederland 18-30% lager voor NO2 en 20% voor PM2.5 in de periode maart 2020-mei 2021. Dit houdt 
in dat de metingen in deze jaren eigenlijk niet gebruikt kunnen worden om te toetsen aan de normen. 
 
Koningsdag 2022 
 

 
Koningsdag 2022 Vrijthof Maastricht 13:08 

 
Op Koningsdag van 2022 tijdens het optreden van Rowen Hèze op het Vrijthof ging er om 13:08 een 
oranje rookwolk de lucht in die in zuidwestelijke richting werd geblazen richting een aantal Ohnics 
sensoren. Vier sensoren hebben deze oranje wolk daadwerkelijk kunnen meten en dat is ook duidelijk 
terug te zien in de meetdata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Afwijkende meetresultaten 
Uit data-analyse zien we dat een aantal sensoren afwijkend gedrag vertonen ten aanzien van het aantal 
kortstondige en hoge pieken. Doordat er per minuut gemeten wordt, kunnen we een “fingerprint” maken 
van elke sensor over de gemeten periode. In onderstaande twee grafieken van sensor 2031 en 2089 
zien we in het blauw de minuut waarden en in het rood de daggemiddelden. Sensor 2089 vertoont veel 
meer ruis en zijn de pieken veel hoger dan die van sensor 2031 
 

 
“Fingerprint” minuutwaarden sensor 2031 vergeleken met de minuutwaarden van sensor 2089 
 
Op deze manier is het vrij makkelijk om locaties op te sporen waar vaker dan gemiddeld hoge pieken 
gemeten worden wat kan duiden op (hele) lokale bronnen van fijnstof. Denk hierbij aan houtstook, 
bbq, vuurkorf, cv-installatie of andere bronnen in de buurt. In het komende jaar worden de sensoren 
met een hoog aantal pieken in kaart gebracht, de locaties worden bezocht om met de sensorhouders 
in gesprek te gaan om te kijken waar mogelijk bronnen zitten en of daar iets aan te doen is. 
 
Vervolg 
Naast dat we de komend vier jaar doorgaan met meten op de locaties waar nu een fijnstof sensor 
hangt en we de bijzonderheden in kaart gaan brengen, gaan we ook starten met specifieke metingen 
voor het detecteren van houtrook. Hiervoor hebben zich al een aantal mensen gemeld. We hopen hier 
in oktober 2022 mee te kunnen starten zodat we het gehele stookseizoen kunnen meten. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers, naast het plaatsen van een fijnstof sensor, ook een dagboek bijhouden 
waarin ze vermelden op welke dag en welk tijdstip zij rook en geur overlast ervaren. Op deze wijze 
hopen we een beeld te krijgen of houtrook detecteerbaar is en of we op deze wijze bij klachten 
handhavend zouden kunnen optreden. Nieuwe aanmeldingen hiervoor zijn nog steeds welkom. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Astrid Vermeulen via astrid.vermeulen@maastricht.nl.  

mailto:astrid.vermeulen@maastricht.nl
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Meetnet Maastricht 
Daarnaast zal het komende jaar het gehele meetnet inclusief de 4 referentie meetstations van 
Maastricht opnieuw worden bekeken. Het meetnet is nu vooral ingericht op het monitoren van oude 
overschrijdingslocaties en het monitoren van de ondertunneling van de A2 en het verleggen van de 
aanlanding van de Noorderbrug. Omdat we inmiddels beschikken over een ruime database aan 
meetgegevens gaat bekeken worden welke punten nog relevant zijn en hoe we een monitoringsmeetnet 
kunnen inrichten voor de toekomstige zero emissie zone. Om dit mogelijk te maken is  een 
subsidieaanvraag ingediend bij het SLA. Deze is ook toegekend.  
 

 
Meetnet Maastricht, beheerd door de RUD-Zuid Limburg. 
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CONCLUSIES 
 
 
Maastricht en luchtkwaliteit in andere steden  
De gemeentelijke vergelijking op basis van RIVM berekeningen voor fijnstof (en stikstofdioxide) geeft 
aan dat Maastricht wat luchtkwaliteit een gemiddelde stad in Nederland is1. 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 sterk is verbeterd 
de afgelopen jaren en dat deze in vergelijking met andere, qua omvang, vergelijkbare steden in 
Nederland meestal niet slechter is. Dat wil niet zeggen dat er geen 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. 
 
2021 was het jaar van de bouw van de sensoren, de technische realisatie van het netwerk en analyse 
van de eerste meetresultaten. De komende tijd gaat de RUD-ZL de meetdata verder bestuderen en 
wordt onderzocht of we ook voor stikstofdioxiden (NO2) en VOC (Vluchtige, Organische, 
Componenten) metingen kunnen toevoegen aan de toekomstige sensoren. 
Voor het laatste half jaar van 2021 komen we nu tot de volgende conclusies: 
 
(Half)jaargemiddelde. 
Uit de fijnstofmetingen met de sensoren blijkt dat aan de wettelijke Nederlandse en Europese jaar norm 
(20µg/m3) ruimschoots wordt voldaan2.  
De advieswaarde van de WHO van 2005 en dus ook de streefwaarde van het Schone Lucht Akkoord 
van 10 µg/m3 wordt, op 23 van de 42 locaties niet gehaald (54,8%). Het stadsgemiddelde ligt met 10,2 
µg/m3 ook boven die advieswaarde. Dit ligt in lijn met de concentraties in vergelijkbare steden als 
Maastricht. De advieswaarde van de WHO uit 2021 van 5 µg/m3 wordt nergens gehaald. Deze 
ambitieuze grenswaarde wordt overigens nergens in Nederland gehaald, ook niet in de 
buitengebieden 
 
Aantal overschrijdingsdagen 
Een overschrijdingsdag is een dag waarop de PM2.5 waarde hoger is dan een bepaalde grens.In 
tegenstelling tot PM10 kent de Europese norm voor PM2.5 geen grenswaarde voor het aantal 
dagwaarde overschrijdingen op jaarbasis. De WHO voorziet daar wel in (maximaal 3 dagen een waarde 
hoger dan 15µg/m3). Deze advieswaarde uit 2005 is voor PM2.5 als doel gesteld in het Schone Lucht 
Akkoord. Op basis van die advieswaarde voldoet geen enkel meetpunt in Maastricht. Aan de nog 
strengere advieswaarden van de WHO uit 2021 voldoen slechts 3 meetpunten. 
 
Afwijkende meetresultaten 
Op verschillende locaties zijn hoge en kortstondige pieken gemeten terwijl die op hetzelfde moment bij 
nabij gelegen meetpunten niet waarneembaar waren. De RUD-ZL gaat in samenwerking met de 
gemeente Maastricht het komende meetjaar inzoomen op deze locaties en onderzoeken wat de 
bronnen van deze pieken zouden kunnen zijn. Kortstondige pieken hebben nauwelijks invloed op uur-, 
dag- of jaargemiddelden, maar kunnen wel overlast veroorzaken, denk hierbij ook aan geuroverlast. 
Door een fijnmazig netwerk van sensoren die continue meten zijn we in staat locaties met veel pieken 
op te sporen die normaal gesproken wegvallen in dag- en jaargemiddelden. 
 

 
 

 
1 www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0018.pdf 

2   Deze getallen zijn gebaseerd op de meetperiode van juli tot en met december van 2021 en niet als volledig kalender 
jaarwaarden geïnterpreteerd kunnen worden. Een groot deel van het stookseizoen (januari tot en met maart) is niet 
meegenomen in de berekeningen. Hierdoor zullen de werkelijke (kalender)jaargemiddelden van 2021 hoger liggen. Het 
volgende meetjaar zal wel een volledig kalenderjaar beslaan 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0018.pdf

