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Onderwerp 

Analyse luchtkwaliteit Ridderkerk 

 
Inleiding 
De gemeente Ridderkerk heeft aan de DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd een analyse te maken 
van de luchtkwaliteit in de gemeente. De directe aanleiding hiervoor waren de conceptkaarten die 
door de DCMR aan de gemeente gestuurd waren en waarop te zien zou zijn dat langs de Rijnsingel 
onverwacht hogere concentraties roet zouden voorkomen dan langs andere straten. De gemeente 
heeft ook gevraagd de situatie langs de Oranjestraat in beeld te brengen, omdat er door deze straat 
veel bussen rijden. 
Deze notitie zal een overzicht geven van de berekende concentraties luchtverontreinigende stoffen in 
de gemeente Ridderkerk en de oorzaken van eventueel geconstateerde verschillen. 
 
Luchtkwaliteit in Ridderkerk 
In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden gesteld voor de luchtkwaliteit voor een aantal componen-
ten. Daarnaast heeft de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) voor enkele van die componenten ook 
advieswaarden geformuleerd. In onderstaande tabel zijn de wettelijke grenswaarden en de WHO-
advieswaarden (in microgram per kubieke meter (µg/m3)) opgenomen. 
 
 Grenswaarde (µg/m3) WHO-advieswaarde (µg/m3) 
Stikstofdioxide (NO2) 40 40 
Fijn stof (PM10) 40 20 
Fijn stof (PM2.5) 25 10 
Roet (EC)  (1,17)1 
 
Voor fijn stof wordt onderscheid gemaakt in deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (PM10) en deel-
tjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer (PM2.5). Voor roet (elementair koolstof (EC)) is geen grens-
waarde en ook geen advieswaarde geformuleerd, maar we nemen deze component toch altijd mee in 
de presentaties, omdat het een goede indicatie is voor de bijdrage van het wegverkeer aan de lucht-
kwaliteit. Roet is een onderdeel van PM10 en PM2.5.  
 
                                                      
1 Uit epidemiologisch onderzoek heeft het RIVM relatieve risico’s (RR) van PM2.5 en EC kunnen bepalen. Op basis van deze 
RR’s is een indicatieve grenswaarde voor EC van 1,17 µg/m3 afgeleid uit de advieswaarde voor PM2.5.  



De DCMR kan, op basis van de gegevens uit het verkeersmodel van de MRDH en door de gemeente 
aangeleverde gegevens over bebouwing, bomen en stagnatie, de luchtkwaliteit langs alle wegen die 
in het verkeersmodel zitten uitrekenen. De laatst beschikbare gegevens zijn die over het jaar 2017. 
Op basis van die berekende concentraties kan er door interpolatie een gebiedsdekkende kaart ge-
maakt worden voor elke component. Dit zijn de kaarten 1 t/m 4 in de bijlage bij deze notitie. 
 
In onderstaand overzicht staan voor elk van de beschouwde componenten de vijf straten met de 
hoogste berekende concentratie. 
 
Stikstofdioxide concentraties 2017 (kaart 1) 

• Bloemenstraat 32,8 µg/m3 
• Rijnsingel 31,5 µg/m3 
• Lagendijk 31,4 µg/m3 
• Populierenlaan 31,1 µg/m3 
• Burg de Zeeuwstraat 31,1 µg/m3 

 
Fijn stof (PM10) concentraties 2017 (kaart 2) 

• Rijnsingel 20,8 µg/m3 
• Burg de Zeeuwstraat 20,4 µg/m3 
• Populierenlaan 20,2 µg/m3 
• Ringdijk 20,1 µg/m3 
• Boelewerf 20,1 µg/m3 

 
Fijn Stof (PM2.5) concentraties 2017 (kaart 3) 

• Rijnsingel 12,5 µg/m3 
• Ringdijk 12,3 µg/m3 
• Boelewerf 12,3 µg/m3 
• Benedenrijweg 12,3 µg/m3 
• De la Reijstraat 12,3 µg/m3 

 
Roet (EC) concentraties 2017 (kaart 4) 

• Rijnsingel 1,15 µg/m3 
• Populierenlaan1,09 µg/m3 
• Burg de Zeeuwstraat 1,08 µg/m3 
• Bloemenstraat 1,07 µg/m3 
• Willem Dreesstraat 1,04 µg/m3 

 
Bovenstaand overzicht laat zien dat voor alle componenten ruim voldaan wordt aan de wettelijke 
grenswaarden. Voor fijn stof (PM10) geldt dat verreweg het grootste deel van de gemeente ook al vol-
doet aan de WHO-advieswaarde (zie kaart 2). Kaart 3 laat zien dat er voor PM2.5 heel weinig verschil-
len zijn binnen de gemeente. Deze component ligt als een deken over de hele regio en zelfs over heel 
Nederland, met maar heel weinig lokale verschillen. Het zal dan ook moeilijk zijn met behulp van lo-
kaal of regionaal beleid de WHO-advieswaarde te halen. 
 
Voor roet zijn de onderlinge verschillen binnen de gemeente niet zo groot als eerst werd vermoed. De 
hoogste concentratie is 1,15 µg/m3 (net onder de afgeleide grenswaarde) en de meeste andere stra-
ten in Ridderkerk laten concentraties tussen 0,9 en 1,1 µg/m3 zien. 
 
Luchtkwaliteit Oranjestraat 
Door de Oranjestraat rijden inderdaad veel bussen (142 per etmaal, gemiddeld over de hele week), 
maar verder rijdt daar volgens het verkeersmodel van de MRDH erg weinig verkeer (totaal 326 motor-
voertuigen per etmaal). De berekende concentraties langs de Oranjestraat zijn op basis van dat mo-
del: 
 



 
 
Stikstofdioxide (NO2) 27,0 
Fijn stof (PM10) 18,9 
Fijn stof (PM2.5) 11,5 
Roet (EC) 0,90 
 
Eind oktober/begin november 2018 heeft de gemeente gedurende een week verkeerstellingen uitge-
voerd op de Oranjestraat. Deze tellingen laten zien dat er in die week veel meer voertuigen door de 
Oranjestraat reden dan waarvan in het verkeersmodel is uitgegaan, nl. 3.500 motorvoertuigen per 
etmaal.  
 
Om te bezien wat de invloed van een hoger verkeersaanbod zal zijn op de luchtkwaliteit, heeft de 
DCMR in de hele wijk Slikkerveer minimaal het aantal getelde voertuigen op de Oranjestraat geplaatst 
en vervolgens de luchtkwaliteitberekening opnieuw uitgevoerd. De resultaten zijn als volgt. 
 
Stikstofdioxide (NO2) 28,5 
Fijn stof (PM10) 19,2 
Fijn stof (PM2.5) 11,6 
Roet (EC) 0,96 
 
De concentraties met de hogere verkeerscijfers zijn tot 1,5 µg/m3 hoger dan die met de cijfers uit het 
verkeersmodel van de MRDH. Maar ook dan blijven ze ruim onder de wettelijke grenswaarden en 
rondom de advieswaarden van de WHO. 
 
In de consessie van de RET voor de periode tot 2034 is opgenomen dat er een transitie zal 
plaatsvinden naar zero-emissie voor het busvervoer. In de rekenmodellen voor de toekomstige jaren is 
deze verschoning al meegenomen. Als alle bussen in 2019 al emissieloos zouden zijn, zal dit een ver-
laging van de NO2-concentraties langs de Oranjestraat van 1 µg/m3 opleveren. Voor de concentraties 
fijn stof en roet zal het geen merkbaar verschil betekenen. Vooral de fijnstofconcentraties worden 
bepaald door grootschalige concentratieverdelingen en veel minder door lokale bijdragen. De bijdrage 
van het busvervoer aan de roetconcentraties is zodanig dat geen drastische verbetring wordt verwacht 
van een snelle overgang op emissieloos busvervoer. 
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DCMR Milieudienst Rijnmond: Standaard disclaimer NSL-kaartmateriaal – versie 2018 

Disclaimer bij NSL-kaartmateriaal van de DCMR Milieudienst Rijnmond 

 

Het kaartmateriaal is uiterst zorgvuldig tot stand gebracht. De DCMR Milieudienst Rijnmond kan echter 
niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het kaartmateriaal. De 

DCMR Milieudienst Rijnmond kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties van of 
eventuele schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van het kaartmateriaal. 

 

De kleuren die zijn gebruikt voor de afbeelding zijn gekozen om getoonde onderwerpen zo duidelijk 
mogelijk weer te geven maar vertegenwoordigen geen waardeoordeel, anders dan de (eventuele) 

waarden die zijn genoemd in de legenda. 
 

Niets van deze afbeelding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een elektronisch 

informatiesysteem (retrieval system) worden opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Verveelvoudiging van het kaartmateriaal voor eigen 
gebruik of intern gebruik is toegestaan. 

 
Aan het kaartmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. Verschaling van het kaartmateriaal is niet 

toegestaan en bij reproductie moeten schaalniveau en papierformaat gehandhaafd blijven. Als u meer 

gedetailleerde kaarten nodig heeft kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, zodat in 
overleg kan worden bepaald of dit mogelijk is. 

 
Onzekerheden 

 
De berekende resultaten van de monitoring zijn onderhevig aan verschillende onzekerheden die van 

invloed zijn op de monitoringsresultaten. Elke berekening aan luchtkwaliteit kent een intrinsieke 

onzekerheid; de modelonzekerheid in de berekeningen in of langs wegen bedraagt, op basis van 
vergelijkingen met metingen, circa 20-25% (95%-betrouwbaarheidsinterval). 

 
Voor een ander deel zijn onzekerheden het gevolg van onzekerheden in de generieke gegevens in de 

monitoring. Voor de lokale invoergegevens die afkomstig zijn van de verschillende lokaal bevoegd 

gezagen ligt de verantwoordelijkheid, en dus ook de kwaliteitsborging, bij het betreffende gezag 
(wegbeheerder). De onzekerheden in de lokale gegevens zijn in het algemeen niet bekend. De berekende 

concentraties zijn beperkt gevoelig voor veranderingen in bepaalde lokale invoergegevens (snelheid, 
stagnaties en bomen langs wegen). 

 

Voor meer informatie zie de NSL Rapportage, die te downloaden is via  
http://www.nsl-monitoring.nl/rapportages-en-documenten/ 

 

http://www.nsl-monitoring.nl/rapportages-en-documenten/
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