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Bronnen van luchtverontreiniging Nijmegen
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Emissiebronnen van benzeen in Nijmegen

2 inventarisatierapporten: Overzicht emissies diverse stoffen door bedrijven 
is door gemeente / provincie opgesteld (bijv. ook PAK’s, naftaleen)

Huishoudens: 
vnl houtstook

Brom/snorfietsen (landelijk):
ca. 40% van wegverkeer



Zie ook jaarrapportage luchtkwaliteit op
https://www.nijmegen.nl/westenweurt/nieuws-en-documenten/jaarrapportage-luchtkwaliteit-2019-en-2020/

Berekende luchtkwaliteit

in Nijmegen van NO2 

(Stikstofdioxide)

• Landelijk vastgestelde rekenmodellen
• Lokale invoer (verkeersmodel)
• Komende actualisatie invoer industrie 

adhv 2 inventarisatierapporten
• Doen we voor PM, NO2, roet, benzeen

NO2 (Stikstofdioxide)  2018

https://www.nijmegen.nl/westenweurt/nieuws-en-documenten/jaarrapportage-luchtkwaliteit-2019-en-2020/


Wat meten we al jaren in Nijmegen en Weurt: NO2

Resultaten te vinden  op:

https://www.nijmegen.nl/westenweurt

- Deel 35 locaties in verleden met bewoners gekozen
- Op alle locaties voldaan aan EU-grenswaarde
- Gestage daling conform landelijk beeld
- 10 aanvullende locaties in NW gekozen met 
wijkvertegenwoordiging
- Extra metingen gestart januari 2022 – totaal 44 
locaties

https://www.nijmegen.nl/westenweurt


Gemeten luchtkwaliteit in Nederland/Nijmegen

NO2 (Stikstofdioxide)



Meten fijn stof was tijdelijk gestopt:

- Weinig lokale variatie, beperkte tot geen invloed industrie

- Voldeed ruim aan wettelijke EU-grenswaarden

- Apparatuur (Osiris) was toe aan revisie

Meetnet wordt hervat:

- Op bestaande locaties 1, 4, 5; 6 inmiddels gestart

- Op verzoek omwonenden PMS-Lent wordt op korte termijn gestart

- In nabije toekomst ook op extra 3 door wijkvertegenwoordiging gewenste locaties

- Resultaten te vinden  op: https://www.nijmegen.nl/westenweurt

Wat meten we al jaren in Nijmegen en Weurt: fijn stof

https://www.nijmegen.nl/westenweurt


Gemeten luchtkwaliteit in Nederland / Nijmegen 1 

(Fijn stof)

https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/sensor_dashboard.php?kit_id=NMG_nijmegen_01

https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/sensor_dashboard.php?kit_id=NMG_nijmegen_01


▪ Roet (EC) is een onderdeel van fijn stof PM2,5

▪ Voor Roet (EC) geen wettelijke grenswaarden of 
WHO-advieswaarden

▪ Wel advies WHO om “werk te maken” van reductie 
roetconcentraties

▪ RIVM meet sinds 2015 op locaties Graafseweg LML 
en de Ruyterstraat LML

▪ Nijmeegse roetreductienorm (40% reductie in 
2022 tov 2015) wordt “met gemak” gehaald

▪ Aanvullend in 2022 7 maanden op 3 locaties in NW

▪ Deze 3 locaties gekozen in overleg met 
wijkvertegenwoordiging

▪ Metingen door ODRA onlangs gestart 

▪ Nog geen resultaten NW

RIVM meet al jaren in Nijmegen: Roet (EC)



Ondertussen hernieuwde aandacht uitstoot bedrijven NW 



Terugblik op verbeteringen industrie Nijmegen-West/Weurt

▪ Milieuprogramma Nijmegen-West/Weurt uitgevoerd

▪ Veel geurhinderlijke bedrijven verdwenen

Honig, Slachthuis, Latenstein, nertsen- en vossenfokkerijen

▪ Sluiting elektriciteitscentrale ENGIE

▪ Sluiting VASIM

▪ Veel maatregelen bij bedrijven

• Afzuiging en schoorsteen NIJG

• Maatregelen ARN

• Sterk verminderde oplosmiddelenuitstoot (o.a. oplosmiddelenbesluit)

• Beter gebruik van filterinstallaties (door verbeterd adm. toezicht)

• Beter gebruik van uitgangsstoffen bij galvaniseren (terugdringen chroom)

▪ Omgevingsdialoog, Kronenburgerforum, Overleg ODRN - wijkvertegenwoordigers



Meetplan luchtkwaliteit NW 

▪ Doel: extra informatie over luchtkwaliteit leefomgeving NW

m.n. benzeen, geur en roet (naast NO2 en fijn stof)

▪ Samen met wijkvertegenwoordiging opgesteld

▪ Gemeenteraad in november 2021 budget beschikbaar gesteld

▪ Later PAK’s toegevoegd. 

▪ Meetlocaties in overleg vastgesteld

▪ Evt. geeft inventarisaties bedrijfsemissies aanleiding voor meer stoffen

▪ Bijvoorbeeld momenteel in overweging formaldehyde



Metingen benzeen (lokaal) 

▪ Metingen 2019 (half jaar) ikv ontgassingendossier

▪ Diffusiebuisjes btex

▪ Alle langdurig gemiddelden onder 1 µg/m3, 

hoogste nabij parkeergarage 0,78 µg/m3

▪ Geen locaties toen in NW

▪ 10 locaties in NW en Weurt gekozen met wijkvertegenwoordiging

▪ Metingen gestart januari 2022

▪ Vergelijkende meting op meetlocatie DCMR Rotterdam

▪ Daarnaast extra 15 locaties gedurende 2 x 2 maanden

▪ Weblocatie voor presenteren resultaten:

https://www.nijmegen.nl/westenweurt/metingen-luchtkwaliteit/

Grenswaarde leefomgeving
5 µg/m3 jaargemiddeld

Verwaarloosbaar Risico 
leefomgeving
1 µg/m3 jaargemiddeld

https://www.nijmegen.nl/westenweurt/metingen-luchtkwaliteit/


PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

▪ Meting in 2022 7 maanden op 3 locaties in NW

▪ Methode meet zowel stof- als gasvormige PAK-componenten

▪ 3 locaties, zelfde als voor Roet (EC)

gekozen in overleg met wijkvertegenwoordiging

▪ Metingen onlangs gestart door ODRA 

▪ Nog geen resultaten



Geuronderzoek en evt geurbeleid

▪ Geur is geen maat voor schadelijkheid

▪ Geur waarnemen is niet gelijk aan overtreding voorschriften

▪ Geuroverlast geeft wel veel vragen en onrust

over bedrijfsemissies en gezondheidseffecten

▪ In 2005 en 2010 geuronderzoek uitgevoerd op hele terrein

▪ Toen gevolgd door geurmaatregelen in programma

▪ In huidig meetplan herhaling geuronderzoek

▪ Doel bijvoorbeeld:
• Geurbronnen en geursituatie in beeld brengen
• Maatregelen inventariseren 

om geuroverlast te verminderen
• Aanscherping klachtenprotocol ODRN



Geuronderzoek en evt geurbeleid

• Opdracht en start onderzoek juli 2022

• Analyse van klachten afgelopen jaren

• Vooronderzoek/veldwerk/snuffelmetingen

• Metingen aan bronnen

• Modelberekeningen aan verspreiding van geur

• Bewoners en/of wijkvertegenwoordiging én 

bedrijven worden meegenomen in onderzoek 

• Toetsing aan (gewenst) gemeentelijk geurbeleid

• Geurbeleid moet passen in Omgevingswet/omgevingsplan



Welke componenten nog meer?

▪ Budget

▪ Wensen omgeving vanwege zorgen kwaliteit leefomgeving

▪ Honderden ZZS??  Hebben we alle stoffen in beeld?

▪ Formaldehyde in overweging

▪ Cumulatie van componenten

Recente RIVM-publicatie

In deze studie hebben we ‘alleen’ gekeken naar de risico’s van 
chemische stoffen in de context van industriële emissies en we 
verstaan dan onder cumulatie de milieu- en gezondheidsrisico’s door 
gelijktijdige blootstelling aan mengsels van verschillende chemische 
stoffen waaronder ZZS. Het risico van een dergelijk mengsel van 
stoffen kan groter zijn dan de afzonderlijke risico’s van de individuele 
componenten. De omvang van het mengsel-risico hangt af van de 
samenstelling, de concentratie en het toxische werkingsmechanisme 
van de stoffen.

▪ Tips, vragen, adviezen?

▪ h.nijhuis@nijmegen.nl

▪ 06-52751691

mailto:h.nijhuis@nijmegen.nl

