
Gezondere lucht aan de hand van een roetmaat 

 

Op 5 oktober jl. vond bij de DCMR in Schiedam een nationale conferentie plaats over de introductie 

van roet als een extra maat om de luchtkwaliteit weer te geven. Uit wetenschappelijk onderzoek 

blijkt dat  roetconcentratie een betere indicator is voor de gezondheidseffecten van 

verkeersmaatregelen dan  fijn stof alleen. Ook al is normstelling voor roet nog niet aan de orde, 

roet kan voor een gemeentelijke overheid een nuttige aanvulling zijn op fijn stof en stikstofdioxide 

(NO2) om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

 

Roetmaat geeft beter inzicht gezondheidseffecten van wegverkeer   

De luchtkwaliteit wordt vaak afgemeten aan de concentraties van fijn stof en NO2. Met behulp van 

de grenswaarden voor deze stoffen wordt de blootstelling aan luchtverontreiniging beperkt. Fijn 

stof is een mix van deeltjes die sterk kunnen verschillen en afkomstig zijn uit vele bronnen. 

Dichtbij drukke wegen is het aandeel van roet in fijn stof groter dan elders. Uit 

gezondheidsonderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht blijkt nu dat roetdeeltjes sterk met 

gezondheidseffecten zijn verbonden. Bij veel wegverkeer, als roet in hoge concentraties aanwezig 

is, kunnen juist verkeersmaatregelen gezondheidswinst opleveren. Een concentratiedaling in roet 

wijst op een groter positief effect voor de gezondheid dan dezelfde concentratiedaling in PM10.  

 

Op dit moment ontbreekt de mogelijkheid voor gemeenten om te voorspellen wat de invloed zal 

zijn van maatregelen op de roetconcentratie. Recent onderzoek van o.a. TNO en DCMR laat zien 

dat het haalbaar is om de concentratie van roet met metingen en berekeningen vast te stellen. 

Tijdens de conferentie werd de meerwaarde van roet als gezondheidsrelevante maat voor de 

luchtkwaliteit geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk, zoals het invoeren van een milieuzone, 

snelheidsmaatregelen of verbetering van de doorstroming van het verkeer. Aan de hand van roet 

blijkt de gezondheidswinst beter tot uiting te komen dan kan worden afgeleid uit de daling in de 

PM10-concentratie. 

 

Roetmaat kan volgend jaar worden toegepast 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil brede toepassing van roet ter ondersteuning van het 

lokale luchtkwaliteitsbeleid graag mogelijk maken. Naar verwachting zal het ministerie in maart 

2012 de gegevens beschikbaar kunnen stellen waarmee gemeenten zelf maatregelen kunnen 

doorrekenen. 

 

Roetmaat is aanvullend op bestaande normen 

Aangezien er in fijn stof ook andere deeltjes dan roet zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid, 

kan de normstelling voor fijn stof niet worden vervangen door normen voor roet. Voor situaties met 

hoge roetconcentraties zou normstelling voor roet kunnen helpen. Over normstelling wordt echter 

internationaal in EU-kader besloten en dat kan jaren in beslag nemen. Het ministerie IenM en 

gemeenten willen daar niet op wachten, omdat ook zonder norm een roetmaat gemeenten nu al tot 

hulp kan zijn. 


