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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De norm voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) is in 2008 langs drukke
verkeerswegen in vooral de Randstad en het zuiden van Nederland overschreden. De landelijk
gemiddelde concentratie van stikstofdioxide daalde in de afgelopen 18 jaar met gemiddeld 1,8 % per
jaar. De laatste jaren lijkt de daling op stations langs drukke verkeerswegen af te nemen.
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Download data (xls) [3]

Normoverschrijding stikstofdioxideconcentratie
De kaart geeft een beeld van de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) in 2008,
zoals die in vakken van 1 km² voorkwamen. De lokale verhogingen langs bijvoorbeeld drukke
verkeerswegen en -straten zijn op deze kaart niet weergegeven.
De concentratie van stikstofdioxide bleef in 2008 in het overgrote deel van Nederland onder de norm
van de Europese Unie voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Aan deze norm moet in 2010 voldaan
zijn. De nieuwe richtlijn biedt echter mogelijkheden om uitstel te krijgen tot 2015. Overschrijdingen
traden nog wel op langs drukke verkeerswegen en incidenteel ook nog op locaties in grote steden
die niet gelegen zijn in een drukke verkeersstraat of nabij een snelweg.
De hoogste gemeten concentraties worden waargenomen op de zogenaamde straatstations. In het
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) lag in 2006 de gemeten concentratie op 55% van de
straatstations boven de grenswaarde van 40 µg/m³; in 2007 was dat 45% en in 2008 65%.
Voor de blootstelling aan piekconcentraties van stikstofdioxide geldt een EU-grenswaarde voor het
uurgemiddelde van 200 µg/m3. Deze waarde mag niet vaker dan18 maal per kalenderjaar worden
overschreden. Overschrijding van deze grenswaarde is in Nederland niet meer aan de orde, zo blijkt
uit metingen in de afgelopen 10 jaar. Wel komt het incidenteel voor dat uurwaarden boven de 200
µg/m3 worden bereikt. In 2006 was dit het geval op 7 stations gedurende 2 tot 11 uur, in 2007 op 1
station gedurende 1 uur en in 2008 op 7stations gedurende 1 tot 4 uur. In alle gevallen betrof het
straatstations en bleef het aantal uurwaarden boven de 200 µg/m3 ruim onder de gestelde limiet van
18 maal per jaar.

Ontwikkeling stikstofdioxideconcentratie
In 1990 lag in een groter deel van Nederland dan nu de stikstofdioxideconcentratie boven de huidige
EU-norm. Dit betrof toen vooral stedelijke gebieden. De afname van de grootschalige
stikstofdioxideconcentratie in de afgelopen 18 jaar is gemiddeld 1,8 % per jaar. Sinds 2000 lijkt deze
trend af te vlakken naar ongeveer 1,2 % per jaar.
Op meetstations bij binnenstedelijke straten zijn de stikstofdioxideconcentraties over de periode
1990-2008 circa 1,3 % per jaar gedaald. Sinds 2000 is de daling 0,9 % per jaar, maar deze is nietsignificant. De algemene daling is het resultaat van maatregelen bij de doelgroepen verkeer,
industrie en energie. De mindere daling bij binnenstedelijke stations en de algemene afvlakking van
de daling in de afgelopen jaren houdt mogelijk verband met de introductie van fijnstoffilters,
gecombineerd met oxidatiekatalysatoren, bij welke combinatie het aandeel stikstofdioxide in de
uitlaatgassen stijgt. Ook wordt de daling in emissies van stikstofoxiden (NOx) door verkeer, onder
andere door strengere eisen aan emissies door motorvoertuigen, voor een deel teniet gedaan door
een toename van het aantal gereden kilometers.

Effecten van stikstofdioxide op de volksgezondheid en
ecosystemen
Effecten van verkeersgerelateerde emissies op de gezondheid worden steeds aannemelijker. Er
worden blootstelling-effect relaties met stikstofdioxide als luchtindicator gevonden. Hoewel directe
effecten van stikstofdioxide zelf hierbij niet zijn uit te sluiten, worden van stikstofdioxide (als stof) bij
de huidige concentraties in de buitenlucht, zowel na kortdurende als langdurende blootstelling,
ernstige gezondheidseffecten onwaarschijnlijk geacht. De algemene opvatting is dat stikstofdioxide
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eerder moet worden gezien als indicator voor verkeersgerelateerde (deeltjesvormige)
luchtverontreiniging met vermoedelijk wel substantiële gezondheidsrisico's. Ook draagt
stikstofdioxide als precursor bij aan ozonvorming op leefniveau.
Blootstelling van vegetatie aan stikstofoxiden kan afhankelijk van soort en concentratieniveau leiden
tot bladschade door omzetting van stikstofoxiden in stikstofverbindingen in het bladvocht. Daarnaast
vindt in de atmosfeer omzetting plaats van stikstofdioxide naar nitraat, waarmee een bijdrage wordt
geleverd aan de verzuring en vermesting van bodem en oppervlaktewater.
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Technische toelichting
Technische toelichting
De jaargemiddeldes zijn berekend op basis van een stationsset, waarvan de stations gedurende de
gehele beschouwde periode in bedrijf zijn geweest. Ook andere berekeningswijzen zijn mogelijk; de
resultaten kunnen dan anders uitpakken (Wesseling & Beijk, 2008).
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