
 
Veelgestelde overige vragen 
 
 
Mijn tuinstoelen worden zwart, hoe kan dat? 
In de lucht zitten fijne stofdeeltjes. Deze vormen een belangrijk onderdeel van het mengsel dat de 
lucht verontreinigt. Ze zijn zo klein dat ze lange tijd in de lucht kunnen blijven zweven. Uiteindelijk 
verdwijnen ze echter weer uit de lucht. Dit gebeurt vooral als het regent. De lucht wordt dan als het 
ware schoongewassen. De stofdeeltjes slaan neer en dat is vaak te zien als een zwarte aanslag. Bij 
droog weer is de kans op zwarte stoelen dus wat kleiner. 
 
Wat is de invloed van het weer op de luchtkwaliteit? 
Het weer is van grote invloed op de luchtkwaliteit. Een noordwesten wind beschouwen we als 
schoonste wind. Wind vanuit het westen voert betrekkelijk schone lucht vanaf de zee aan. Bovendien 
gaat westenwind vaak gepaard met een relatief hoge windsnelheid. Hierdoor verdunt de aanwezige 
luchtverontreiniging sterk. Dit leidt tot vrij lage concentraties. Bij wind vanuit het zuidoosten geldt juist 
het omgekeerde. De wind voert luchtverontreiniging vanaf het Europese continent aan en dat blijft, 
eenmaal in Nederland, hangen. Oostenwind brengt vaak erg warm of erg koud weer met zich mee. 
Hierdoor is de uitstoot van schadelijke stoffen hoger. Met een hoge luchtdruk blijven de stoffen dichter 
bij het aardoppervlak hangen. 
 
Hoe zit het met de bijdrage van het vliegverkeer aan de luchtverontreiniging die ik inadem? 
Vergeleken met de bijdrage van het wegverkeer is de bijdrage van het vliegverkeer aan de 
luchtverontreiniging op leefniveau erg klein. Vliegtuigen stoten verontreinigende stoffen uit op grotere 
hoogte, waardoor deze sterk verdund worden. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de bijdrage van het 
vliegverkeer aan de concentraties nabij Schiphol ongeveer 1 tot 3% bedraagt. Het wegverkeer op de 
A4 en A9 verontreinigt de lucht veel meer. 
 
Ik ruik stank van een fabriek, komt dat omdat er niet aan de norm wordt voldaan? 
Het kan soms flink stinken nabij een fabriek. Sommige stoffen hebben een sterke geur. Er hoeft dan 
maar heel weinig van in de lucht te zitten. Als je die stoffen ruikt, is dat dus niet automatisch een 
giftige hoeveelheid. Verder hoeven stoffen met een sterke geur helemaal niet giftig te zijn. Wel kan het 
heel hinderlijk zijn en kunnen mensen daar stress van krijgen, met lichamelijke klachten. 
Voor veel giftige stoffen zijn normen opgesteld. In de vergunning van een bedrijf staat hoeveel er van 
de stof mag worden uitgestoten. Verder geldt altijd dat een bedrijf er alles aan moet doen om de 
uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Zodra er nieuwe technieken bestaan, moeten bedrijven die in 
principe toepassen. De vergunningverlener (gemeente of provincie) kan besluiten om een 
geuronderzoek onder omwonenden te doen. Wanneer daaruit blijkt dat er ook na maatregelen nog te 
veel geurhinder is, moet het bedrijf verdere maatregelen treffen. 
 
Wordt in vergunningverlening voor bedrijven rekening gehouden met gezondheid? 
Soms wel en soms niet. Bij vergunningen voor bedrijven gelden de eisen voor de uitstoot (=emissie) 
van gevaarlijke stoffen (de NeR: Nederlandse Emissie Richtlijn). Bij het opstellen van de NeR zijn ook 
toxicologen betrokken geweest. Maar de NeR is voornamelijk gebaseerd op technische 
mogelijkheden. Daarnaast geldt het toepassen van de Best Beschikbare Techniek (BBT) uit de nieuwe 
Wet milieubeheer. Dit betekent dat bedrijven de techniek moeten toepassen die het beste werkt in een 
specifieke situatie. Er wordt wel rekening gehouden met de grootte van het bedrijf en de kosten van 
de techniek. 
Een probleem met luchtverontreiniging is dat het vaak een optelsom (cocktail) is van diverse bronnen, 
bijvoorbeeld verkeer, verschillende vormen van industrie, huishoudens. De meeste normen voor 
luchtkwaliteit richten zich erop wat een bedrijf mag uitstoten aan stoffen. Er zijn minder normen voor 
de immissies (dit zijn concentratienormen voor de buitenlucht die wij inademen). De Wet Milieubeheer 
geeft immissienormen voor een aantal belangrijke stoffen in de lucht. Het is een taak van de 
verschillende overheden (gemeente, provincie en rijk) om ervoor te zorgen dat deze normen gehaald 
worden. 
 
Zijn er ook stoffen in de lucht, waarvoor geen normen zijn? 
Voor verkeer geldt dat er voor alle stoffen die in grote hoeveelheden worden uitgestoten en waarvan 
gezondheidseffecten bekend zijn, normen zijn opgesteld. Voor van fabrieken afkomstige stoffen zijn 
niet altijd normen vastgesteld. Dit komt omdat van veel van deze stoffen niet precies bekend is of ze 



schadelijke effecten hebben. Gelukkig komen deze stoffen maar in kleine hoeveelheden in Nederland 
voor en kunnen we van veel stoffen wel ongeveer inschatten of ze gevaarlijk zijn, omdat ze lijken op 
bekende stoffen. Stoffen waarvan onbekend is wat de werking precies is, worden verder onderzocht. 
De laatste jaren krijgt de industrie hierbij steeds meer verantwoordelijkheid. Fabrieken moeten kunnen 
aantonen dat de stoffen die vrijkomen bij hun productieproces onschadelijk zijn. Als dit niet goed 
gebeurt, kan een bedrijf daarop worden aangesproken. 
 
  


