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Fijnstof in Rotterdam.

De deelnemers van de Luchtclub Rotterdam meten de luchtkwaliteit 
in hun eigen straat, balkon of tuin, met een sensor aan bijvoorbeeld 
de gevel. Die sensor laat zien hoeveel fijnstof er in de lucht zit.  
Maar wat is fijnstof eigenlijk? Dat lees je in deze factsheet.

Wat is fijnstof?
Fijnstof zijn deeltjes in de lucht 
die zo klein zijn dat je ze niet met 
het blote oog kan zien. Fijnstof  
is genoemd naar zijn grootte.  
Zo is PM10-fijnstof maximaal  
0,01 millimeter oftewel 10 micro-
meter groot. Deeltjes kleiner 
dan 0.1 micrometer noemen we 
UFP (ultrafine particles oftewel 
ultrafijne deeltjes).

1
Verschillende  
soorten fijnstof
Fijnstof verschilt niet alleen 
in grootte, ook de afkomst 
verschilt. Roet is bijvoorbeeld 
fijnstof van houtstook en 
diesel motoren. Ook zeezout 
is een deel van het fijnstof. 
Tot slot ontstaat fijnstof uit 
chemische reacties tussen 
andere luchtvervuiling.

Veroorzakers  
van fijnstof
Een deel van het fijnstof in de 
lucht komt uit de natuur. Maar 
verkeer, de industrie en (land)
bouwwerkzaamheden veroor-
zaken ook veel fijnstof. Fijnstof 
uit Nederland reist de grens over 
naar het buitenland, net zoals 
fijnstof uit onze buurlanden hier 
terechtkomt.

Fijnstof aanpakken
Een deel van het fijnstof  
komt uit de natuur en uit het 
buitenland. Dat maakt het 
moeilijk om het probleem aan 
te pakken. Gelukkig kunnen 
we wel iets doen. Uitlaat-
gassen en houtstook  
verminderen bijvoorbeeld; 
dat scheelt al veel.

De invloed van  
het weer op fijnstof
Het weer heeft grote invloed  
op fijnstof in de lucht. Zo brengt 
een rustige zuidoostenwind 
fijnstof uit de rest van Europa 
naar ons land. Bij windstilte 
is de luchtkwaliteit vaak het 
slechtst. Bij harde wind en 
regen is er weinig fijnstof. 

De gezondheids risico’s 
van fijnstof
Fijnstof is schadelijk voor je 
gezondheid. Je ademt het 
in en dat is slecht voor je 
longen. Ook is er een grotere 
kans op hart- en vaatziekten. 
Hoe kleiner de deeltjes, 
hoe dieper ze in de longen 
doordringen.

Fijnstof in de  
regio Rijnmond
De luchtkwaliteit in onze regio 
is de afgelopen jaren sterk ver-
beterd. Er zat in 2020 nog maar 
half zoveel fijnstof in de lucht als 
in het jaar 2000. De hoeveelheid 
fijnstof voldeed in 2020 aan  
de Europese wettelijke norm. 
Maar nog niet aan het strengste 
gezond heidsadvies van de 
Wereldge zondheidsorganisatie.

Pieken en dalen
De hoeveelheid fijnstof in de 
lucht verschilt per locatie, per 
dag en vaak zelfs per uur. Een 
file voor de deur of het afsteken 
van vuurwerk hebben een 
sterke maar korte invloed op de 
luchtkwaliteit. De concentratie 
gemiddeld over een jaar wordt 
dus langzaam beter, maar 
kortdurend kunnen concentra ties 
nog steeds hoog zijn.
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