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LUCHTKWALITEIT



De uitstoot van fijnstof en NOx (stikstofoxiden) heeft 
een negatief effect op de lokale luchtkwaliteit. En de 
luchtkwaliteit heeft weer invloed op de gezondheid 
van de mens: te veel fijnstof en NOx in de lucht heeft 
een schadelijk effect. Ook als de concentraties onder 
de Europese grenswaarden liggen, hebben deze stof-
fen een negatieve impact op de gezondheid. Levens-
lange blootstelling aan te hoge concentraties fijnstof 
en NOx kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten 
zoals verminderde longfunctie, verergering van lucht-
wegklachten en vroegtijdige sterfte door deze lucht-
wegklachten en hart- en vaatziekten. Dit leidt tot een 
vroegtijdige dood voor 12.000 Nederlanders per jaart 
. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen in Nederland 
gemiddeld vier maanden korter door luchtverontreini-
ging met stikstofdioxide. Langdurige blootstelling aan 
fijnstof betekent een levensbekorting met ongeveer  
9 maanden2. 

Richtlijnen om onze gezondheid te bewaken 
Om deze schadelijke effecten van fijnstof en NOx zo-
veel mogelijk in te dammen, is de Nederlandse over-
heid gebonden aan de grenzen voor fijnstof en stik-
stof waarden in de lucht in de EU Air Quality Directive. 
Daarnaast heeft ook de World Health Organization 
(WHO) richtlijnen opgesteld waarin maximale concen-
traties fijn-en stikstof zijn bepaald.In de tabel hieron-
der worden de grenswaarden van beide instanties 
naast elkaar gelegd. Hierbij valt op dat de richtlijnen 
van de WHO strenger zijn dat de Europese richtlijnen.

FIJNSTOF EN NOX ONDER DE LOEP 
Fijnstof 
Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes.  
Fijnstof staat ook wel bekend als PM10: stofdeeltjes (‘Particulate 
Matter’) met een diameter kleiner dan 10 μm die bij inademing 
in de luchtwegen en longen terecht kunnen komen. Dit PM10-stof 
kan variëren in grootte, samenstelling en oorsprong.  De grovere 
fractie uit het PM10-stof (tussen de 2,5 µm en de 10 μm) bestaat 
vooral uit deeltjes die het gevolg zijn van mechanische processen 
en opwaaiend bodemstof. De fijnere fractie, deeltjes met een di-
ameter kleiner dan 2,5 μm (PM2,5), kan bij inademing dieper 
in de luchtwegen en longen doordringen. Deze fijnere deeltjes 
komen voornamelijk in de lucht door verbrandingsprocessen.  

NOx 
NOx is een groep stoffen die bestaan uit een stikstofatoom en één 
of meerdere zuurstofatomen. Deze groep wordt aangeduid met 
de verzamel formule NOx. De meest voorkomende stikstofoxiden 
zijn NO (stikstofmonoxide) en NO2 (stikstofdioxide). Stikstofoxiden 
spelen een grote rol bij het vormen van (secundair) fijnstof. NO2 
is een oxiderend gas dat irritatie van de luchtwegen veroorzaakt. 
NO brengt de gezondheid in principe weinig schade toe, maar 
in de lucht wordt dit omgezet in NO2. Met hun verbrandings-
processen stoot gemotoriseerd verkeer voornamelijk NO uit. 
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¹  Het longfonds- gezonde lucht buiten 
2  NRC-Wim Kohler- Nederlanders sterven eerder door stikstof 

INLEIDING 
Schone brandstoffen dragen niet alleen bij aan het beperken van de klimaatverandering. Ze worden ook 
vaak ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Waterstof en elektriciteit zijn tail-pipe zero emissie: tijdens 
het rijden komen helemaal geen luchtvervuilende stoffen vrij. Maar hoe scoren biobrandstoffen? Dragen 
biobrandstoffen meer bij aan behoud van een goede luchtkwaliteit dan conventionele brandstoffen? In dit 
whitepaper gaan we specifiek in op de effecten van biobrandstoffen groengas en HVO op de luchtkwaliteit. 

LUCHTKWALITEIT HEEFT EEN GROTE INPACT OP ONZE GEZONDHEID

https://www.longfonds.nl/buitenlucht-en-je-longen/ongezonde-lucht
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/12/nederlanders-sterven-eerder-door-stikstof-1477518-a683795
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Er wordt vaak beweerd dat de schadelijke emis-
sies al jaren afnemen en dat daarmee lucht 
schoner is. Voor een deel is dit waar. Gemid-
deld gezien wordt de lucht namelijk schoner. 

De schadelijke impact op de menselijke gezond-
heid hangt echter niet af van het gemiddelde maar 
van de lokale uitstoot. En juist de lokale uitstoot 
blijkt op plekken die aan een drukke weg liggen 
nog steeds veel hoger dan toegestaan. Figuur 2 en 

3 laten dit goed zien. De NO2 (stikstof) en PM10 
(fijnstof) concentraties aan drukke wegen (rechts) 
overschrijden vaak de gestelde EU eisen, terwijl 
op andere – meer afgelegen - locaties in dezelfde 
regio’s de emissies wel binnen de gestelde eisen 
vallen. Dus ondanks dat de gemiddelde lucht in 
Nederland en andere lidstaten de afgelopen de-
cennia aanzienlijk schoner is geworden, is de lucht-
kwaliteit op veel plekken nog steeds zorgwekkend. 

GEMIDDELD GEZIEN GAAN WE VOORUIT, MAAR LOKAAL  
NOG STEEDS VIEZE LUCHT VOORAL DOOR NOX

Figuur 2: jaarlijks gemiddelde concentratie van NO2 in 2015 bij meetstations gelegen bij verkeerswegen (links) en achtergelegen gebieden (rechts)3 

Figuur 3: 90.4 percentile van dagelijkse PM10 concentraties in 2015 bij vekeerswegen (links) en achtergelegen gebieden (rechts)4.

1 2

43

3 European environment agency- Annual mean NO2 concentrations observed at background stations, 2015 
4 European environment agency- 90.4 percentile of daily PM10 concentrations at background stations, 2015

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/aqereporting-8
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/90-4-percentile-of-pm10-3
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In mei dit jaar heeft de EU heeft zelfs een aantal van 
haar lidstaten opgeroepen om meer maatregelen te 
nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren5. Ook al 
wordt Nederland hier niet direct genoemd, toch kan 
ook in Nederland de luchtkwaliteit nog verbeterd 
worden. Een rapport eerder dit jaar van de Gezond-
heidsraad gaat nog een stap verder en adviseert 

Nederland de normen vanuit WHO moet gaan vol-
gen om de negatieve effecten voor de gezondheid 
in te dammen6. Er wordt dus weliswaar vooruitgang 
geboekt maar er is nog een lange weg te gaan om in 
iedere straat een goede luchtkwaliteit te garanderen.

5 Europese Commissie- Press release: Air quality: Commission takes action to protect citizens from air pollution. 
6 De Gezondheidsraad- Advies januari 2018- Gezondheidswinst door schonere lucht

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_en.htm
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/gezondheidswinst-vraagt-om-ambitieus-plan-voor-luchtkwaliteit
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Bij het produceren van groengas en HVO, kunnen 
fijnstof en NOx zowel in het productieproces als in 
het verbruiksproces ontstaan. Ondanks het feit dat 
uitstoot in beide gevallen belangrijk is, richten we 
ons hier op de uitstoot in het verbruiksproces en dus 
tijdens het rijden. In deze – vaak dichtbevolkte - gebie-
den komen mensen meer in aanraking met de emis-
sies en is daarmee de schadelijke impact van deze  
tail-pipe uitstoot groter. Deze tail-pipe emissies kun-
nen het beste gemeten worden in real driving emis-
sions testen. Dit zijn praktijktesten waarbij de uitstoot 
van vervuilende stoffen, zoals NOx wordt gemeten van 
een voertuig terwijl het op de openbare weg rijdt.   

Groengas: vooral minder NOx emissies

Groengas bevat vrijwel geen fijnstof (PM) en heeft 
lage emissieniveaus van stikstofoxiden (NOx). De 
uitstoot ligt ver beneden de EURO VI emissienormen. 
Volgens de Europese brancheorganisatie NGVA stoot 
groengas stoot tot 95 procent minder PM en tot 70 
procent minder NOx uit in vergelijking tot de emis-
sie standaarden van een EURO VI diesel voertuig7.

Recente real driving emissions onderzoeken naar 
EURO VI CNG voertuigen bevestigen deze signi-
ficante reducties in NOx uitstoot in de praktijk. 

HVO: vooral minder fijnstof

HVO-producent Neste claimt dat de NOx uitstoot 
met maximaal 10 procent en fijnstof met maximaal 
30 procent wordt gereduceerd. Dit is in vergelij-
king met EURO II tot EURO VI voertuigen10. In een 
recent onderzoek dat in opdracht van Neste is 
uitgevoerd, vindt onderzoeksbureau FEV hogere 
reductiewaarden: maximaal 30 procent NOx emis-
siereductie en maximaal 70 procent fijnstof reductie. 
Om deze maximale waarden te bereiken zijn wel 
bepaalde parameters van de verbrandingsmotor 
aangepast en geoptimaliseerd. Het ging hierbij niet 
om een real driving emissions test. Helaas zijn er 
geen recente onderzoeken van real driving emis-
sion testen van voertuigen op HVO gevonden.

Onderzocht door... In jaar... Type voertuig Reductie NOx Reductie PM10

ADEME, CMRT, Scania8 2017 bus 78% Niet onderzocht
Motor Transport Institute 2017 bus 67% Niet onderzocht
Poland2 9 

NOX EN DIESEL

Vooral diesel is de boosdoener. De temperatuur in een dieselmotor 
is tijdens de verbranding veel hoger dan in een benzinemotor. En 
juist bij die hoge piektemperaturen bindt de onschuldige stikstof 
(N2) uit de lucht zich aan de eveneens uit de lucht afkomstige 
zuurstof (O2) tot stikstofoxiden (NOx). NOx-uitstoot is een typisch 
dieselprobleem (al heeft een enkele direct ingespoten benzi-
nemotor er soms ook last van, maar in zeer beperkte mate).

GROENGAS EN HVO VERMINDEREN 
UITSTOOT VAN FIJNSTOF EN NOX

Real driving emissions groengasbussen

https://www.ngva.eu/policy-priorities/air-quality/
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8 Gaz Mobilite- Autocars et emissions reelles 
9 MATEC web of conferences- Comparative studies exhaust emissions of the Euro VI buses with diesel engine and spark-ignition engine CNG fuelled in real traffic conditions  
10 Neste- Neste renewable diesel handbook

NIET ZERO EMISSIE, MAAR TOCH DRAGEN GROENGAS 
EN HVO BIJ AAN SCHONERE LUCHT

Ondanks de beperkte informatie uit de praktijk wijzen veel bronnen erop dat groengas en HVO minder 
schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit dan diesel. Vooral groengas stoot veel minder NOx uit dan diesel. 
De besparing gaat tot wel 78 procent en is in real driving emissions test vastgesteld. HVO stoot maximaal 
30 procent minder NOx uit. Dit blijkt uit testcycli met een verbrandingsmotor. Om HVO en groengas 1 op 1 
met elkaar te vergelijken is een real driving emissions test met HVO nodig.

Voor reducties in fijnstof ontbreken er voor beide brandstoffen recente real driving emissions testen. 
In de markt wordt er geclaimd dat groengas een reductie van 95 procent en HVO een reductie van 
70 procent kan realiseren.

https://www.gaz-mobilite.fr/actus/autocars-emissions-reelles-diesel-gnv-ethanol-etude-ademe-scania-crmt-1909.html
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/32/matecconf_icce2017_00007.pdf
https://www.neste.com/sites/default/files/attachments/neste_renewable_diesel_handbook.pdf
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