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Over mijzelf en over mijn activiteiten
-

Gepensioneerd natuurkundeleraar. Studeer milieukunde aan de Open Univ.
Secretaris van Milieudefensie Eindhoven (luchtkwaliteit, klimaat, energie,
landbouw)
Onbezoldigd medewerker Brabantse Milieu Federatie, oa voor het
mestbeleid, bestrijdingsmiddelen, energie
Secretaris met organisatietaak Platform De 10 geboden voor Ehv Airport
Kerngroep Platform NO Corridor (lucht, geluid, smart mobility)
Medewerker van de Provinciale Staten-fractie van de SP
Ex-gemeenteraadslid van de SP in Eindhoven
Publiceer op gebieden die aspecten hebben van natuurwetenschap,
politiek, actie en milieu. Zie o.a. www.bjmgerard.nl

Enkele vormen van onderscheid:
waarover gaat dit verhaal WEL en NIET?
Dit verhaal gaat
- wel over in lucht voorkomende stoffen die toxisch zijn,
niet omdat het broeikasgassen zijn.
Broeikasgassen (bijvoorbeeld waterdamp of CO2) zijn meestal niet (erg)
toxisch en toxische gassen (bijvoorbeeld ammoniak) hebben meestal geen
broeikaseffect
- niet over stikstofdepositie in natuurgebieden (door de veehouderij en door
verbrandingsprocessen)
- niet over geur of stank. Die stoffen zijn wel vervelend en kunnen stress
oproepen, maar zijn meestal niet toxisch in bestaande concentraties
- wel over door de lucht rondvliegende ziektekiemen

Waarmee NIET gezegd wil zijn dat dit onbelangrijke kwesties zijn! Maar:
- Ik probeer containerbegrippen als ‘duurzaam’ te ontlopen
- Synergie nastreven tussen maatregelen op verschillende probleemvelden is
een goed idee

Enkele vormen van onderscheid: soorten luchtvervuiling
Gassen:
-

-

stikstofoxides als NO en NO2 ontstaan vooral in verbrandingsprocessen.
Ammoniak (NH3) ontstaat in de veehouderij
Ozon (O3) en sommige Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn incidenteel van
belang, met name bij zomersmog
Benzeen en SO2 (zwaveldioxide) zijn als regel atmosferisch niet van belang

Deeltjes (Particulate Matter, PM)
-

-

Ordening naar grootte (aangeduid in micrometer μm)
PM10 betekent deeltjes met een diameter onder de 10μm enz. Men komt
veel tegen PM2.5; PM1 en PM0.3 . Onder de 1 zijn het nanodeeltjes.
Ordening naar samenstelling, vaak gekoppeld aan een oorzaak:
zeezoutkristallen
roet of EC (elementary Carbon) uit verbrandingsprocessen
secundaire aerosolen (bijv. ammoniumsulfaat als zwavelhoudende kerosine
verbrand wordt en het gas over een veeteeltgebied strijkt)
slijpsel van banden, wegdek, spoor en remmen

Levend materiaal
Levende of dode bacterien en virussen of delen daarvan

Enkele vormen van onderscheid: verschillende schaalgroottes
Onderstaande drie plaatjes gaan over hetzelfde! (-1)
De gemiddelde NO2-concentratie in Europa van 2005-2009

Vormen van onderscheid: de schaal van
Nederland (-2)
Merk op:
- het gaat vooruit
- De regio Eindhoven is
niet door externe
invloeden speciaal

Enkele vormen van onderscheid: verschillende schaalgroottes
Deze drie plaatjes gaan over hetzelfde! (-3)
De opbouw van concentraties in de stad op diverse schalen

Waarom aandacht
voor luchtkwaliteit?
Roetkaart RIVM 2014
Het RIVM heeft in 2014
voor het eerst een
roetkaart berekend.
Let wel dat van de
oorzaken en
verspreiding van
ultrafijn stof en roet
nog veel niet bekend is.
Het experimentele
materiaal is beperkt.

Waarom aandacht voor luchtkwaliteit? Medische effecten-1.
Perspectief: Chinezen vinden dat wij schone lucht hebben.
Perspectief: een lage opleiding kost je vijf jaar van je leven

Medische effecten - 2
Oorzaken voor gezondheidsverlies (Daly’s) in Nederland
Per jaar overlijden ongeveer 20000 Nederlanders aan roken

Medische effecten - 3
Een overzicht door het RIVM in de VTV 2014 van milieuoorzaken
van de ziektelast

Medische effecten - 4
Het verhaal van milieufactor naar ziekte gaat via de epidemiologie. In 2013 en
2014 is op dit gebied veel onderzoek verschenen. Als voorbeeld hier een artikel
ut de Lancet, juli 2013, over bepaalde typen longkanker en fijn stof.

Medische effecten – 5. Is het vorige plaatje nou veel?
-

-

-

-

-

In 2011 overleden in Nederland 135741 mensen
Waarvan 10544 aan longkanker
Een HR van 1.22 betekent dus ca 2300 gevallen minder per 10μg/m3
minder PM10
Tussen West- en Oostbrabant zit bijna 4μg/m3 PM10 verschil. Denk eens
dat je Nederland gemiddeld 2 μg/m3 zou kunnen verbeteren voor PM10.
Er gaan dan 460 mensen minder door aan longkanker.
(niet afgedrukt ander onderzoek) betekent 10μg/m3 minder PM10 4%
minder sterfte aan alle natuurlijke doodsoorzaken, in 2011 ca 4% van
130000 = rond de 5000 (denk je weer aan 2μg/m3 , dan alleen voor PM10
ca 1000)
(In China praat je over tientallen μg/m3 teveel!)

Er overleden in 2011 3283 mensen aan borstkanker
Er overlijden jaarlijks aan asbest in Nederland zo’n 1000 mensen
In 2011 vielen er 661 doden in het verkeer

Medische effecten - 6? Korter leven
Leendert van Bree (exUnivUtrecht, ex-PBL),
voorzichtige schatting:

Door luchtverontreiniging leef je korter:
In NL gemiddeld 1 – 1,5
jaar
In de stad 1,5 – 2 jaar
Nabij een drukke
verkeersweg 2 – 4 jaar

Medische effecten – 7

Hart en bloedvaten

Medische effecten – 8a
Veehouderij-effecten - 1
Hieronder het aantal varkens per km2
In het VGO-onderzoeksgebied Boxtel (Heederik ea)
hebben 170 mensen deelgenomen (27%)

Medische effecten – 8b

Veehouderij-effecten-2

Conclusies VGO-onderzoek Heederik
• Wie dicht op een veeteeltbedrijf woont, heeft minder gauw asthma, COPD
en allergieën
• Bij wie er toch COPD heeft nabij een intensieve veehouderij, wordt de
ziekte erger
• Veel veehouderijen kort bij de woning leiden tot een slechtere longfunctie,
vooral als het er meer dan 15 binnen 1 km zijn
• De longfunctie gaat op en neer met de ammoniakpieken in de lucht. Of die
ammoniak rechtstreeks op de longen werkt of via de omweg van
gevormde secundaire aerosolen (bijv. ammoniumnitraat) is onduidelijk.
Heederik denkt het laatste.
• Geitenbedrijven en kippenboerderijen (deze laatste tot op ruim een
kilometer afstand) leiden tot extra longontsteking
• Nertsen houden is een gevaar voor de volksgezondheid
• Alle gevaren zijn voor de boer zelf en zijn gezin het grootst

