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Luchtvervuiling
In sterk geïndustrialiseerde samenlevingen wordt 
een breed scala aan milieubelastende stoffen uitge-
stoten in de lucht. De belangrijkste stoffen zijn de 
broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
distikstofoxide (N2O) en fluorhoudende gassen 
(HFK’s, PFK’s en SF6), (zie A). Deze stoffen leiden tot 
klimaatverandering. Verder zijn er de verzurende 
stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx) 
en ammoniak (NH3). Andere luchtverontreinigende 
stoffen zijn fijnstof, vluchtige organische stoffen 
(VOS) en koolmonoxide (CO).
De grootste uitstoot van luchtverontreinigende 
stoffen is afkomstig van de sectoren landbouw 
(methaan, distikstofoxide en ammoniak), industrie 
en energie (kooldioxide, distikstofoxide, CFK’s en 
zwaveldioxide) en verkeer en vervoer (kooldioxide, 
CFK’s, fijn stof, stikstofoxiden en koolmonoxide).

Kyoto-protocol
De emissies van de meeste broeikasgassen zijn 
sinds 1990 gedaald. Een uitzondering hierop vormt 
de emissie van kooldioxide (F). CO2 komt vrij bij 
de verbranding van fossiele brandstoffen. Voor de 
andere broeikasgassen hebben emissiebeperkende 
maatregelen, zoals de invoering van katalysato-
ren in voertuigen, al een positief effect gehad. De 
inzet van duurzame energiebronnen speelt nog een 
relatief kleine rol in de emissiebeperking, dit omdat 
slechts 2,5% van de energie duurzaam wordt opge-
wekt. In het Kyoto-protocol en het Klimaatverdrag 
van de Verenigde Naties zijn afspraken gemaakt om 
de emissie van broeikasgassen terug te dringen. 
Nederland moet een reductie van de broeikasgas-
emissie van 6% realiseren in de periode 2008-2012. 
Dit betekent dat Nederland in die periode jaarlijks 
gemiddeld 202 miljard kg CO2-equivalenten mag 
uitstoten. De doelstelling heeft betrekking op alle 
broeikasgassen. Nederland mag zelf kiezen voor 
welke stoffen maatregelen worden genomen. 

Afspraken verzurende emissies
In 1999 en 2001 zijn afspraken gemaakt over emis-
sieplafonds voor 2010 voor verzurende emissies (G) 
in de zogenaamde National Emissions Ceilings Di-
rective (NEC-richtlijn) en in het Gothenburg-proto-
col. Deze moeten schadelijke effecten voor natuur 
en gezondheid door verzuring verminderen.

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald 
door stoffen die in Nederland én in het buitenland 
worden uitgestoten. Stoffen kunnen zich over grote 
afstanden in de atmosfeer verspreiden (H). Het gaat 
daarbij om de verzurende en vermestende stoffen 
zwaveldioxide (E), stikstofoxide (B) en ammoniak, 
maar ook fijn stof (C), ozon (D), zware metalen, VOS 
en persistente organische stoffen. Hoewel de uit-
stoot van luchtverontreinigende stoffen langzaam 
vermindert, treden er nog steeds overschrijdingen 
op van de gestelde gezondheidsnormen. 

Bronnen: Milieu- en Natuurcompendium MNP Bilthoven, CBS Voorburg en de WUR Wageningen (A t/m G); EMEP (H)
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B. Stikstofdioxideconcentratie
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C. Fijnstofconcentratie

D. Blootstelling bevolking aan ozon E. Zwaveldioxideconcentratie
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A. Emissies van broeikasgassen 2005

F. Emissies van broeikasgassen 1990-2005 G. Emissies van verzurende stoffen

H. Vervuiling door zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak
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