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Lucht:
▪ Zuurstof 
▪ Stikstof,
▪ waterdamp 
▪ koolstofdioxide

Maar ook uit hele kleine en  
onzichtbare deeltjes 

(er is altijd een achtergrond 
niveau)

Kleine deeltjes in de Lucht: 
Fijnstof en ultra fijnstof 



Kleine deeltjes in de Lucht: Fijnstof 
en ultrafijn stof 

• Component van luchtvervuiling: complex mengsel 

• Verbrandingsprocessen

• ’Natuurlijke’’  bronnen

• Verkeer 

• Industrie 

• Luchtvaart 



Waaruit bestaat het? 

Fijnstof complex mengsel! 

O.a. Koolstof (roet), metalen, zwaveldioxide, organische componenten 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en diverse
andere toxische stoffen

Grof, fijn en ultrafijn: PM10, 2,5 en PM0.1 in µM ( een miljoenste meter)



Waarom is er een onderschatting van 
fijnstof uitstoot door luchtvaart? 
Uitstoot PM > 2,5 µM niet verhoogt in de omgeving van een 
luchthaven

• Ultrafijne fractie van <  100nm is  wel verhoogt 

• Snelweg blijft het fijnstof dichtbij de bron na 200m afname, 

dat geldt ook voor risico op ziekten

➢ Ultrafijne deeltjes uitstoot is bij luchthaven tot 

circa 16 Km ( 60Km2 ) `verhoogt (blijkt uit verschillende studies 
wereldwijd). 

Wanneer extra uitstoot bij stijgen!

Lelystad en laagvliegroutes:

• Op 900 tot 1800 meter extra motorvermogen

• Probleem: waar blijft het ultrafijnstof? 

• Boerenverstand 

• Inventarisatie nodig

• Meten op punten routes in Noord-Holland



Ultrafijn stof is onzichtbaar!

“Als je er nou paars van werd’’



Opname van (Ultra) fijnstof 

Juist het ultrafijnstof is zo gevaarlijk omdat het 
Diep kan binnen drinken en je lichaam het slecht/niet kan opruimen



Ultra fijnstof hart en vaat ziekten 
en kanker 
• Epidemiologische studies: positieve associatie met cardiovasculaire 

ziekten en longkanker

• Bij het inademen van luchtverontreiniging wordt de hartslag, 
bloeddruk, en stolling acuut beïnvloed en chronische effect  is  
versnelling atherosclerose 

• Bepaalde bevolkingsgroepen zijn extra gevoelig voor deze vorm van 
luchtvervuiling! 

• Mensen die al lijden aan hart en vaatziekten, diabetici en ouderen



Maar er is meer…  

▪ Infectie ziekten omlaag 

▪ Multifactoriële ziekten omhoog 

▪ Genen/omgeving samen een rol 

▪ Voorbeelden:  ALS, Parkinson,  

Dementie, MS 

▪ afwijkende ontsteking zonder 

duidelijk aanwijsbare oorzaak 

▪ Ultrafijnstof  ‘’ environmental factor’’  



Ultrafijnstof en het centrale 
zenuwstelsel 

▪ Alzheimer 
▪ Parkinson 
▪ Beroerte 

Gemene deler: ontsteking  en oxidatieve stress  eerste bewijzen uit de hersenen 
van Mexicaanse straat honden 



En geluid…. 

Laagvliegroutes slecht voor de 
gezondheid



▪ Geluidshinder
▪ Ziekten en geluid
▪ Situatie in Zwolle en omgeving
▪ Wat staat ons te doen?

Inhoud



Geluidshinder

Wat maakt geluid hinderlijk?
▪ Geluidsterkte dB, Lmax, Lden, L,night
▪ Soort geluid=frequentie 
▪ Duur
▪ Afstand
▪ Achtergrondgeluid
▪ Niet akoestische factoren 



Geluidshinder
Wat maakt geluid hinderlijk?
▪ Achtergrondgeluid



Geluidshinder

Wat maakt geluid hinderlijk?
▪ Niet akoestische factoren 30% bijdrage
Persoonskenmerken
Gevoeligheid voor geluid
Angst voor bron
Mate van invloed op geluid 



De ernstig gehinderde 

Boos, machteloos, onbehagelijk, achterdochtig, gestrestst  ernstige 
hinder hangt samen met gezondheid   

Lden 35-40 dB 



Ziekten en geluid

▪ Slaapverstoring

▪Hoge bloeddruk 

▪ Verminderde school prestaties 

▪Oorsuizen en andere gehoorschade  

▪Mentale problemen zoals somberheid 



Ziekten en geluid

Slaapverstoring
➢Biologische reacties 32dB in de slaapkamer 

versnelde hartslag, motorische onrust (meer bewegen), een minder diepe slaap en bewust 
ontwaken. Ook het welbevinden vermindert (minder slaapkwaliteit, slapeloosheid, 
gezondheidsklachten, gebruik slaapmiddelen

➢Ontwaken 40 dB in de slaapkamer

Nachtelijk geluid veroorzaakt een slechtere stemming overdag en vooral ’s ochtends meer 
vermoeidheid en geïrriteerdheid. 

Nachtelijk geluid beïnvloedt  het niveau van stress-hormonen, draagt bij aan hartziekten, 
depressies bij vrouwen, verminderde concentratie 



Ziekten en geluid

• Hoge bloeddruk  

L night >55 dB



Ziekten en geluid

• Verminderde school prestaties 

0,1- 2,5% procent van  aan geluid blootgestelde leerlingen 
maakt een minder goede leestest, meer in fouten 
concentratietest

• Bij 35 dB(A) ‘’geroezemoes’’ heeft gemiddeld 9% van deze 
leerlingen een lagere score 

• Bij 60 dB(A)  ‘’wasdroger’’ loopt dat op tot 14



Situatie in Zwolle en omgeving

Passagehoogte vliegtuigen 
1800 ergens naar 900m
L-den 45 tot 48dB
L-den 48 tot 56 dB 

Lmax 65 dB! 

Bekentenis:

Grote aantallen ernstig gehinderden

Veel mensen met slaap stoornissen

Invloed op school prestaties

Hoge bloeddruk onduidelijk 



Wat staat ons te doen/conclusies? 

• Luchtvaart schaad onze gezondheid

• Maak vrienden, kennissen en familie bewust

• Ultrafijnstof/fijnstof geen veilige norm!! (huidige wetenschappelijke 
kennis) 

• Roken/asbest analogie?

• Doorgaan met de strijd

• Goed stemmen bij gemeente raad verkiezingen 



Ultrafijnstof gevolgen blootstelling

• Oxidatieve stress

• Systemische inflammatie 


