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Samenvatting 

Deze rapportage geeft een nadere resultaatbeschrijving, een interpretatie van de resultaten, en een 

beschouwing of de resultaten aanleiding geven tot het veranderen van de meetstrategie. De 

luchtkwaliteit is gemeten op drie locaties in Curaçao. Alle gemeten concentraties voldoen over 2018 aan 

de lokale grenswaarden zoals genoemd in Attachment F uit 1994.  

Uit de resultaten blijkt dat Julianadorp relatief lage concentraties gemeten worden zoals te verwachten 

is vanwege de locatie. Op alle locaties wordt een sterke daling in de concentraties zwaveldioxide 

gemeten. Voor veel  andere componenten zien we ook een daling of een stabilisering ten opzichte van 

vorige jaren. Wel wordt geconstateerd dat gezondheidskundige waarden of zelfs formele EU-

grenswaarden worden overschreden. Dit geldt vooral op de locatie bij het industriegebied Beth Chaim 

en in iets minder mate bij Kas Chikitu. Continuering van de meeste metingen is dan ook relevant. 

 
 

  

https://www.luchtmetingencuracao.org/static_html/media/Attachment%20F.pdf
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1 Inleiding 

In deze rapportage analyseren en interpreteren we de meetresultaten over het jaar 2018. Dit in 
aanvulling op het rapport ‘meetresultaten Curaçao 2018’ (zie http://www.luchtmetingencuracao.org/) 
dat de meetmethoden en resultaten in detail beschrijft. Het rapport dat u leest geeft een nadere 
resultaatbeschrijving, een interpretatie van de resultaten, en een beschouwing of de resultaten 
aanleiding geven tot het veranderen van de meetstrategie. 
 
De concentraties TSP, PM10, SO2, H2S, VOS, zware metalen en PAK zijn gemeten in de buitenlucht op 
drie meetstations in Curaçao. De meetlocaties zijn gelegen in de wijk Marchena (Kas Chikitu), ten 
westen dicht op het industriegebied Schottengat (Beth Chaim) en ten noordwesten van het 
industriegebied in Julianadorp. 
 
Afbeelding 1: Locaties meetstations. 

 
 
Op de meetlocatie Beth Chaim worden de hoogste concentraties verwacht. Dit meetstation ligt namelijk 
dicht op de het industriegebied (en op ongeveer 1 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoning). Deze 
meetlocatie is bedoeld om te toetsen of de in het industriegebied gelegen ISLA raffinaderij voldoet aan 
de grenswaarden uit attachment F . In attachment F zijn grenswaarden opgenomen voor verschillende 
stoffen waaronder TSP (Total Suspended Matter), SO2 (zwaveldioxide) en Pb (lood). 
 

http://www.luchtmetingencuracao.org/
http://www.luchtmetingencuracao.org/static_html/media/Attachment%20F.pdf
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Het meetstation Kas Chikitu is gelegen in een woonwijk en is ingericht om de luchtkwaliteit nabij 
bewoning te monitoren. Omdat PM10 beter aansluit bij huidige Europese en Amerikaanse (EPA) 
grenswaarden voor fijnstof, wordt op Kas Chikitu geen TSP gemeten maar PM10. Meetstation Kas 
Chikitu is vanaf juni 2010 operationeel. Op Kas Chikitu is ook een automatische metingen van SO2 en 
H2S (zwavelwaterstof) voorzien. Er werden in 2018 op Kas Chikitu ook metingen gedaan aan zware 
metalen, polycyclische aromaten (PAK’s) en vluchtig organisch stoffen (VOS) waaronder benzeen. 
 
Meetstation Julianadorp is halverwege 2016 ingericht op een locatie met bewoning en scholen. Hier 
worden SO2, PM10, PM2.5 en zware metalen gemeten. 
 
In de voorgaande jaren zijn eveneens (jaar)rapportages gemaakt over de luchtkwaliteit in Curaçao, toen 
werd er per meetstation een rapportage opgemaakt. Dit jaar gaan de rapportages voor het eerst over de 
resultaten van de drie meetstations gezamenlijk.  
 
De meetrapportage en de data van dit jaar en van vorige jaren staan op: 
http://www.luchtmetingencuracao.org/ 
  
 

  

http://www.luchtmetingencuracao.org/
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2 Resultaten 

De resultaten van de metingen zijn samengevat in tabel 1, 2 en 3. De paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 geven 

een toelichting op de resultaten. 

Tabel 1 en paragraaf 2.1 betreft meetstation Beth Chaim waar SO2, TSP en benzeen gemeten is. 

Tabel 2 en paragraaf 2.2 betreft meetstation Kas Chikitu waar SO2, PM10, H2S, benzo(a)pyreen, zware 

metalen en benzeen gemeten is. 

Tabel 3 en paragraaf 2.3 betreft meetstation Julianadorp waar SO2, PM10, PM2.5, benzo(a)pyreen, 

zware metalen en benzeen gemeten is. 

Afbeelding 2 en 3 geven in grafiekvorm de concentraties van jaar tot jaar weer. 

 

 

2.1 Meetresultaten meetstation 800 Beth Chaim  
 

2.1.1 Zwaveldioxide Beth Chaim 
 
De gemiddelde concentratie over 2018 SO2 is 33 μg/m3. Hiermee wordt voor het eerst in jaren voldaan 
aan de vereisten uit attachment F waarin een grenswaarde voor het jaargemiddelde van 80 μg/m3 is 
vastgelegd. In de EU-richtlijnen is geen jaargemiddelde grenswaarde voor SO2 opgenomen. Wel zijn er 
grenswaarden voor de dagconcentraties. De EU daggrenswaarde voor SO2 geeft aan dat per jaar 
maximaal drie dagen de concentratie 125 μg/m3 mag worden overschreden. Overschrijding van deze 
daggrenswaarde is in Beth Chaim over 2018 vier maal opgetreden en daarmee wordt dus niet voldaan 
aan de EU-grenswaarde. Wel wordt voldaan aan attachment F waarin gesteld wordt dat maximaal één 
maal per jaar het daggemiddelde groter mag zijn dan 365 μg/m3. Alle daggemiddelden zitten dus onder 
de 365 μg/m3  en dat is voor het eerst sinds 2011. Wel zijn er dus vier daggemiddelden boven de 125 
μg/m3. Ter vergelijking: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft als gezondheidskundige 
advieswaarde een daggemiddelde van 20 µg/m3. 
 

2.1.2 Total Suspended Particles Beth Chaim 
 
De gemiddelde concentratie TSP over 2018 was 41 µg/m3  . Dit voldoet aan de 75 µg/m3 die gesteld is in  
Attachment F. De EU heeft geen grenswaarden gesteld voor TSP. Attachment F stelt ook dat het aantal 
daggemiddelden over de 150 µg/m3  maximaal 18 maal mag optreden. Ook hieraan wordt voldaan; in 
2018 werd tweemaal een zodanig extreme waarde gemeten. 
 

2.1.3 Benzeen Beth Chaim 
 
De gemiddelde concentratie benzeen over 2018 (gemeten tot en met september) was 9 µg/m3 . Hiermee 
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wordt de EU-grenswaarde van 5 µg/m3 ruimschoots overschreden. Voor benzeen is in Attachment F 
niets vastgesteld. 
 
 
 
 
Tabel 1: Gemeten jaargemiddelde concentraties 800 Beth Chaim in µg/m3.  

Stof Eenheid EU Att.F 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SO2  Gem.[jaar] - 80 34 64 62 152 170 225 153 137 33 

SO2 Aantal uurgem.>350 24 - 5 114 112 847 995 2077 843 886 0 

SO2 Aantal daggem.>125 3 - 3 52 29 236 243 305 225 153 4 

SO2 Max.[dag] - - 174 306 427 402 421 600 706 604 177 

SO2 Aantal daggem.>365 - 1 0 0 2 1 5 39 3 19 0 

TSP Gem.[jaar] - 75 42 46 46 49 56 65 57 46 41 

TSP Aantal daggem.> 150 - 18 0 0 0 0 0 9 2 4 2 

Benzeen Gem.[jaar]  5 -    53
*
 34

*
    9

#
 

* Steekproeven 

# Benzeen metingen 2018 tot en met september. 

EU: Europese wettelijke grenswaarden. 

Att. F: Attachment F ‘Proposed Regulations’ uit juli 1994  
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2.2 Meetresultaten meetstation 801 Kas Chikitu  
 

2.2.1 Zwaveldioxide Kas Chikitu 

 

De gemiddelde concentratie over 2018 is 25 µg/m3  . Hiermee wordt voldaan aan de vereisten uit 

attachment F waarin een jaargemiddelde van 80 µg/m3   is vastgelegd. In de EU-richtlijnen is geen 

jaargemiddelde grenswaarde voor SO2 opgenomen. Wel zijn er grenswaarden voor de dagconcentraties. 

De EU-daggrenswaarde voor SO2 geeft aan dat per jaar maximaal drie dagen de concentratie 125 µg/m3  

mag worden overschreden. Overschrijding van deze daggrenswaarde is in Kas Chikitu over 2018 één 

maal opgetreden en daarmee wordt dus voldaan aan de EU-grenswaarde. Ook wordt voldaan aan 

attachment F waarin gesteld wordt dat maximaal één maal per jaar het daggemiddelde groter mag zijn 

dan 365 µg/m3  . Alle daggemiddelden liggen dus onder de 365 μg/m3. 

 

2.2.2 Fijnstof (PM10) Kas Chikitu 

 

De gemiddelde concentratie over 2018 is 38 μg/m3. Attachment F stelt geen grenswaarden voor fijn stof. 

De EU-grenswaarde voor PM10 is 40 μg/m3. Hieraan wordt dus net voldaan. Ter vergelijking: de WHO 

heeft als advieswaarde 20 μg/m3.  Het aantal dagoverschrijdingen van >50 μg/m3 voldoet op Kas Chikitu 

nog niet aan de EU eis van 35x. 

2.2.3 Waterstofsulfide (H2S) Kas Chikitu 

 

De gemiddelde concentratie over 2018 was  3 μg/m3. Zowel attachment F als de EU stelt geen 

grenswaarden voor waterstofsulfide. De WHO hanteert als richtwaarde 7 μg/m3 om substantiële 

geurhinder te voorkomen. Hieraan wordt dus voldaan. 

2.2.4 Benzeen Kas Chikitu 

 

De gemiddelde concentratie over 2018 is 5 μg/m3 . Attachment F stelt geen grenswaarden voor benzeen. 

De EU-grenswaarde voor is 5 μg/m3 . Hieraan wordt dus net voldaan. 

2.2.5 Zware metalen Kas Chikitu 

 

De zware metalen die worden gemeten bij Kas Chikitu zijn (onder andere) lood, nikkel, vanadium en 

chroom. De jaargemiddelde concentratie lood (3,6 ng/m3 ) zit ver onder de vereisten van zowel 

attachment F (1500 ng/m3 ) als de EU (500 ng/m3 ). De jaargemiddelde concentratie nikkel is 28 ng/m3 . 

Dat zit ruim boven de EU-grenswaarde van 20 ng/m3 . In Attachment F is geen grenswaarde voor nikkel 

opgenomen.  
De jaargemiddelde concentratie Vanadium is 119 ng/m3 . Voor Vanadium is geen grenswaarde 
vastgesteld. De ATSDR heeft wel een minimal risk level (MRL) vastgesteld met 100 ng/ m3 . Dit wordt dus 
net overschreden. De jaargemiddelde concentratie chroom is 5,4 ng/ m3 . Ook voor chroom is geen 
grenswaarde vastgesteld, maar er is wel een gezondheidskundige waarde van chroom-6 van 2,5 ng/ m3 . 
In het onderzoek is stofgebonden chroom-totaal bepaald. Het is niet waarschijnlijk dat het gevonden 
gehalte volledig uit chroom-6 bestaat, echter, met de toegepaste bepalingsmethode kan dit 
onderscheid niet worden gemaakt. 
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2.2.6 Benzo[a]pyrene Kas Chikitu  

 

De jaargemiddelde concentratie Benzo[a]pyrene ofwel B(a)P zit met 0,045 ng/m3  ruim onder de EU-

grenswaarde van 1 ng/m3  (attachment F stelt voor B(a)P geen grenswaarde).  

Echter: de gemeten waarden van B(a)P geven een onderschatting van de daadwerkelijke waarde omdat 

de bemonsteringsmethode (de RIVM methode zoals die in Nederland wordt toegepast) kan zijn 

beïnvloed  door de hogere heersende buitentemperatuur en een onbekende concentratie ozon. 

 
 
 
Tabel 2: Gemeten jaargemiddelde concentraties 801 Kas Chikitu in µg/m3 , zware metalen en BaP in ng/m3 

Stof Eenheid EU Att.F 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SO2  Gem.[jaar] - 80 34 48 55 96 122 122 85 59 25 

SO2  Aantal uurgem.>350 24 - 0 47 41 337 559 664 178 63 6 

SO2 Aantal daggem.>125 3 - 1 24 39 100 151 151 80 25 1 

SO2 Max.[dag] - 365 174 205 269 292 341 408 254 315 127 

SO2 Aantal daggem.>365 - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

PM10  Gem.[jaar] 40 - 40 37 40 41 38 43 40 39 38 

PM10  Aantal daggem.>50 35 - 35 43 75 75 65 87 52 58 42 

H2S Gem.[jaar]   - 3 3 5 7 5 6 6 4 3 

Benzeen 
Gem.[jaar] 

(steekproeven) 
5 - 

   
20 6 3 3 6 5

#
 

Lood Gem.[jaar] 500 1500             3,6 4,2 3,6
#

 

Nikkel Gem.[jaar] 20 - 
      

35,0 36,7 28,0
#

 

Vanadium Gem.[jaar] - -             197 176 119
#

 

Chroom Gem.[jaar] - - 
      

2,3 3,8 5,4
#

 

B(a)P Gem.[jaar] 1 -             0,067 0,058 0,045
#

 

 
# Benzeen, B(a)P metingen en zware metalen (lood, nikkel, vanadium en chroom) gemiddelde op basis van meetgegevens tot oktober 

2018. Op de metalenconcentraties zijn laboratoriumblancowaarden in mindering gebracht. 
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2.3 Meetresultaten meetstation 810 Julianadorp  
 

2.3.1 Zwaveldioxide Julianadorp 

 

De gemiddelde concentratie zwaveldioxide (SO2 ) over 2018 is 1 µg/m3  . Dit is ver beneden de 80 µg/m3  

die attachtment F stelt. De daggemiddelden bevatten geen extreme uitschieters. 

2.3.2 Fijnstof Julianadorp 

In Julianadorp worden twee fracties van fijnstof gemeten, PM10 (0,01 mm) en PM2.5 (0,0025 mm). De 

gemiddelde concentratie fijnstof PM10 over 2018 is 27 µg/m3  . Attachment F stelt geen grenswaarden 

voor fijnstof. De EU-grenswaarde voor PM10 is 40 µg/m3  en daaraan wordt dus voldaan. Aan de EU-

grenswaarde voor PM2.5 (25 µg/m3  ) wordt met 8 µg/m3   ruimschoots voldaan. 

Ook het aantal PM10 daggemiddelden overschrijdingen PM10 van 50µg/m3 voldoet aan de EU eis. 

2.3.3 Zware metalen Julianadorp 

 

De zware metalen die worden gemeten bij Kas Chikitu zijn (onder andere)  lood, nikkel, vanadium en 

chroom. De jaargemiddelde concentratie lood (1,1 ng/m3 ) zit ver onder de vereisten van zowel 

attachment F (1500 ng/m3 ) als de EU (500 ng/m3 ). De jaargemiddelde concentratie nikkel is 2,7 ng/m3 . 

Dat zit ruim onder de EU-grenswaarde van 20 ng/m3 . In Attachment F zijn geen grenswaarden voor 

nikkel, vanadium en chroom opgenomen.  

 

Tabel 3: Gemeten jaargemiddelde concentraties 810 Julianadorp in µg/m3, zware metalen en BaP in ng/m3. 

Stof Eenheid EU Att.F 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 2018 

SO2  Gem.[jaar] - 80 
      

4 2 1 

SO2  
Aantal 

uurgem.>350 
24 -             

2 1 0 

SO2 
Aantal 

daggem.>125 
3 - 

      
0 0 0 

SO2 Max.[dag] - 365             27 43 7 

SO2 
Aantal 

daggem.>365 
- 1             

0 0 0 

PM10  Gem.[jaar] 40 -             26 26 27 

PM10  Aantal daggem.>50 35 - 
      

2 22 18 

PM2.5 Gem.[jaar] 25 -             15 12 8 

Benzeen 
Gem.[jaar] 

(steekproeven) 
5 - 

      
0,3 0,4  

Lood Gem.[jaar] 500 1500             1,0 0,9 1.1
#

 

Nikkel Gem.[jaar] 20 - 
      

4,0 3,5 2.7
#

 

Vanadium Gem.[jaar] - -             
16,5 14,2 5,4

#
 

Chroom Gem.[jaar] - - 
      

2,2 3,2 4,5# 

B(a)P 
Gem.[jaar] 

(steekproeven) 
1 -             

0,012   

* metingen vanaf 21 mei 2016. 
# 

Metingen in 2018 van lood, nikkel, vanadium en chroom tot en met juli. Op de 

metalenconcentraties zijn laboratoriumblancowaarden in mindering gebracht. 
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3 Evaluatie meetgegevens 

3.1 Interpretatie meetgegevens  
 

 

De meetgegevens zijn getoetst aan zowel de wettelijke grenswaarden die zijn vastgesteld binnen de 

Europese Unie (EU) en die in Curaçao (Attachment F). Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

heeft richtlijnen vastgesteld voor PM10, PM2.5 en zwaveldioxide omdat de grenswaarden vanuit 

gezondheid niet streng genoeg zijn.  

 

 

Tabel 4:  Richtlijnen Wereldgezondheidsorganisatie* (WHO)  

 

Stoffen jaargemiddelde 
(µg/m3) 

24-uursgemiddelde 
(µg/m3) 

PM2.5 10 25 

PM10 20 50 
* WHO Outdoor Airquality Guidelines (2005) 

 

Wat dan opvalt, is dat de advieswaarde van de WHO voor PM2.5 niet wordt overschreden. Echter PM2.5 

wordt ook uitsluitend gemeten op meetstation Julianadorp, het meetstation waar de luchtkwaliteit 

beter is dan bij Kas Chikitu en Beth Chaim. De WHO-advieswaarden voor PM10 worden wel 

overschreden op de locaties waar PM2.5 wordt gemeten (Kas Chikitu en Julianadorp). Ook in Europa 

wordt trouwens vaak niet voldaan aan de WHO-advieswaarden. Amsterdam heeft wel vastgelegd  in 

2030 overal te willen voldoen aan de WHO-advieswaarden (Actieplan Sch0ne Lucht, 2019). 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek in verschillende steden wereldwijd blijkt dat op, of na dagen met een 

slechtere luchtkwaliteit, mensen meer luchtwegklachten en andere gezondheidseffecten hebben. Hoe 

minder fijnstof (PM10 en PM2.5) in de lucht, hoe beter dat is voor de gezondheid.  

 

Gezondheidseffecten zoals luchtwegklachten van zwaveldioxide treden voornamelijk op bij 

piekconcentraties. Er is daarom geen jaargemiddelde grenswaarde om aan te toetsen. Zowel bij Kas 

Chikitu als bij Beth Chaim komen piekconcentraties geregeld voor. Bij Julianadorp is dat niet het geval. 

Extreme piekconcentraties (daggemiddelden boven de 125 µg/ m3) zijn bij Kas Chikitu vier maal 

gemeten en bij Beth Chaim éénmaal.    
 
Zware metalen  worden gemeten op Kas Chikitu en Julianadorp. In onderstaande tabel worden de 
gemeten concentraties van Kas Chikitu bekeken omdat deze hoger zijn dan die in Julianadorp. Voor wat 
betreft chroom geldt dat het zogenaamde stofgebonden chroom-totaal is bepaald. Het is niet 
waarschijnlijk dat het gevonden gehalte volledig uit het voor de gezondheid veel schadelijkere chroom-6 
bestaat, echter, met de toegepaste bepalingsmethode kan dit onderscheid niet worden gemaakt. 
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Voor lood geldt dat de gemeten concentratie meer dan een factor 100 onder de gezondheidskundige 
waarde zit. Voor Nikkel en Vanadium is dat duidelijk anders. Nikkel overschrijdt dan wel niet de 
gezondheidskundige waarden, maar we de richtwaarde vanuit de Wet Milieubeheer. Vanadium 
overschrijdt de gezondheidskundige waarde uitgegeven door het ATSDR. 
 
 
Tabel 5:  jaargemiddelde grenswaarden metalen (in ng/m3) 

Grenswaarden Wettelijke 
grenswaarde  
(Wet Milieubeheer) 

Gezondheidkundi-
ge grenswaarde 
(RIVM / ATSDR) 

Gemiddelde 
gemeten 
concentratie 

Bron  
Grenswaar- 
de 

 Grens- 
Waarde
1 

Streef- of 
richtwaarde2 

RIVM 
(TCL) 

ATSDR 
(MRL)3 

(gecorrigeerd 
voor 
veldblanco) 

 

Chroom 6+ 
verbindingen 

- - 2,5 - 5,4* RIVM 2001 

Chroom 3+  - - 60.000 - 5,4* RIVM 2001 
Lood  500 - 500 - 3,6 RIVM 2007 
Nikkel  - 20 50 90 28,0 RIVM 2001 
Vanadium  - - 1000 100 119 RIVM 2009 
*In het onderzoek is stofgebonden chroom-totaal bepaald. Het is niet waarschijnlijk dat het gevonden 
gehalte volledig uit chroom-6 bestaat, echter, met de toegepaste bepalingsmethode kan dit onderscheid niet 
worden gemaakt. 
  
1 Wet Milieubeheer http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Bijlage2/geldigheidsdatum_22-06-2015 
2 Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn met wettelijke normen: grens- of streef/richtwaarden (2008) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32004L0107 
3 ATSDR Minimal Risk Level (MRL, 2015). ATSDR is het Amerikaanse Agency for Toxic Disease Registry. 

http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/pdfs/atsdr_mrls.pdf Lijst april 2015 is geraadpleegd. 

 

 

Vergelijking met vorige jaren 

Op alle meetstations is voor de meeste stoffen in 2018 een duidelijk gedaalde jaargemiddelde 

concentratie zichtbaar. Deze verbetering moet zich nog doorzetten om aan de EU-grenswaarden te 

voldoen en aan het uiteindelijke streven: de WHO-advieswaarden. Opvallend is vooral de sterk dalende 

concentratie van SO2 (zie afbeelding 2). Voor PM10 (zie afbeelding 3) en benzeen zien we een 

stabiliserende trend. Verder is de concentratie stofgebonden chroom-totaal helaas een uitzondering op 

de regel dat de luchtkwaliteit verbetert. Op beide locaties waar chroom wordt gemeten stijgt namelijk 

de jaargemiddelde concentratie ten opzichte van vorige jaren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32004L0107
http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/pdfs/atsdr_mrls.pdf
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Afbeelding 2: Jaargemiddelde SO2 

 
 
Afbeelding 3: Jaargemiddelde PM10, PM2.5 en TSP 
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3.2 Continuering metingen 
 
Het huidige meetprogramma voor de metingen bij Julianadorp loopt tot mei 2021. Het meetprogramma 
is in 2018 aangepast naar aanleiding van een gezondheidskunde evaluatie. Voor Beth Chaim en Kas 
Chikitu wordt hier beschouwd of de meetresultaten aanleiding geven om advies te geven tot het 
aanpassen van de meetstrategie. 
 
Voor de meeste gemeten componenten geldt dat continuering van de metingen zinvol is omdat 
gezondheidskundige waarden of zelfs formele grenswaarden worden overschreden. Ook is het relevant 
om de verbetering van de luchtkwaliteit te meten op componenten waarop in het verleden 
overschrijdingen zijn gemeten.  
Voor enkele componenten lijkt het minder zinvol om de metingen te continueren. Het gaat hierbij om 
lood en waterstofsulfide in Kas Chikitu. Wel kan onderzoek gedaan worden naar geurhinder.  
 
De gemeten concentraties lood zitten meer dan een factor 100 onder de norm én de 
gezondheidskundige waarde. De afgelopen jaren was dit ook al het geval. Dit maakt het weinig zinvol 
om deze metingen te continueren tenzij er aanleiding is om te vermoeden dat de loodemissie extreem 
gaat toenemen. Echter lood is onderdeel van een totaal pakket van een 30-tal  zware metalen waarin 
een aantal metalen wel van belang zijn om te blijven meten. 
De gemeten concentraties waterstofsulfide (H₂S) zitten nu enkele jaren onder de gezondheidskundige 
advieswaarden voor luchtkwaliteit. Echter H₂S kan vanwege de geur (rotte eieren) tot 
gezondheidsklachten leiden. Hiervoor kan een onderzoek gedaan worden naar geurhinder. 
 
Aanbevolen wordt om de (Nederlandse) RIVM methode voor bemonstering van PAK verbindingen te 
controleren  met een methode waarmee kan worden aangetoond of deze methode voldoende effectief 
is.  Door middel van het meten van ozonconcentraties, toepassen van een ozon-adsorber (denuder) en 
verzamelen van de vluchtige fractie kan dit worden vastgesteld. Indien gewenst kan de GGD Amsterdam 
hiertoe een onderzoeksvoorstel samenstellen.  
 
Tot slot is het vanuit gezondheid niet logisch dat in Beth Chaim minder componenten worden gemeten 
dan op de andere meetstations omdat juist in Beth Chaim de hoogste concentraties zijn te verwachten. 
Het is te overwegen om in Beth Chaim de metingen uit te breiden met fijnstof, chroom, nikkel en 
vanadium. 
 


