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Resultaten onderzoek luchtkwaliteit Etten-Leur bekend  
 

Van 6 januari tot 30 juni 2022 voerde een mobiel luchtmeetstation van de provincie Noord-Brabant 

metingen uit naar de luchtkwaliteit in Etten-Leur. De provincie publiceerde op donderdag 15 

september het meetrapport met de resultaten van dit onderzoek. De luchtkwaliteit in Etten-Leur 

komt overeen met vergelijkbare woonomgevingen in Noord-Brabant. Bovendien worden de 

normen van de Wet milieubeheer niet overschreden.   

  

Jaarlijks brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de luchtkwaliteit in kaart. 

Hiervoor maakt het RIVM gebruik van meetstations. Het aantal meetlocaties in Nederland is beperkt. 

Daarom heeft de provincie Noord-Brabant geïnvesteerd in twee roulerende meetstations die de 

komende vijf jaar een tour door de provincie maken. Deze stations zijn bedoeld om de luchtkwaliteit 

te meten op locaties waar nu geen stations staan.   

  

Locatie mobiel meetstation  

De eerste zes maanden van dit jaar heeft één van deze meetstations in Etten-Leur gestaan: naast de 

rotonde Grauwe Polder-Heistraat. Voor deze locatie is gekozen omdat het station hier de kwaliteit 

kan meten van de lucht die afkomstig is van de rijksweg A58 (verkeer) en bedrijventerrein Vosdonk 

(industrie). Zo krijgt de gemeente inzicht in de hoeveelheid stikstofoxides, fijnstof en 

koolwaterstoffen in onze leefomgeving.   

  

Onderzoeksresultaten  

Uit het onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in Etten-Leur overeenkomt met vergelijkbare 

woonomgevingen in Noord-Brabant. Alle gemeten stoffen voldoen aan de wettelijke normen. Een 

opvallend resultaat uit de luchtkwaliteitsmetingen is een lichte verhoging van de concentratie 

benzeen. Dit is afkomstig van het noordelijke deel van bedrijventerrein Vosdonk. Omdat benzeen 

een gevaarlijke stof is, moeten bedrijven de uitstoot hiervan zoveel mogelijk beperken 

(minimalisatieplicht). De overheid heeft een inspanningsplicht om de bron te achterhalen. Daarom 

gaf de gemeente Etten-Leur de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de opdracht om 

de bron van deze verontreiniging te achterhalen en ertegen op te treden. De OMWB rondt dit 

onderzoek binnen enkele maanden af.  

 

WHO advieswaarden  

Naast de wettelijke normen waar Etten-Leur aan voldoet, zijn de meetresultaten ook vergeleken met 

de advieswaarden van de Wereld Gezondheidsraad (WHO). De waarden die de WHO aanhoudt zijn 

bedoeld om het beleid tot 2030 op te baseren. De concentratie stikstofdioxide (NO2) en kleinere 

deeltjes fijnstof (PM1 en PM2,5) voldoen op dit moment nog niet aan deze advieswaarden. Dat houdt 



 

 

in dat de lucht in Etten-Leur minder gezond is dan de WHO adviseert. Dit geldt voor een groot deel 

van Nederland.  

 

Meer informatie 

Meer informatie is te vinden op https://www.etten-leur.nl/luchtmeting en op de website van de 

provincie Noord-Brabant Brabant.nl - Provincie Noord-Brabant. 
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