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 VOORWOORD 
 
Ruim anderhalf jaar terug sloegen beweging.net en CM Oost-Vlaanderen de handen in elkaar om 
samen een campagne op te zetten in het kader van een ‘Gezonde en veilige buurt’. We waren het al 
vlug eens om de focus te leggen op de luchtkwaliteit en meer bepaald op de problematiek van het 
fijn stof. Eerder onderzoek in de stad Antwerpen onder leiding van professor Samson van de 
Universiteit Antwerpen had hierbij onze bijzondere interesse gewekt. Na enkele kennismakings-
gesprekken besloten we samen in zee te gaan om het ondertussen welgekende Airbezenproject uit 
te rollen over gans de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Met dit fameuze Airbezenproject beoogden we een vierledig doel: 
1. Informeren en sensibiliseren m.b.t. de luchtvervuilingsproblematiek in de omgeving. 
2. Het in kaart brengen van de impact van fijn stof op de gezondheid. 
3. Het inschatten en in kaart brengen van de ruimtelijke verspreiding van de verkeersgerelateerde 

luchtverontreiniging in gans de provincie Oost-Vlaanderen. 
4. Concrete aanbevelingen formuleren om er iets aan te doen zowel individueel als naar het beleid 

toe. 
 
De campagne ging van start op 1 februari van dit jaar. In maart werden dan over de ganse provincie 
Oost-Vlaanderen 11 300 aardbeiplantjes verdeeld. Gedurende bijna drie maanden konden deze 
plantjes verkeersgerelateerd fijn stof op hun bladeren verzamelen. Na afloop werden meer dan 7 000 
bladstalen ingezameld, waarvan er 3 065 zijn geanalyseerd door het Departement Bio-ingenieurs-
wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. 
 
Met deze inspiratienota willen we een eerste aanzet geven om er concreet iets aan te doen zowel op 
individueel als op beleidsniveau. 
 
Namens CM en beweging.net willen we onze grote waardering en dank betuigen aan alle deelnemers 
van het Airbezenproject, aan alle vrijwilligers van CM en beweging.net die mee instonden voor de 
organisatie, aan professor Samson en zijn team voor de wetenschappelijke expertise en de goede 
begeleiding, aan de provincie Oost-Vlaanderen voor de logistieke ondersteuning en subsidiëring, aan 
VormingPlus voor de loyale medewerking en in het bijzonder aan vdk bank die het Airbezenproject 
volop ondersteunt en duurzaamheid hoog in het vaandel voert. 
 
 
Mario Pauwels 
 
Secretaris beweging.net MVL 
Gent, 9 november 2017 
 

  



 
 Project AIRbezen - inspiratienota  3 
 

 INHOUDSTAFEL 
 
 
 
 
VOORWOORD           2 
 
 
INLEIDING           4 
 
 
1. FIJN STOF 
1.1 Wat is fijn stof?          5 
1.2 Gevolgen voor de gezondheid        6 
 
 
2. WELKE ROL KAN VLAANDEREN SPELEN? 
2.1 Kilometerheffing          7 
2.2 90 km per uur rond stedelijke centra       7 
2.3 Lage emissiezone         8 
 
 
3. WELKE ROL KAN HET LOKAAL BELEID SPELEN? 
3.1 Sensibiliseren en stimuleren        9 
3.2 Investeer in een gezonde leefomgeving       10 
3.3 Geef voorkeur aan duurzame mobiliteit       11 
3.4 De toekomst is nu!         13 
3.5 Beperk fijn stof in en rond gebouwen       14 
 
 
4. WELKE ROL KAN DE INWONER SPELEN? 
4.1 Decretaal kader          16 
4.2 Mogelijke vragen          16 
4.3 Wat kan je zelf doen?         17 
 
 
5. HOE HET FIJN STOF BEPERKEN IN UW STAD OF GEMEENTE?    18 
 
 
BRONNEN           19 

  



 
 Project AIRbezen - inspiratienota  4 
 

 INLEIDING 
 
Als je ademt, adem je ook de stoffen in waarmee de lucht vervuild is. Daardoor kan lucht-
verontreiniging – een mengsel van stoffen zoals stikstofdioxide, ozon en fijn stof – tot gezondheids-
klachten leiden. 
 
Het wordt meer en meer duidelijk dat inademen van fijn stof een van de meest gezondheids-
schadelijke milieufactoren is, en dit reeds vanaf de zwangerschap. Niet zo gek dus dat dit de laatste 
tijd steeds meer onder de aandacht komt. 
 
Alleen maar slecht nieuws dus? Neen! De gemiddelde luchtkwaliteit in België – en bij uitbreiding in 
Europa – is de laatste 20 jaar wel degelijk verbeterd. Door het invoeren van strengere emissienormen 
is de uitstoot van luchtvervuilende stoffen in alle sectoren (gebouwenverwarming, verkeer, 
landbouw en industrie) gedaald. Toch halen we nog niet (overal) de politiek afgesproken Europese 
grenswaarden voor fijn stof (PM 101). Bovendien zijn de richtwaarden van de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WGO) nog strenger. Zij baseren zich op de wetenschappelijk vastgestelde effecten 
op de gezondheid. 
 

 
De toenemende media-aandacht voor de fijnstofproblematiek maakt ons allen bewuster van het 
probleem. En ook dit is goed nieuws, want wij zijn zelf in staat om meer dan een steentje bij te 
dragen aan de luchtkwaliteit. 
 
Tijdens de start van het project AIRbezen 2017, gaven ruim 12 000 Oost-Vlamingen en meer dan 200 
scholen te kennen het project te ondersteunen. Hiervan werden 9 978 kandidaten, 204 scholen en 14 
organisaties geselecteerd. In totaal zijn er 7 009 stalen binnengebracht voor analyse. De resultaten 
van het onderzoek geven een indicatie van het verkeersgebonden fijn stof in de provincie Oost-
Vlaanderen.  

                                                
1 PM = Particulate Matter. Zie 1.1 WAT IS FIJN STOF 

(bron: VMM) 



 
 Project AIRbezen - inspiratienota  5 
 

1. FIJN STOF 
 

1.1 WAT IS FIJN STOF? 
 
Fijn stof is de verzamelnaam voor hele kleine, voor het oog onzichtbare, deeltjes die aanwezig zijn in 
de lucht. Deze verschillen in oorsprong, grootte en samenstelling en bestaan uit kleine vaste en 
vloeibare deeltjes. Wat betreft de schadelijkheid van fijn stof voor de gezondheid geldt het volgende: 
hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de longen terecht komen en hoe meer schade ze kunnen 
aanrichten. Zeker als ze toxische bestanddelen bevatten. 
 
Wanneer fijn stof rechtstreeks in de lucht komt, spreken we over primair stof. Wanneer het ontstaat 
door reacties in de lucht spreken we van secundair stof. 
Hoewel in de natuur ook fijn stof geproduceerd wordt, zoals zeezout en pollen, komt het meeste fijn 
stof in Vlaanderen toch van menselijke activiteiten. Verwarming van gebouwen is de belangrijkste 
bron van primair fijn stof in onze regio. Daarna volgen land- en tuinbouw, en verkeer. 
 
Fijn stof verdelen we in groepen volgens grootte, uitgedrukt in PM (particulate matter): 
 
a. PM 10: ‘grof’ fijn stof. Dit zijn deeltjes 

met een diameter kleiner dan 10 
micrometer (μm). (mechanisch 
gevormd: oppervlakte-wrijving, 
bouw- en sloopplaatsen…) 
 

b. PM 2,5: ‘fijn’ fijn stof, met een 
diameter kleiner dan 2,5 micrometer. 
Deze ontstaan vooral bij 
verbrandingsprocessen van fossiele 
organische stoffen (steenkool, 
stookolie, diesel, enz.) of biomassa 
(hout, enz.) of worden door chemische omzettingen in de lucht gevormd. 
 

c. PM 0,1: ‘ultra’ fijn stof. Dit zijn deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 micrometer en zijn het 
schadelijkst voor de gezondheid. Een groot deel hiervan is roet (black carbon, zwart stof) en is 
afkomstig van onvolledige verbranding van motoren. Het is meestal de drager van allerlei 
schadelijke stoffen zoals zware metalen en PAK2’s. 

 
In de industrie-, energie- en landbouwsector is er een grote daling van de emissie van fijn stof. Helaas 
werkt een aanzienlijke stijging van de emissies door huishoudens deze verbetering tegen. In de 
transportsector zijn de uitlaatemissies per voertuig verminderd door de vernieuwing van de 
verbrandingsmotoren. Maar de aangroei van het personenwagenpark zorgt er voor dat de totale 
verkeersuitstoot gelijk blijft. De hoeveelheid fijn stof veroorzaakt door remmen, banden en het 
wegdek is bijvoorbeeld met 30 % gestegen. Moderne benzinewagens stoten niet spectaculair minder 
fijn stof uit dan dieselwagens, maar de samenstelling ervan is verschillend: dieseluitstoot is onder 
andere door de aanwezigheid van roet schadelijker voor de gezondheid en wordt door de 
Wereldgezondheidsorganisatie omschreven als kankerverwekkend.  

                                                
2 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
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In dit beleidsdossier ligt de focus hoofdzakelijk op de sectoren waar het beleid en de inwoners samen 
het verschil kunnen maken: huishoudens en verkeer. 
 
 

1.2 GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID 
 
Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijk verband tussen luchtverontreiniging door fijn stof 
en gezondheidsklachten. De grote deeltjes (diameter > PM 10) die hoofdzakelijk een natuurlijke 
herkomst hebben, hebben maar een geringe impact op de gezondheid. Ze slaan erg snel neer op de 
grond, worden door de neus tegengehouden, opgehoest en ingeslikt. 
 
De fijne (PM 10 en PM 2,5) deeltjes dringen daarentegen diep in het ademhalingsstelsel, tot in de 
longblaasjes, en lokken ter plaatse een ontsteking uit. De inademing van fijn stof vergroot de 
gevoeligheid en verergert acute luchtwegaandoeningen. Op lange termijn tast dit de longfunctie aan. 
De allerkleinste deeltjes kunnen in het hele lichaam meegevoerd worden via de bloedsomloop, wat 
kan leiden tot hart- en vaataandoeningen (hartinfarct, hersentrombose, …). 
 
Bij een korte blootstelling aan piekconcentraties fijn stof worden bestaande gezondheidsproblemen 
zoals chronische luchtwegaandoeningen en astma ernstiger. Bij langdurige blootstelling verhoogt het 
risico op cardiovasculaire aandoeningen, longziektes en longkanker. 
 
Globaal gezien zijn (ongeboren) kinderen, ouderen en mensen met chronische luchtweg-
aandoeningen of hart- en vaatziekten extra kwetsbaar bij de inademing van luchtverontreiniging. Een 
levenslange blootstelling aan de huidige concentraties fijn stof zorgt ervoor dat een Vlaming 
gemiddeld één gezond levensjaar verliest. In stedelijke agglomeraties kan dat oplopen tot een verlies 
van drie gezonde levensjaren. Luchtvervuiling kost België overigens jaarlijks 8 miljard euro. 
 
  



 
 Project AIRbezen - inspiratienota  7 
 

2. WELKE ROL KAN VLAANDEREN SPELEN? 
 
Het bewustzijn groeit dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen over het algemeen genomen vrij slecht is. 
Dit is al lang geen probleem meer van de steden alleen. De oorzaken zijn gekend, maar de 
oplossingen liggen niet alleen in handen van het lokaal beleid. 
 
Maatregelen als een kilometerheffing voor personenwagens, 90 km per uur op de autosnelwegen 
rond stedelijke gebieden en een algemene lage-emissiezone in heel Vlaanderen kunnen een verschil 
maken. 
 
 

2.1 KILOMETERHEFFING 
 
Sinds 1 april 2016 moeten vrachtwagens van meer dan 3,5 ton tol betalen voor het gebruik van 
snelwegen. Een vorm van belasting voor het gebruik van de autosnelwegen en sommige 
gewestwegen, die het vrachtverkeer op onze snelwegen moet ontraden. 

De volgende stap is een slimme kilometerheffing invoeren, ook voor personenwagens en lichte 
voertuigen. Bij deze vorm van rekeningrijden betaal je niet enkel afhankelijk van de tijd en plaats 
waar je rijdt. Ook de duurzaamheid van de wagen speelt een rol. Het is een eerlijke manier om de 
kosten van het verkeer te dekken. Bovendien is het een stimulans om de afstand woon-werkverkeer 
te verkleinen, mobiliteit beter en duurzamer te plannen en minder kilometers af te leggen in de spits. 
 
Pas dit toe op het hele wegennetwerk, waarbij de tarieven op het onderliggende netwerk hoger zijn 
dan op de snelwegen. Kiezen voor de plaats die maatschappelijk het meest gewenst is, wordt op 
deze manier gestimuleerd. 
 
De opbrengst van de kilometerheffing kan aangewend worden voor investeringen in openbaar 
vervoer en voorzieningen voor duurzaam transport. 
 
 

2.2 90 KM PER UUR ROND STEDELIJKE CENTRA 
 
Wanneer er in de atmosfeer te hoge concentraties van fijn stof worden gemeten, treedt het 
zogenaamde SMOG-alarm in werking. De toegelaten maximumsnelheid op delen van het 
autosnelwegnet in Vlaanderen wordt tijdelijk verlaagd tot 90 km/u. Op die manier kan het risico en 
de duur van de luchtverontreiniging beperkt worden. Het is immers zo dat lagere snelheden zorgen 
voor een vermindering in de schadelijke uitstoot die gemotoriseerde voertuigen produceren. 
 
Uit een studie door het VITO in opdracht van de Vlaamse Milieu Maatschappij blijkt dat 
snelheidsverlagingen tijdens deze smogepisodes een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit. De 
concentraties EC (elementair koolstof, de maat voor dieselroet) dalen aanzienlijk. Vlakbij de 
snelwegen waar de snelheidsbeperking geldt, kan de daling van de hoeveelheid dieselroet oplopen 
tot 30 %. Meer dan 40 000 Vlamingen worden bij snelheidsbeperkingen blootgesteld aan minstens 
10 % minder dieselroet. Voor iets meer dan 7 500 Vlamingen is dat zelfs minstens 15 %.  
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Gezien recent onderzoek3 aantoont dat de concentratie fijnstof in het Vlaams Gewest nog steeds op 
heel wat plaatsen te hoog is, dient Vlaanderen deze SMOG-maatregel het hele jaar toe te passen. 
Zeker in stedelijk gebied. 
 
 

2.3 LAGE-EMISSIEZONE 
 
Lage-emissiezones (LEZ) zijn gebieden waar sterk vervuilende auto’s, bussen en vrachtwagens niet 
langer welkom zijn. Hierbij is het mogelijk te differentiëren tussen type vervoermiddel en type 
brandstof en leeftijd van het vervoermiddel. Zo is geweten dat dieselauto’s meer fijn stof 
veroorzaken dan benzineauto’s. 
 
Het invoeren hiervan is één van de meest effectieve maatregelen op lokaal niveau om de 
gezondheidsimpact van verkeer te verminderen. Momenteel hebben er 3 Vlaamse steden beslist 
deze milieuzone in te voeren: Antwerpen (2017), Gent (2020) en Mechelen (2020). Ook in Sint-
Niklaas denkt men er over na. Het is wel heel belangrijk dat overal dezelfde voorwaarden gelden: een 
éénduidig systeem zodat er geen verwarring ontstaat. Beter nog zou zijn dat heel Vlaanderen één 
grote lage-emissiezone invoert. De luchtkwaliteit is iets dat iedereen aanbelangt.  

                                                
3 http://www.joaquin.eu/Decision-Support-Tool/page.aspx/131 
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3. WELKE ROL KAN HET LOKAAL BELEID SPELEN? 
 
Beperk de uitstoot van fijn stof. Als er geen fijn stof geproduceerd wordt, hoeven we niet te zoeken 
naar middelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Helaas is de realiteit niet zo eenvoudig: een huis 
helemaal verwarmen op groene stroom is nog niet voor iedereen weggelegd. En we nemen te snel 
de auto: om boodschappen te doen, voor werkverplaatsingen, om de kinderen naar school te 
brengen, enz. 
 
Voor u als mandataris is er een belangrijke taak weggelegd om de luchtkwaliteit lokaal te helpen 
verbeteren: door middel van de voortrekkersrol die uw gemeente of stad kan vervullen, door het 
uitrollen van sensibiliseringscampagnes, door acties te ondernemen en door de vinger aan de pols te 
houden op de gemeenteraad. 
 
Hieronder vindt u diverse acties. Sommige zijn snel en makkelijk te realiseren, voor andere zijn een 
langetermijnvisie en -beleid nodig. Vaak is een combinatie van maatregelen nodig om het fijn stof te 
reduceren. Deze kunnen afgetoetst worden aan de hand van de Joaquinscore4. Deze tool werd 
ontwikkeld om beleidsvormers en hun medewerkers, zoals ambtenaren, te helpen bij de keuze van 
de meest geschikte maatregelen om hun eigen lokale verkeersbeleid inzake luchtkwaliteit te 
verbeteren. 
 
 

3.1 SENSIBILISEREN EN STIMULEREN 
 
Het beleid kan de beeldvorming over fijn stof beïnvloeden. Bij het informeren naar wat beter kan, ligt 
de focus op de voordelen en positieve gevolgen van een lagere uitstoot van fijn stof. 
 
Betrek de inwoners bij het bedenken en uitwerken van acties die de luchtkwaliteit bevorderen. 
Daarnaast kunnen verenigingen mee aan de kar trekken of hun expertise met betrekking tot milieu 
en gezondheid delen: lokale bewegingspunten, CM-vrijwilligers, een Pasar-afdeling, een oudergroep, 
de fietsersbond, de huisartsenvereniging, enz. 
 
Breng hen rond de tafel om na te denken welke campagnes kunnen opgestart worden in de 
gemeente. Richt je hierbij ook naar de stakeholders en bedrijven. 
 
Het lokaal bestuur kan ook helpen om milieuvriendelijke en duurzame beslissingen te nemen door 
bijvoorbeeld het toekennen van specifieke subsidies, het ondersteunen van duurzame groeps-
aankopen… Vaak zijn deze ook goed voor het klimaat. 
 
Enkele voorbeelden: 

- Bevorder het aanplanten van hagen, bomen, groendaken, geveltuinen… door een 
subsidiereglement uit te werken. 
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- Maak het gebruik en/of de aankoop van elektrische (bak)fietsen, elektrische/CNG of 
deelwagens zo makkelijk mogelijk (mede door tegemoetkoming bij het inschrijvingsgeld voor 
autodelen en het voorzien van publieke laadpalen). 

- Organiseer groepsaankopen voor duurzame verwarming, stroom en mobiliteit. Promoot het 
gebruik van condensatieketels op aardgas en zorg er voor dat ook kwetsbare inwoners in 
aanmerking komen. 

 
Vergeet niet de eigen werking en diensten onder de loep te 
nemen. 

- Investeer in ‘propere’ dienstvoertuigen en deel deze met 
de inwoners van je gemeente. De gemeente Evergem 
bijvoorbeeld stelt via een autodeelproject twee 
dienstwagens ter beschikking in het weekend. 

- Beperk de uitstoot van publieke gebouwen door deze 
goed te isoleren en te verwarmen met hernieuwbare 
energie. 

- Maak gebruik van fietskoeriers en/of stimuleer de opstart van dergelijke initiatieven. Zowel 
in stedelijk gebied als in landelijke gemeenten kan dit een meerwaarde bieden. 

- … 
 
AAN DE SLAG! 
Is het voldoende gekend wat de stad of gemeente doet voor de luchtkwaliteit? Weten inwoners 
waarop men beroep kan doen om samen het fijn stof te beperken? Wat kan beter? 
 
 

3.2 INVESTEER IN EEN GEZONDE LEEFOMGEVING 
 
Wonen en werken in een gezonde omgeving, daar heeft iedereen baat bij. 
De hoeveelheid fijn stof in de buurt kan soms door enkele eenvoudige 
acties worden verminderd. 

 
Bomen en planten zijn fijnstofvangers. Deeltjes blijven aan de bladeren en 
takken hangen, bij de volgende regenbui spoelen ze gedeeltelijk af naar de 
bodem. Andere deeltjes worden ingebouwd in bladeren en schors. Op open 
vlaktes of braakliggende terreinen kan fijn stof zich heel snel verspreiden 
onder invloed van de wind en de turbulentie van het verkeer. Een 
bodembedekker of haag kan dit vermijden. Een taxushaag of klimop zijn 
goede voorbeelden die het hele jaar door fijn stof afvangen, net als 
loofbomen met een wat complexere takstructuur en ruwe behaarde bladeren: zwarte els, gewone 
esdoorn, Noorse esdoorn, Spaanse aak, es, haagbeuk en ruwe berk. Naaldbomen zoals de grove den 
blijven het hele jaar groen en zijn ook geschikt om fijn stof te verwijderen.  

‘Het belang van bomen’ (Aalst) 

Evergem deelt twee dienstwagens 
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Invloed van groene gevels in een street canyon 

In een street canyon5 kies je best voor bomen met open 
kruinen op voldoende afstand van elkaar zodat er een goede 
luchtverversing mogelijk is en het groene tunnel-effect 
vermeden wordt. 
 
Beter nog scoren groene gevels die de luchtcirculatie alle 
kansen geven en daarnaast nog het opwaaiend fijn stof met 
hun bladeren opvangen. 
 
Bomen hebben nog heel wat bijkomende voordelen: ze halen 
CO2 uit de lucht en zetten dit om in zuurstof. Bovendien 
maken ze de buurt mooier en de gezondheid beter. Bomen 
dempen het geluid en helpen bijvoorbeeld om te recupereren 
van stress en te herstellen van ziekte. 

 
AAN DE SLAG! 
Informeer naar het opstellen en/of uitrollen van een actieplan. Hiermee toont de stad of gemeente 
haar engagement aan om de concentratie aan fijn stof te beperken. 
 
Welke stappen in functie van het  Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie / 
Burgemeestersconvenant Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen / … zijn er reeds genomen, indien 
de stad of gemeente deze ondertekende? Welke zijn er nog gepland? En wat is er nog nodig om de 
doelstellingen te halen? 
 
Vraag bijkomend onderzoek naar fijn stof. Via AIRbezen is een eerste aanzet gegeven; er kan een 
meetstation van de Vlaamse Milieumaatschappij aanwezig zijn in de buurt. Via het Provinciaal 
Centrum voor Milieuonderzoek6 (provincie Oost-Vlaanderen) is het eveneens mogelijk om meet-
apparatuur te ontlenen om roet te meten. Er kan ook ondersteuning gegeven worden om 
luchtverontreiniging in straten in beeld te brengen met het CAR-model of er kunnen meetcampagnes 
met passieve staalnames opgezet worden (voor NO2). 

 
 

3.3 GEEF VOORKEUR AAN DUURZAME MOBILITEIT 
 
De auto is niet alleen ingebed in ons hoofd, maar ook in onze infrastructuur. Toch kunnen soms 
kleine aanpassingen zorgen voor een kanteling om het automatisme te doorbreken. Minder gebruik 
maken van de auto is namelijk één van de belangrijkste oplossingen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren. 
 
Een goed mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Teken 
een verkeersveiligheidsbeleid uit om straten, pleinen en schoolomgevingen verkeersveiliger te 
maken. Hou hierbij expliciet rekening met de factor fijn stof.  

                                                
5 Street canyons zijn smalle straten met hoge gesloten bebouwing aan beide zijden van de straat. 
6 zie Milieucontractbrochure 2018 
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Een zone 30 invoeren heeft invloed op de uitstoot van de wagens omdat het verbruik daalt. 
Daarnaast zorgt dit ervoor dat het aangenamer en veiliger is om er te fietsen. Mooi meegenomen! 
Andere mogelijkheden zijn: het invoeren van eenrichtingsverkeer, een fietsstraat, een lage-
emissiezone7 (LEZ). In een street canyon kan een vlotte verkeersdoorstroming soelaas bieden door er 
voor te zorgen dat er minder auto’s rijden, of kan zelfs een dieselverbod ingesteld worden. 
 
Maak voet- en fietspaden zo aantrekkelijk en veilig mogelijk. 
Wanneer deze zich niet pal naast de straat bevinden, 
verplaatsen zwakke weggebruikers zich veiliger en worden ze 
minder blootgesteld aan fijn stof. Een kleine blokhaag, met 
de grootte van 0,6 m tot 1 m, die de straat van de zwakke 
weggebruiker afschermt, vangt bovendien de uitlaatgassen 
van het verkeer gedeeltelijk op. 
 

Het invoeren van school-
straten8 heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit op de speelplaats 
en in de klaslokalen. Voor leerlingen kunnen ‘veilige en gezonde 
fietskaarten’ verschillende fietsvriendelijke schoolroutes – arm aan fijn 
stof – in kaart brengen. Via een fietspoolsysteem, een initiatief 
ondersteund door de mobiliteitsdienst van de provincie Oost-
Vlaanderen, kunnen kinderen op een veilige manier samen naar school 
fietsen. 
 
Voorzie voldoende en veilige parkeermogelijkheden voor fietsen en 
hou hierbij rekening met de opkomst van elektrische fietsen en 
bakfietsen die meer ruimte vragen. 
 

Fietsroutenetwerken en ‘stap’netwerken die steden en randgemeenten verbinden, bieden kansen 
om mensen uit de auto te halen. Inspiratie kan hierbij gehaald worden bij de (recreatieve) 
fietsknooppunten. Een Trage-Wegen-plan brengt kleine (onverharde) wegen in kaart die geschikt zijn 
voor het niet-gemotoriseerd verkeer en een aangename verbinding vormen tussen wijken. 
 

Investeer in (elektrische) dienstfietsen, voor woon-werkverkeer 
en dienstverplaatsingen. Organiseer fietsdelen om de pendelaars 
sneller te overhalen het openbaar vervoer te nemen en de laatste 
kilometers met de fiets af te leggen.  

                                                
7 De Vlaamse overheid tekende op 27 november 2015 het decretale kader uit voor de lage-emissiezones. 
8 In een schoolstraat is geen autoverkeer aan de schoolpoort toegelaten bij het begin en het einde van de schooldag. 

Fietspad afgescheiden door blokhaag 

Kids Op Weg 
veilige fietsroutes – Erpe-Mere 

Elektrische dienstfietsen - Nevele 
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AAN DE SLAG! 
Is het voldoende gekend wat de stad of gemeente doet voor de luchtkwaliteit? Weten inwoners 
waarop men beroep kan doen om samen het fijn stof te beperken? Wat kan beter? 
 
Welke stappen zijn er al genomen om het alternatief vervoer te stimuleren? En waar kunnen we 
nog meer op inzetten? 
 
 

3.4 DE TOEKOMST IS NU! 
 
Meer en meer steden kondigen aan dat auto’s met een verbrandingsmotor in de (nabije) toekomst 
niet langer welkom zullen zijn. Maak tijdig een duidelijk statement in jouw stad of gemeente door 
hier een beslissing in te nemen. Zo laat je inwoners rustig de tijd om zich mentaal aan te passen en 
om de juiste keuze te maken bij de aanschaf van een nieuwe wagen. De belangrijkste stap is nu de 
dieselwagens weren. Stimuleer nu al wijken om dieselvrij te worden. En wanneer het kan, laat 
mensen de overstap maken op hybride of elektrische voertuigen. 
 
Stimuleer de aankoop  van wagens zonder verbrandingsmotor en gebruik deze eveneens als 
dienstvoertuig. Deze opladen op groene energie maakt het voordeel ten opzichte van een wagen met 
een klassieke verbrandingsmotor alleen maar groter. Voor langere afstanden of wagens die 
zwaardere lasten moeten vervoeren, kunnen CNG-voertuigen (aardgas) een oplossing bieden. Wie 
eraan denkt om een dergelijke milieuvriendelijke wagen te kopen, kan een extra duwtje in de rug 
krijgen wanneer het beleid er voor kiest om 
deze wagens extra voordelen te geven, zoals 
bijvoorbeeld gratis parkeren. 
 
Op vrij korte termijn zal het faciliteren van 
autodelen het aantal auto’s, de files en de 
uitstoot verminderen. Tot nu toe blijft dit 
vaak beperkt tot stadskernen (bv. Partago, 
Cambio), maar ook in gemeenten en wijken (buurtdeelauto’s) is autodelen een boeiende piste. En 
hoe dichter en meer uitgebouwd het netwerk wordt, hoe interessanter deelauto’s worden. De 
efficiëntie van een maatregel zoals deze zal dus liggen in de intensiteit van de uitbouw van het 
netwerk. Voorzie parkeervergunningen en reserveer parkeerplaatsen. 
 
Park-and-ride-systemen, gecombineerd met een restrictief parkeerbeleid in de centra, leiden tot 
minder wagens in het centrum en minder emissies. Vooral als dit gecombineerd wordt met andere 
maatregelen zoals de beschikbaarheid van fietsen, veilige fietsroutes en een goed uitgebouwd 
openbaar vervoer. 
 
Een stadstol – waarbij men tijdens de spitsuren betaalt om met de auto naar de stad te rijden – kan 
zorgen voor minder files en een gezondere luchtkwaliteit. In Stockholm, een stad vergelijkbaar met 
Brussel, werd dit positief geëvalueerd. De maximumtarieven liggen niet hoger dan € 2. De opbrengst 
van de tol kan vervolgens geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke alternatieven.  

Elektrisch Autodelen Coöperatie Partago 
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Denk na over nieuwe vormen van distributie: vrachtwagens en 
koerierdiensten die hun goederen lossen in een distributiecentrum 
rondom de gemeente of stad, vanwaar de pakjes naar hun 
bestemming worden gebracht met fietskoeriers en elektrische 
bestelwagens. Dit komt niet alleen de luchtkwaliteit ten goede, ook de 
veiligheid! 
 

Een andere interessante ontwikkeling is 
het ontstaan van een hele reeks nieuwe 
vormen van lichtere elektrische voertuigen: mengvormen tussen een 
elektrische fiets, scooter of auto. Al dan niet gecombineerd met 
‘menselijke aandrijving’. Voorbeelden hiervan zijn fietstaxi’s, elektrische 
golfkarretjes, enz. Zeker in een stedelijke omgeving bieden deze een 
meerwaarde en verdienen daarom extra ondersteuning. 
 
 
 

AAN DE SLAG! 
In welke mate wordt bij de vernieuwing van het wagenpark rekening gehouden met fijn stof of de 
luchtkwaliteit? 
 
Vraag naar een onderzoek om distributie buiten de kern te faciliteren. 
 
 

3.5 BEPERK FIJN STOF IN EN ROND GEBOUWEN 
 
Hou rekening met de fijnstofproblematiek bij nieuwe projecten of de heraanleg van een bestaande 
situatie. Bouw een woonwijk, een kinderopvangverblijf of een woon- en zorgcentrum niet naast een 
drukke verkeersas. Zeker kinderen en ouderen zijn gevoeliger voor de problematiek van fijn stof. 
 
Verwarmen kost hoe dan ook energie en gaat hand in hand 
met het goed isoleren van het dak, de muren, vloer en 
ramen. Aan de hand van een thermografische scan van de 
gemeente kunnen inwoners inschatten hoe goed hun dak 
geïsoleerd is. 
 
De energie die je toch nog nodig hebt, maak je het best aan 
met een milieuvriendelijke verwarmingsinstallatie zoals een 
warmtepomp en zonneboiler. Verwarmen op aardgas zorgt voor heel wat minder uitstoot van fijn 
stof dan verwarmen met stookolie, steenkool of hout- en pelletkachels. Het aanmoedigen om de 
oude toestellen te vervangen door nieuwe hoogrendementsaardgasketels is bijgevolg aan te raden. 
Kies tenslotte voor groene stroom. 
 
Specifiek voor openbare gebouwen en nieuwe woonprojecten zijn er nog andere mogelijkheden. 
Warmtenetten kunnen restwarmte – bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven – of 

Citydepot: 
duurzame stadsdistributie - Gent 

De Max – fietstaxi 
LDC Elfdorpen Deinze 
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aardwarmte van diep onder de grond gebruiken voor verwarming en warm water. De stad Eeklo is 
één van de pioniers die een grootschalig warmtenet wil aanleggen. En in Cohousing Kerselaar in 
Oostakker worden 16 laagenergie- en passiefwoningen aangesloten op een collectief warmtenet. 
 
De concentratie fijn stof binnenshuis wordt bepaald door de buitenlucht en binnenhuisbronnen. Uit 
studies blijkt dat de concentraties fijn stof in huis hetzelfde of lager zijn dan buiten, tenzij er sterke 
bronnen van fijn stof (zoals roken of een open haard) binnenshuis aanwezig zijn. Luchtconsulenten 
kunnen wijzen op het belang van goede en juiste verluchting en het vermijden van binnenhuis-
bronnen van fijn stof, zoals tabaksrook, een open haard, bakken en braden zonder dampkap… 
 
AAN DE SLAG! 
Hou de vinger aan de pols bij nieuwe bouwplannen of grote verkavelingen. Is er voldoende 
rekening gehouden met de uitstoot van fijn stof? Bijvoorbeeld parkeren aan de rand van een nieuwe 
woonwijk, de afstand ten opzichte van een drukke verkeersader, de impact van het verkeer en de 
mogelijkheden tot duurzaam vervoer? Betrek ook de GECORO in dit verhaal. 
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4. WELKE ROL KAN DE INWONER SPELEN? 
 

Het project AIRbezen biedt de uitgelezen kans om vragen te stellen ten opzichte van het beleid in de 
stad of gemeente. Een gezonde leefomgeving is een verantwoordelijkheid voor zowel de inwoners 
als voor de lokale overheid. 

 
 

4.1 DECRETAAL KADER 
 
Het Gemeentedecreet voorziet mogelijkheden voor burgers om politiek aandacht te vragen voor hun 
ideeën of voor wie vragen heeft ten opzichte van het beleid bij grote werken of nieuwe 
woonprojecten in de buurt. 
 
• Voorstellen van burgers 

Inwoners van een gemeente kunnen, via een gemotiveerde nota en handtekeningenactie, eigen 
voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening laten inschrijven op 
de agenda van de gemeenteraad (Gemeentedecreet, art. 200bis e.v.). 
 
Dit verzoek vereist de steun van: 
- 2 % van de inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners, 
- 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 en minder dan 30 000 

inwoners 
- 1 % van de inwoners ouder dan 16 in gemeenten met minstens 30 000 inwoners 
Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat de gemeente ter beschikking stelt en wordt met 
aangetekende brief verstuurd. 
 
• Verzoekschriften 

Burgers kunnen verzoekschriften indienen bij alle organen van het gemeentebestuur (gemeenteraad, 
college,...). Voorwaarde om ontvankelijk te zijn is dat het onderwerp een bevoegdheid is van de 
gemeente. Een handtekeningenactie is niet nodig, al is een brede lokale steun altijd een voordeel. 
Verzoekers kunnen vragen om gehoord te worden en het lokale bestuur moet binnen de drie 
maanden een gemotiveerd antwoord verstrekken. (Gemeentedecreet art. 201) 
 
 

4.2 MOGELIJKE VRAGEN 
 
Informeer bij de planning van een nieuwe wijk of de heraanleg van een straat naar welke stappen 
het lokale bestuur neemt om het fijn stof te beperken. Mobiliseer de buurt en laat jullie horen: op 
infoavonden of via een verzoekschrift. 
 
Welke maatregelen heeft het lokaal bestuur reeds genomen om het fijn stof te beperken? 
 
Stel voor dat de gemeente of stad zelf verder onderzoek doet naar fijn stof. Via AIRbezen is een 
eerste aanzet gegeven, waar burgers mee de schouders kunnen onder steken. 
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Bevraag naar de mogelijkheden om zo weinig mogelijk fijn stof te hebben in de buurt van scholen. 
kiss-and-ridezones en schoolstraten zijn hier voorbeelden van. 

 
 

4.3 WAT KAN JE ZELF DOEN? 
 
Neem alvast zelf initiatief om het fijn stof te beperken. Dit kan door enkele eenvoudige voorbeelden: 

- Neem duurzame keuzes wat betreft mobiliteit. 
o Volg het STOP-principe 
o Rijdt minder snel 
o Maak gebruik van alternatieve vervoerswijzen in plaats van het gebruik van de eigen 

wagen 
o Kies wanneer je de auto moet vervangen voor een duurzaam model 

- Als je verwarmt op hout, stook dan slim: bijvoorbeeld niet op dagen met weinig wind of mist. 
- Kies voor groene energie. 
- Stop met roken. 
- Probeer waar mogelijk drukke wegen te vermijden als je gaat fietsen of lopen. Kies voor een 

route met minder verkeer. 
- Ventileer je woning goed, maar vermijd de straatkant. 
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5. HOE HET FIJN STOF BEPERKEN IN UW STAD OF GEMEENTE? 
 

ACTIE snel middellange 
termijn 

lange 
termijn 

continu 

Sensibiliseer en informeer 
- Wat is fijn stof? Welke stappen zijn nodig? Wat is er 
reeds gebeurd? 
- Pas het STOP-principe toe 

 
x 
 

x 

  x 

Opmaak Klimaatactieplan  x x  

Inzetten op stadsgroen 
- Sensibiliseren 
- Groene gevels promoten 
- Bij heraanleg straten/pleinen 

 
x 
x 

 
 
 

x 

  
x 

Breng de problematiek van fijn stof in kaart x    

Faciliteer autodelen 
Zowel met eigen voertuigen, als via een organisatie 

x    

Bevoordeel duurzaam transport 
- Geef ruimte aan fietsers, voetgangers 
- Mobiliteitsplan (zone 30, parkeerbeleid, fietsstraten, 
schoolstraten…) 
- Veilige en gezonde fietskaarten 
- Trage-Wegen plan 
- Weer dieselwagens uit het centrum 

 
x 
 
 

x 
x 

 
 

x 
 
 
 

x 

  
x 

Maak werk van een emissievrije stad of gemeente 
- Organiseer groepsaankopen voor duurzame 
verwarming of duurzaam transport 
- Koop hybride, elektrische of CNG-wagens wanneer 
nieuwe dienstwagens worden aangekocht 
- Koop (elektrische) dienstfietsen 
- Weer wagens met brandstofmotor uit het centrum 
- Maak waar mogelijk gebruik van warmtenet 

 
x 
 

x 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 

x 
 
 
 
 

x 
 

x 

 

Hou de vinger aan de pols op de gemeenteraad met 
betrekking tot de fijn stofproblematiek 
(aankoopbeleid, heraanleg straten/wijken/…) 

   x 
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 BRONNEN 
 
Schriftelijke bronnen 
- https://www.vmm.be/lucht/fijn-stof/wat-is-fijn-stof 
- https://www.vmm.be/lucht/fijn-stof/emissies-fijn-stof 
- http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/luchtkwaliteit-verspreiding-van-fijn-

stof/emissie-van-zwevend-stof-naar-lucht/emissie-van-primair-fijnstof/ 
- https://www.vmm.be/publicaties/eindrapport-impact-90-km-u-beleidsmaatregel-luchtkwaliteit  
- http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/is-90-km-h-rijden-een-druppel-op-een-hete-plaat 
- https://deanderekrispeeters.wordpress.com/tag/vrachtwagens/ 
- http://www.ademloos.be/nieuws/stadsbomen-voor-een-goede-luchtkwaliteit 
- Fijn Stof en Planten, een boeiende interactie (R. Samson en S. Denys) 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=agendapresentations&doc=doc_558_3_G
roen_bouwen_thema_fijn_stof_en_planten_UA_R_Samson_en_S_Denys.pdf&lang=nl 

- ‘Het belang van bomen’, dienst leefmilieu stad Aalst 
- Childproof – maatregelen ter bescherming van de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen 

tegen verkeersverontreiniging 
- https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie 
- Transitie Ugent, memorandum 2014 
- http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/is-huishoudelijke-verwarming-ook-een-bron-van-

fijnstof-emissies 
- https://www.eandis.be/nl/klant/aansluitingen/warmtenetten/wat-is-een-warmtenet 
- https://www.lne.be/hoeveel-fijn-stof-is-er-in-huis-en-wat-is-hiervoor-het-nut-van-

luchtzuiveringstoestellen 
- Aertsens Joris, De Nocker Leo, Lauwers Hugo, Norga Katelijne, Simoens Ilse, Meiresonne Linda, 

Turkelboom Francis, Broekx Steven. (2012). “Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad 
of gemeente”; Studie uitgevoerd in opdracht van: ANB – Afdeling Natuur en Bos; 144 p. 

- Neirynck J., Stevens M. (2014). Hoofdstuk 19- Ecosysteemdienst regulatie van luchtkwaliteit. 
(INBO.R.2014.1986607). In Stevens, M. et al. (eds.), Natuurrapport - Toestand en trend van 
ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. Mededelingen van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2014.1988582, Brussel. 

- http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/Gebiedsgericht/ 
strat_proj_energielandschap/ 

- https://codex.vlaanderen.be/ 
- Decreet betreffende Lage Emissie Zones, 27 november 2015, Vlaamse Overheid. 

https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/legislation/3331/2015/sb181215-1.pdf 
- http://www.joaquin.eu/Decision-Support-Tool/page.aspx/131 
 
Gesproken bronnen 
- Prof. Roeland Samson, Universiteit Antwerpen, Departement bio-ingenieurswetenschappen, 

Laboratorium voor Milieu- en Stadsecologie 
- Dr. Dirk Avonts, Gastprofessor Universiteit Gent, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en 

Eerstelijnsgezondheidszorg 
- Kabinet Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 
- Transitienetwerk UGent, werkgroep nieuw toekomstplan 
- Collegagroep Fijn Stof beweging.net Oost-Vlaanderen 
- Dienst leefmilieu stad Aalst 
- Jeroen Staelens, Onderzoeksmedewerker lucht Vlaamse Milieumaatschappij 

https://www.vmm.be/lucht/fijn-stof/wat-is-fijn-stof
https://www.vmm.be/lucht/fijn-stof/emissies-fijn-stof
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/luchtkwaliteit-verspreiding-van-fijn-stof/emissie-van-zwevend-stof-naar-lucht/emissie-van-primair-fijnstof/
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/luchtkwaliteit-verspreiding-van-fijn-stof/emissie-van-zwevend-stof-naar-lucht/emissie-van-primair-fijnstof/
http://www.ademloos.be/nieuws/stadsbomen-voor-een-goede-luchtkwaliteit
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=agendapresentations&doc=doc_558_3_Groen_bouwen_thema_fijn_stof_en_planten_UA_R_Samson_en_S_Denys.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=agendapresentations&doc=doc_558_3_Groen_bouwen_thema_fijn_stof_en_planten_UA_R_Samson_en_S_Denys.pdf&lang=nl
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie
http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/is-huishoudelijke-verwarming-ook-een-bron-van-fijnstof-emissies
http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/is-huishoudelijke-verwarming-ook-een-bron-van-fijnstof-emissies
https://www.eandis.be/nl/klant/aansluitingen/warmtenetten/wat-is-een-warmtenet
https://www.lne.be/hoeveel-fijn-stof-is-er-in-huis-en-wat-is-hiervoor-het-nut-van-luchtzuiveringstoestellen
https://www.lne.be/hoeveel-fijn-stof-is-er-in-huis-en-wat-is-hiervoor-het-nut-van-luchtzuiveringstoestellen
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/Gebiedsgericht/strat_proj_energielandschap/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/Gebiedsgericht/strat_proj_energielandschap/
https://codex.vlaanderen.be/
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/legislation/3331/2015/sb181215-1.pdf

