top 10
voor gezonde lucht

Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van
mensen. Hoewel op veel plekken aan de wettelijke
Europese normen wordt voldaan, blijft de lucht
ongezond. Zelfs binnen deze normen lopen ook in 2012
honderdduizenden mensen in Nederland gezondheidsschade op door het inademen van vervuilde lucht.
Vooral roet van verkeer in de steden is een grote
boosdoener. Luchtvervuiling veroorzaakt astma en
COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), harten vaatziekten en zelfs vroegtijdige sterfte. De lucht
moet - en kan - dus nog veel schoner!
Gemeenten kunnen tal van effectieve maatregelen
nemen waardoor de lucht schoner wordt en iedereen
..
gezonder kan wonen, spelen en recreeren. In deze
brochure worden tien maatregelen beschreven die
succesvol zijn in andere steden. Natuur & Milieu, de
Milieucentra in de vier grote steden, de Natuur en
Milieufederaties, de Fietsersbond, het Astma Fonds
(binnenkort Longfonds) en de erkende leveranciers
van roetfilters roepen daarom alle steden in
Nederland op om die succesvolle maatregelen
over te nemen.

1. voer milieuzones in
Gemeenten kunnen milieuzones invoeren om oude, vervuilende
voertuigen van 12 jaar en ouder uit de stad te weren. In Nederland
hebben 12 steden een milieuzone voor vrachtwagens. Verschillende
steden zoals Amsterdam en Utrecht overwegen dat in 2013 uit te
breiden met bestelauto’s. Door de milieuzone in de gehele stad toe
te passen voor alle grote vervuilers én door een goede handhaving
worden de zones echt effectief. Een goed voorbeeld is de milieuzone
in Berlijn die zorgt voor 40% minder roetuitstoot en een grote gezondheidswinst. Vanaf 1 januari 2012 is ook het gehele Ruhrgebied
één grote milieuzone. Vervuilende diesels zonder roetfilter komen
het gebied niet meer in. Wenen en Zürich weren ook mobiele werktuigen zonder roetfilter uit de milieuzone.
Meer info: www.milieuzones.nl
www.sootfreecities.eu

2. stimuleer schone
scooters en brommers
Het stimuleren van schone, elektrische scooters en het invoeren
van een sloopregeling voor oude 2-takt brommers kan veel
vervuiling voorkomen. Oude scooters en brommers stoten erg veel
roet uit waar vooral fietsers, wandelaars en hardlopers direct last
van hebben. Als er een oude brommer langsrijdt, ademen zij ongeveer 250 miljoen deeltjes ultrafijn stof per liter lucht in. Dat is circa
30 keer meer dan normaal, zo blijkt uit metingen (Bron: rapportage
meetactie op www.run4air.nl). De meest vervuilende 2-takt exemplaren blazen met gemak evenveel schadelijke deeltjes de lucht in
als een oude vrachtwagen. Steden als Venlo, Weert, Roermond,
Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht en Leeuwarden subsidiëren
de aanschaf van schone elektrische scooters. Daarnaast kunnen
mensen worden beschermd met een verbod voor brommers op
(drukke) fietspaden, populaire looproutes en in parken.
Meer info: www.scooteroverlast.nl

3. Kies voor schone
mobiele werktuigen
Gemeenten kunnen bij de aanbesteding van bouwwerken
luchtkwaliteitseisen stellen aan mobiele werktuigen zoals
aggregaten en heftrucks. Dit zijn vaak ware roetkanonnen die
zonder roetfilter al snel 10 tot 40 keer meer fijn stof uitstoten
dan de meeste vrachtwagens. In ongeveer vijf uur blaast zo’n
aggregaat net zo veel roet uit als de gemiddelde auto in een heel
jaar. In Zwitserland zijn gesloten roetfilters al jaar en dag verplicht
bij mobiele werktuigen. Dat scheelt 95% van de vervuiling. Ook
Wenen eist roetfilters, evenals Kopenhagen, hoewel daar alleen in
de milieuzone. De duurzaam inkoopcriteria in Nederland schrijven
een roetfilter voor in stedelijk gebied. Dit wordt helaas nog maar
weinig toegepast. Rotterdam is een van de eerste Nederlandse
gemeenten die bij de aanbesteding luchtkwaliteitseisen stelt.
Meer info: www.pianoo.nl
www.bmwt.nl

4. organiseer Schone evenementen
Deelnemers en bezoekers van de Singelloop in Utrecht, de
7-Heuvelenloop in Nijmegen, Lowlands en Oerol konden in
2011 al opgelucht ademhalen doordat de organisatoren schone
aggregaten (roetfilters of waterstof), elektrische volgwagens,
een treinkaartje bij inschrijving, hybride motoren, OV-fietsen
en schone bussen inzetten. Dit voorkomt dat de deelnemers zelf,
samen met de voertuigen en machines van de organisatie, voor
veel vervuiling zorgen. De gemeente Amsterdam heeft een publicatie ‘Milieuzorg bij evenementen’ uitgebracht. Gemeenten kunnen
luchteisen eenvoudig in een vergunning of verordening opnemen
en samen met de organisatie en vervoersmaatschappijen schoon
vervoer van de deelnemers organiseren.
Meer info: www.run4air.nl

5. kies voor Schoon (elektrisch)
eigen vervoer
Elektrische auto’s, brommers en bestelbusjes stoten geen roet uit
en zijn voor een gezonde stad daarom cruciaal. Steden als Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam investeren fors in de elektrische
infrastructuur en stimuleren de aanschaf van schone elektrische
wagens. Zaanse ambtenaren krijgen alleen een reiskostenvergoeding als ze met de fiets of het OV komen, leggen dienstreizen af in
schone of elektrische voertuigen en zijn recent verhuisd naar een
OV-locatie met weinig parkeerruimte. De gemeente Utrecht zet de
elektrische cargohopper en de ‘bierboot’ in voor de bevoorrading
van winkels en horeca. De provincie Gelderland verstrekt subsidies voor auto’s met groen gas. Aardgas is daarnaast een goed
en betaalbaar alternatief voor dieselbussen en andere gemeentevoertuigen. Met een schoon eigen wagenpark, het stimuleren
van het gebruik van OV en fiets bij werknemers en bezoekers en
met de invoering van Het Nieuwe Werken geeft een gemeente het
goede voorbeeld. De impact kan sterk worden vergroot door ook
dergelijke maatregelen in mobiliteitsafspraken met bedrijven in de
stad vast te leggen.
Meer info: www.agentschapnl.nl (elektrisch rijden)
www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl

6. Investeer in
fietsvriendelijke steden
Onderzoek van de Fietsersbond laat zien dat een actief fietsbeleid in stedelijke gebieden kan zorgen voor een verschuiving van
10% in de korte ritten van auto naar fiets. In (hoog)stedelijke
gebieden kan door goed fietsbeleid een groei in het fietsverkeer
van tientallen procenten worden gerealiseerd. Amsterdam heeft
dat de afgelopen decennia laten zien. Comfortabele en veilige
fietsvoorzieningen zijn het meest belangrijk: het aanleggen van
kindvriendelijke fietsnetwerken stimuleert het fietsen op jonge
leeftijd. Door een netwerk van vrijliggende fietspaden met minder
stoplichten, enkele snelfietspaden voor de langere afstanden en
goede stallingsvoorzieningen kan de fiets goed concurreren met
de auto. Goede voorbeelden zijn Groningen, Houten, Amsterdam
en uiteraard Fietsstad 2011 Den Bosch.
Meer info: www.fietsersbond.nl

7. bescherm mensen langs
ongezonde wegen
Houd een veilige afstand tot drukke wegen aan voor gevoelige
bestemmingen zoals scholen en kinderdagverblijven. Het is voor
niemand gezond om langs drukke verkeerswegen te wonen, maar
het meest kwetsbaar zijn kinderen, ouderen en zieken. Diverse
wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat luchtvervuiling
van het verkeer astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) kan veroorzaken en verergeren.
Fietsers en buitensporters hebben extra last van vervuilde lucht
want zij ademen drie keer zo veel lucht in en dus ook drie keer zoveel
schadelijke deeltjes. Amsterdam ontmoedigt daarom sinds 2010 de
bouw van kwetsbare bestemmingen binnen 50 meter van drukke
stadswegen en binnen 300 meter van de snelweg. Gemeenten doen
er goed aan de GGD actief bij hun ruimtelijke plannen te betrekken
(zie GGD richtlijn Medische Milieukunde Luchtkwaliteit en gezondheid).
Daarnaast kunnen gemeenten fiets- en looproutes langs rustige wegen en door autovrije gebieden situeren en zover mogelijk van drukke
wegen. Voor bestaande situaties kunnen 80 km-zones, schermen en
tunnels met filters en - als ultimum remedium – filters in woningen
en gebouwen bijdragen aan de bescherming van mensen.
Meer info: www.astmafonds.nl

8. beperk het verkeer in de stad
De grote steden kampen allemaal met een steeds grotere hoeveelheid verkeer in de stad. De gemeente Utrecht heeft zijn verkeersbeleid daarom gewijzigd. Besloten is om geen nieuwe en bredere
invalswegen meer aan te leggen en geen extra parkeerruimte
in de stad te ontwikkelen. In plaats daarvan komen er meer en
grotere P+R voorzieningen aan de rand van de stad met een goede
aansluiting op het fiets- en OV net. Een nieuwe lightrailverbinding
van het Centraal Station naar de Universiteit moet over vijf jaar
functioneren. De ambitie is een compleet lightrailnetwerk in de
regio aan te leggen. De Catharijnesingel is langs de binnenstad
deels aan het verkeer onttrokken. In Den Haag is in de omgeving
van het CS een grote kwaliteitssprong gemaakt door verkeerstunnels in combinatie met een nog beter tramnetwerk. De grote
steden kunnen een investeringsprogramma voor een beter
OV-netwerk met P+R aan de stadsranden ontwikkelen en een
dringend beroep doen op de Minister van Infrastructuur en Milieu
om financieel bij te springen.
Meer info: www.regioutrecht.nl
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9. Beperk de snelheid en de
hoeveelheid snelwegverkeer
door en langs de steden
Verlaging van de snelheid tot 80 km/u op snelwegen door of vlak
langs dichtbevolkte steden blijkt de luchtkwaliteit (en de geluidssituatie) flink te verbeteren. Dit is bijvoorbeeld uit metingen
gebleken in het Rotterdamse Overschie. Dit had, op een enkel
80-kilometertraject na, als neveneffect dat de kans op files afnam.
De landtunnels bij Utrecht en in Maastricht zijn voorbeelden
van maatregelen met een positief effect op de luchtkwaliteit
ter plekke. Ook langs de A10 West in Amsterdam is uit metingen
gebleken dat lagere snelheid de luchtkwaliteit verbetert. De
grote steden kunnen een dringend beroep doen op de Minister
van Infrastructuur en Milieu om de bestaande trajecten met een
maximum snelheid van 80 km/u te behouden en waar nodig uit
te breiden.
Meer info: www.natuurenmilieu.nl

10. stimuleer Schone scheepvaart
Schepen veroorzaken bij drukke scheepvaartroutes, in havengebieden en bij grachten met veel plezierboten veel vervuiling,
stank en overlast. Amsterdam pakt dit aan met luchteisen voor
rondvaartboten en het stimuleren van elektrische rondvaartboten en watertaxi’s. Utrechtse cafés worden sinds 2010 van hun
voorraad voorzien door een elektrische boot. Overheden kunnen
elektrisch vervoer stimuleren en minimaal een roetfilter eisen in
vergunningen voor o.a. watertaxi’s en rondvaartboten. Ook kan
men de maximumsnelheden verlagen en deze goed handhaven.
De waterpolitie en havenbedrijven kunnen zorgen voor minder
vuile lucht door schone eigen boten ( elektrisch, hybride, aardgas
of met een gesloten roetfilter). In de zee- en binnenvaarthavens
kan men werken met naar vervuiling gedifferentieerde tarieven.
Ook kan men walstroom aanbieden of verplichten.
Meer info: www.eharbours.eu

10 tips voor gezond bewegen
in gezonde lucht
Bewegen is gezond, ook in de stad. Tegelijk ben je als
hardloper, fietser of wandelaar kwetsbaar. Je ademt
bij inspanning al snel 2.000 liter lucht per uur in, dat is
drie keer zo veel als normaal. Helaas is de lucht, met
name in de steden, lang niet overal schoon genoeg.
Vooral de roetuitstoot van verkeer kan voor ernstige
gezondheidsschade en mindere sportprestaties zorgen.
Dit neemt niet weg dat je, ook in steden, nog altijd
beter wel kunt bewegen dan niet! Wij geven je hierbij
10 tips om van de schoonste lucht te profiteren.

1.

Vermijd de meest vervuilde wegen in de stad. Langs

drukke wegen krijg je al snel 3 tot 10 keer meer
fijn stof binnen dan in een rustig park of langs een
rustige weg.

2.

Neem zo veel mogelijk afstand van drukke wegen.

Bij voorkeur minimaal 300 meter afstand van een snelweg en 50 meter van drukke stadswegen, maar enkele
meters extra afstand maakt ook al een verschil.

3. Loop en fiets zo min mogelijk direct achter
scooters en ander verkeer. Als er een oude brommer
langsrijdt, adem je ongeveer 30 keer meer deeltjes
fijn stof per liter lucht in. Een apart fietspad of
de stoep ernaast is schoner dan op de weg.

4. Vermijd drukke wegen met hoge bebouwing en veel
bomen; deze houden wind tegen waardoor de vervuiling blijft hangen. Vermijd ook drukke stoplichten en
tunnelmonden. Als het verkeer optrekt veroorzaakt
dat een flinke roetuitstoot.

5. Kijk hoe de wind waait en loop of fiets aan de bovenwindse kant van de weg. Daar is de lucht al snel twee
keer schoner.

6. Op windstille, warme of mistige dagen kan de luchtvervuiling sterk toenemen. Na regen en bij harde wind
is de lucht vaak juist schoner. 1 Januari is ook berucht
vanwege de luchtvervuiling die ontstaat door vuurwerk. Kijk op www.run4air.nl voor de smogverwachting
voor de komende dagen.

7. Loop of fiets bij windstil, zonnig zomerweer bij
voorkeur ’s morgens, dan is de lucht (ook gezien de
spits) het schoonst. Zomersmog (ozon) ontstaat
door een combinatie van zon en luchtvervuiling en
is ‘s middags op zijn hoogste niveau. ‘s Avonds en
‘s nachts neemt de smog weer af.

8. Wil je je verplaatsen om te gaan sporten in een
groener gebied buiten de stad, ga dan zo min mogelijk
met de auto, motor of scooter. Als bestuurder zit je
immers midden in de wolk van uitlaatgassen en krijg
je veel schadelijke roetdeeltjes binnen. Bovendien
vervuil je dan zelf ook nog eens de lucht.

9. Vermijd als het kan de spits, met name in de avond,
of neem tijdens de spits een omweg langs een rustigere route. De hoeveelheid schadelijke stofdeeltjes
is in de spits langs wegen veel hoger dan wanneer er
minder verkeer is.

10. Zorg ook zelf voor schone lucht. Atletiekverenigingen en sportclubs kunnen zelf schone
evenementen organiseren en op de club kun je met
elkaar bespreken wat schone looproutes zijn.
Kijk op www.run4air.nl wat jij kunt doen.

• Op www.run4air.nl vind je meer informatie over lucht en
gezondheid, schone routes en maatregelen voor schone lucht.
Daar staan ook verwijzingen naar diverse publicaties.
• www.natuurenmilieu.nl
• www.milieucentrumamsterdam.nl
• www.milieucentrumutrecht.nl
• www.haagsmilieucentrum.nl
• www.milieucentrum.rotterdam.nl
• www.fietsersbond.nl
• www.astmafonds.nl
• www.natuurenmilieufederaties.nl
• www.rivm.nl
• www.elvf.nl
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