Voorheen
Astma Fonds

gezonde lucht
Wat kan ik doen?
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W
Iedere vier seconden haal je adem
…meer dan 20.000 keer per dag.
Goed om te weten wat je inademt. En wat gebeurt er met ons lichaam als we
fijnstof, roet en ozon inademen? Dat je ziek kan worden door wat je inademt,
dat beseft bijna niemand - behalve wie een longziekte heeft.
In dit boekje laten we experts, mensen met een longziekte, actievoerders,
de ambassadeur van het Longfonds en onze directeur aan het woord.
Wat adem ik precies in? Hoe ongezond is dat? Kan ik er aan ontkomen als longpatiënt?
En wat doe ik zelf om gezonde lucht in te ademen?
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Michael Rutgers is directeur van het Longfonds
en strijdt voor gezonde longen voor iedereen.
‘Niemand wil dat zijn longen ziek worden door de lucht die hij inademt. En
mensen die al een longziekte hebben, willen niet nog zieker worden door vieze
lucht. Het Longfonds werkt hard aan het gezonder maken van de buitenlucht,
samen met overheden, bedrijven en burgers. U kunt daarbij helpen.

‘Onze
gezondheid
moet centraal
staan’
Directeur

Gezondheid moet voorop staan in de aanpak van de luchtkwaliteit. Met de juiste
aanpak wordt de lucht gezonder voor iedereen. Uit onderzoek weten we wat
effectief is. Beginnen bij de bron is een eerste belangrijke stap. We moeten
simpelweg de lucht schoner maken door minder te vervuilen. Dat betekent
bijvoorbeeld minder en schoner verkeer. Vervoer zonder uitstoot, de techniek is
er: elektrische auto’s en scooters, ‘zero emissie’-bussen en dito stadsdistributie,
treinen die op groene energie rijden. De massale omslag naar schoon verkeer gaat
niet vanzelf, dat moet actief gepromoot en gestimuleerd worden, ook financieel.
Bedrijven en organisaties die voorop lopen, maken hun vervoer innovatief en
gezond. Zij nemen bijvoorbeeld deel aan het Lean and Greenprogramma waarbij
CO2 wordt bespaard en dat gunstig is voor de luchtkwaliteit. Daarnaast moeten
de grootste vervuilers, zoals met name diesel-personenauto’s en –bestelbusjes,
worden teruggedrongen.
Als individu kunnen we ook veel doen: lopend de kinderen naar school brengen,
met de fiets boodschappen doen, met de trein naar het werk, vergaderen met
tele- of videoconferencing, geen hout stoken in en om het huis. We kunnen
allemaal, echt allemaal besparen op onze fijnstofuitstoot.
Waar de lucht vies is, verdienen mensen bescherming van hun gezondheid. Door
de risico’s niet op te zoeken, maar te vermijden. Elk gebouw dat je langs een
snelweg of drukke verkeersweg plaatst, betekent extra gezondheidsrisico’s
voor de mensen die er leren en werken, sporten, wonen of zorgen. Vaak zijn dit
kwetsbare groepen, zoals zieken en onze jongste en oudste generatie. Neem ruim
afstand en het risico neemt af. Ook belangrijk: scheidt fietsers van de uitstoot,
of het nu van scooters is of ander verkeer. Leg het fietspad zo aan dat de gezonde
keuze voor de fiets niet leidt tot hoge blootstelling aan vieze lucht.
We kunnen heel veel doen om gezonde lucht in te ademen, die ons niet ziek
maakt. Onze gezondheid is het waard om daar hard aan te werken.’
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Vuile lucht
maakt ziek
Luchtvervuiling kan longziekten als astma en COPD veroorzaken en verergeren. Bij kinderen kan het de
ontwikkeling van de longen belemmeren. Jaarlijks worden duizenden mensen ziek van luchtvervuiling en
gaan er zelfs dood aan (4.000 sterfgevallen per jaar). Gemiddeld leveren we in Nederland 13 maanden van
onze levensverwachting in door luchtvervuiling. Voor wie naast een snelweg woont loopt dat gemiddelde
op tot 3 jaar. Voor wie een longziekte heeft, valt dat gemiddelde waarschijnlijk nog hoger uit, bovendien
is hun kwaliteit van leven door luchtvervuiling vaak lager.
Er zijn geen veilige niveaus van luchtvervuiling waarbij geen gezondheidseffecten optreden.
Het gaat voornamelijk om longklachten, zoals hoesten, piepen en kortademigheid.
Door luchtvervuiling kunnen mensen last krijgen van geïrriteerde ogen.
Het kan effect hebben op hart- en bloedvaten. Nieuwe studies geven
aanwijzingen dat er een relatie is tussen luchtvervuiling en
ie
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Luchtvervuiling kan bij iedereen tot klachten leiden, maar vooral bij mensen die al een longziekte hebben.
Bijvoorbeeld benauwdheid, heftiger en vaker astma-aanvallen. Hierdoor kunnen medicijngebruik, ziekenhuisopnames en ziekteverzuim toenemen. De klachten leiden zelfs tot meer spoedopnames in het ziekenhuis.
Gevoelige groepen zoals longpatiënten, maar ook hart- en vaatpatiënten, kinderen en ouderen worden als
eerste ziek van luchtvervuiling. Daarom vindt het Longfonds het belangrijk dat gevoelige groepen worden
beschermd tegen luchtvervuiling. Bijvoorbeeld door geen scholen, kinderdagverblijven of verpleeghuizen
te plaatsen naast drukke verkeerswegen.
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Stoffen in
de lucht
Fijnstof is een verzamelnaam voor zwevende deeltjes in de lucht. Hoe kleiner het stof, hoe dieper het in
de longen kan doordringen en daar schade aanricht. Het kleinste fijnstof (ultrafijnstof) kan via de longen ook
doordringen in de bloedbaan en voor hart- en vaatziekten zorgen. Grove deeltjes fijnstof worden veroorzaakt
door opwervelend wegenstof of bandenslijpsel. Kleiner zijn de deeltjes die bij verbranding vrijkomen, roet.
Vooral roet en ultrafijnstof zijn het meest schadelijk voor de gezondheid.
Stikstofoxiden of NOx worden vooral door verkeer uitgestoten. De grootste bron is diesel.
Stikstofdioxide of NO2 ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht is het verkeer de belangrijkste bron.
Als de concentratie hoog is, dan is die van andere uitlaatgassen van verkeer vaak ook hoog. Daarom wordt
stikstofdioxide vaak gebruikt als maat voor de luchtvervuiling door het verkeer. Op zichzelf is NO2 ook
schadelijk voor de gezondheid.
Ozon of O3 is een gas en wordt onder invloed van zonlicht uit uitlaatgassen gevormd. Hoge concentraties
ozon zien we vooral in de zomer op zonnige, windstille dagen. De hoeveelheid ozon loopt gedurende de dag op.
Ozon zorgt bij mensen voor irritatie van keel, neus en ogen, hoesten, pijn op de borst, kortademigheid,
hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.
Bij smog is gedurende enkele uren of dagen sprake van hoge concentraties luchtvervuiling door ozon,
fijnstof of stikstofdioxide. Smog kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid.
Roet wordt uitgestoten bij verbranding, bijvoorbeeld door verkeer. Roet is het onderdeel van fijnstof,
dat de meeste invloed heeft op de gezondheid.

6

De stoffen komen terecht:
bovenin de longen
(PM10 = grof fijnstof)
diep in de longen
(PM2,5 = kleine fractie fijnstof)
in je bloedbaan
(PM0,1 = ultrafijnstof)
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vieze lucht?
Vermijd wegen met
hoge bebouwing en veel bomen
Deze houden wind tegen waardoor de
vervuiling blijft hangen.

Wees bewust van de
weersomstandigheden
Ga met een grote boog
om scooters,
motoren en auto’s heen
Als er een oude brommer langsrijdt,
adem je ongeveer 30 keer meer deeltjes
fijnstof in. Bewegen op een apart fietspad
of de stoep ernaast is schoner
dan bewegen op de weg.

Op windstille, warme of mistige dagen kan de luchtvervuiling
sterk toenemen. Na regen en bij harde wind is de lucht vaak
juist schoner. Uiteraard is 1 januari ook berucht vanwege de
luchtvervuiling die ontstaat door vuurwerk.

laat de auto staan
Laat de auto zo veel mogelijk staan, want in de auto is de lucht
vaak vuiler dan buiten. Je zit midden in de wolk van uitlaatgassen
en krijgt veel schadelijke roetdeeltjes binnen. Dit geldt vooral
voor filerijden. Bovendien vervuil je zelf de lucht.

Vermijd de drukte

vermijd de spits

Langs drukke wegen krijg je al snel
3 tot 10 keer meer fijnstof binnen dan
langs een rustige weg of groene omgeving. Kies voor een route met zo min
mogelijk autoverkeer.
Vermijd drukke stoplichten en tunnels,
want als het verkeer optrekt, zit je
midden in een flinke roetuitstoot.

Vermijd de spits, met name in de avond. Of kies voor een
rustigere route dan de drukke weg. De hoeveelheid
schadelijke roetdeeltjes is in de spits langs wegen veel
hoger dan wanneer er minder verkeer is.
Bij smog is het verstandig in de avond buiten te zijn,
dan neemt de smog weer af.

Houd een gezonde afstand tot de weg
Neem zo veel mogelijk afstand van drukke wegen. Bij voorkeur
minimaal 300 meter afstand van een snelweg en 50 meter
van drukke stadswegen. Enkele meters extra afstand maakt
ook al een verschil omdat je minder fijnstof inademt.

Kies voor gezond

Laat de auto zo veel mogelijk staan, want in de auto is de lucht
vaak vuiler dan buiten. Je zit midden in de wolk van uitlaatgassen
en krijgt veel schadelijke roetdeeltjes binnen. Dit geldt vooral voor
filerijden. Bovendien vervuil je zelf ook nog eens de lucht.

8

Bert Brunekreef is hoogleraar Milieu-epidemiologie aan
de Universiteit Utrecht en is dé Nederlandse autoriteit
op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid.
‘Luchtverontreiniging heeft gedurende ons hele leven een negatief effect op de gezondheid. Vooral fijnstof is schadelijk, bijvoorbeeld de zogenaamde PM2,5 deeltjes. Dit zijn
deeltjes met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer die diep in de longen kunnen
doordringen en zo in ons bloed terechtkomen. De Europese Unie heeft normen vastgesteld
die bepalen hoeveel fijnstof er in de lucht mag zitten. Maar die normen zijn tweeënhalf
keer zo hoog als de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Ik vind dat
er meer kan worden gedaan dan nu gebeurt. Fijnstof staat als doodsoorzaak hoger op
de ranglijst dan verkeersongevallen en het lijkt alsof we ons daar drukker om maken.
Op lokaal niveau gaat het sneller. De vier grootste gemeentes Amsterdam, Utrecht,
Den Haag en Rotterdam zijn behoorlijk actief en nemen vergaande maatregelen tegen
luchtvervuiling. Denk aan milieuzones, schoner openbaar vervoer en strenger parkeerbeleid. Vaak worden de gemeentes hiertoe aangespoord door bewoners die zich
inzetten voor een schoner en gezondere woonomgeving.’

‘Fijnstof staat als doodsoorzaak hoger op
de ranglijst dan verkeersongevallen’
expert
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Edwin de Vries is acteur, regisseur, schrijver
én al jaren ambassadeur van het Longfonds.
‘In Nederland werd het publiek lang te laat geïnformeerd over
luchtvervuiling. In bijvoorbeeld België werd al jaren gewaarschuwd als de
concentratie fijnstof 70 microgram per kubieke meter lucht is, in Nederland
pas bij 200 microgram. Daar kwam ik achter toen ik in het voorjaar 2014
terugkwam uit het buitenland. Toen ik uit het vliegtuig stapte, kreeg ik een
hevige astma-aanval. Dat had ik al heel lang niet meer gehad, dus ik schrok er
enorm van. Ik had geen idee wat er aan de hand was en was heel bezorgd dat
mijn gezondheid ineens was verslechterd. Ik ben zo snel mogelijk naar mijn
longarts gegaan en ook hij dacht dat mijn longen wellicht achteruit waren
gegaan. Ik kreeg daarom extra medicatie voorgeschreven.
Het kwartje viel pas toen het NOS-journaal me belde met de vraag of ik als
astmapatiënt veel last had van de smog. Dat was het dus! Ik voelde me enorm
belazerd dat ik daarvan niet op de hoogte was. Als ik weet dat de luchtkwaliteit
slecht is, neem ik maatregelen. Ik zorg dat ik een inhalator bij me heb, ga zeker
niet hardlopen en misschien wel helemaal niet naar buiten. Ik ben daar erg boos
over geworden in de uitzending en het mooie is dat dit heeft geholpen. Samen
met Michael Rutgers, de directeur van het Longfonds, werd ik namelijk uitgenodigd
om in de Tweede Kamer te komen praten. Het gevolg is dat het ministerie van
Infrastructuur en Milieu het smogalarm gaat aanscherpen!
Maar ook op ‘gewone’ dagen merk ik dat de lucht in Nederland vervuild is. Ik
kijk tegenwoordig regelmatig op de website Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
(lml.rivm.nl). Vooral in de steden is het slecht gesteld met de luchtkwaliteit. Ik
ben een echte Amsterdammer, maar zou er niet meer willen wonen. Eigenlijk
is de lucht alleen op de Waddeneilanden schoon. Dokter Deen, de serie die ik
schrijf, speelt zich af op Vlieland, dus ik ben daar vaak en heb er een huisje. Ik
merk echt dat ik me er fitter voel. In de steden proef ik soms de fijnstof in de
lucht, ik merk het direct. Een beetje als in de tijd dat mijnwerkers een kanarie
meenamen de mijn in. Viel de kanarie om, dan zat het niet goed met de
luchtkwaliteit. Wij longpatiënten zijn de moderne kanaries van Nederland.’
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‘Het
smogalarm
wordt
aangepast,
daar
ben ik
heel trots op’
r

ambassadeu

In mijn eigen omgeving
Edwin raadpleegt regelmatig
lml.rivm.nl. Hier vind je de actuele
luchtvervuiling en de smogverwachting. Een andere website van het
RIVM is luchtmeetnet.nl.
Hier kun je op postcodeniveau
bekijken wat de luchtkwaliteit is.
Er worden adviezen gegeven over
wat te doen bij luchtvervuiling.
De informatie van deze website
komt ook in de luchtkwaliteitsapp.
In deze app kun je bovendien een
persoonlijk smogalarm instellen,
omdat mensen met een longziekte bij
lagere concentraties luchtvervuiling
benauwd kunnen worden dan
waarvoor het landelijke smogalarm
waarschuwt.

Nederland is vuiler
dan gedacht
De lucht die we inademen is niet altijd gezond, zeker in Nederland.
Veel mensen denken dat het niet zo erg is, maar de lucht in Nederland
behoort tot de meest vervuilde van Europa. Veel van de luchtvervuiling
in ons land wordt aangevoerd vanuit andere Europese landen.
Omgekeerd komt een groot deel van de verontreiniging uit Nederland
in het buitenland terecht. Mede door de hoge bevolkingsdichtheid is de
luchtkwaliteit in Nederland slechter dan in veel andere Europese landen.
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Arie Mulder verhuisde met zijn vriendin
en dochtertje van de binnenstad van Zwolle
naar het Drentse platteland.
‘Al van kinds af aan heb ik astma. Ik weet niet anders dan dat ik soms
benauwd ben. Zo rond 2008 kreeg ik achter elkaar longontstekingen die
moeilijk overgingen. Ik zat in die tijd veel in de auto voor mijn werk en
stond dagelijks in de file. Volgens mijn longarts was mijn werkomgeving
van invloed op mijn gezondheid.
Ik heb familie in Groningen en steeds als ik daar een paar dagen was,
bijvoorbeeld rond kerst, merkte ik dat ik me fitter voelde. Thuis in Zwolle
werd ik benauwd wakker en moest ik bij het opstaan medicijnen nemen.
Op Ameland waar we een paar keer per jaar naartoe gingen, voelde ik me
ook veel beter. Daardoor zijn we gaan nadenken over een verhuizing naar het
noorden van het land. Dat is natuurlijk best een stap. Niet alleen je sociale
leven verandert, ook moet het lukken om daar werk te vinden. Uiteindelijk
hebben we ervoor gekozen om eerst een huis te huren op het Drentse
platteland. Ik werk nu vooral vanuit huis en een dag per week in Zwolle.
Het is een heel goede stap geweest. Ik voel me hier zoveel beter, dat ik soms
zelfs vergeet om mijn medicijnen te nemen. Vroeger was ik moe na een dag
werken, nu heb ik energie over om andere dingen te doen. Ik ben actief in het
buurthuis, we runnen een bed & breakfast, ik wandel veel en doe aan yoga.
Ik loop zelfs één keer per week hard. Het verschil is medisch aantoonbaar:
tijdens de laatste longfunctiemeting bleek dat mijn longen voor het eerst
licht vooruit zijn gegaan. Ons dochtertje van twee vindt het hier heerlijk.
Het is een fijn idee dat ze gezondere lucht inademt, zeker omdat er ook bij
mijn vriendin in de familie bronchitis voorkomt. Gelukkig heeft ze nu
nergens last van, hopelijk blijft dat zo.
We hebben geluk gehad dat de overgang zo soepel is verlopen. Al hebben
we financieel moeten inleveren, ik ben heel blij dat we deze keuze hebben
gemaakt. Het zou goed zijn als er meer bewustwording komt over luchtvervuiling. Nu wegen economische belangen vaak zwaarder dan onze
gezondheid. Daar kan ik me echt boos over maken. De overheid kan het
voortouw nemen, maar ook zelf kunnen we andere keuzes maken. Ik neem
wel eens de auto, terwijl ik kan fietsen. Maar ik probeer er wel op te letten.’
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‘Ik voel me hier zoveel beter,
dat ik soms vergeet om
mijn medicijnen te nemen’
t

longpatiën

Christien van den Berg verhuisde naar de
Spaanse Pyreneeën vanwege haar astma.
‘Het gaat veel beter met me sinds ik in de bergen woon, maar daar betaal ik wel
een hoge prijs voor. Mijn man en zoon wonen nog in Nederland, dus we kunnen
niet meer het dagelijks leven met elkaar delen. In het begin waren we vooral blij
dat ik daar zoveel meer kwaliteit van leven heb, maar nu krijgt gemis steeds meer
de bovenhand. Maar het kan gewoon niet anders. De laatste jaren dat ik in Nederland woonde, kon ik echt niets meer. Ik zat als een dood vogeltje op de bank.
Ik heb niet altijd astma gehad, het begon bij mij ongeveer 14 jaar geleden. Ik had
altijd erg veel last van hooikoorts. Ik kreeg steeds vaker last van zogeheten nietallergische prikkels, zoals mist, rook, parfum en uitlaatgassen. Ik had een goede
baan bij de gemeente Rotterdam, maar merkte dat ik steeds vermoeider werd.
Vanaf een uur of vier kon ik alleen nog maar fluisteren. Ik koppelde het niet aan
mijn astma, dat zat simpelweg niet in mijn systeem. Ik dacht dat het een gebrek
aan motivatie was en nam ontslag. Ik werd in een rap tempo kortademiger en
vermoeider. Ons huis staat bij een industriegebied waar veel vervuilende fabrieken
zijn. Voor mij de slechts mogelijke plek om te wonen, maar verhuizen zat er helaas
niet in. Op gegeven moment kreeg ik hartklachten door zuurstofgebrek, terwijl ik
al aan de maximale dosis medicijnen zat. De longarts bevestigde dat ik eigenlijk
niet meer in Nederland kon wonen. In de Spaanse Pyreneeën is de lucht zowel
hoog in de bergen als in de lager gelegen delen schoon. Er wonen weinig mensen,
er zijn niet veel wegen en er is geen industrie.
Om mijn man en zoon zoveel mogelijk te kunnen zien, ben ik steeds afwisselend
acht weken in Spanje en drie weken in Nederland. De eerste week in de bergen heb
ik nodig om te herstellen. Mijn longblaasjes moeten dan weer flexibeler worden.
Ik weet niet hoe anderen dat ervaren, maar bij mij doet dat flink pijn. Ik loop in de
bergen zo’n drie uur per dag met de hond, om zoveel mogelijk conditie op te
bouwen. Ik ken zo langzamerhand steeds meer mensen in mijn dorp. Maar
eenzaam is het wel. Dat ik uit Nederland ben gejaagd door de ongezonde lucht,
maakt me bovendien boos. Ik snap dat het moeilijk is om maatregelen te nemen
in een dichtbevolkt land, maar het is wel echt nodig.

‘Ik ben Nederland
uitgejaagd door de
ongezonde lucht’
t

longpatiën

Ik hoop dat mijn longen ooit zoveel verbeteren dat ik in het noorden van
Nederland kan wonen, waar de lucht schoner is dan in de rest van het land. Of
dat gaat gebeuren, is nu nog niet duidelijk, al zijn mijn longen de afgelopen twee
jaar aanwijsbaar vooruitgegaan. En anders zullen we elkaar veel moeten missen
tot mijn man kan stoppen met werken en bij mij in Spanje kan komen wonen.’
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Pieter Sauer is gepensioneerd kinderarts en strijdt tegen de aanleg
van een snelweg dwars door de stad Groningen.

‘Een snelweg door
woonwijken: dat kan
gewoon niet’
er

actievoerd
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‘Er loopt nu al een autoweg door de stad, maar die
voldoet niet meer en moet plaatsmaken voor een
snelweg. Een uitgelezen moment om te kiezen voor
een weg om de stad heen of er desnoods onderdoor, zou je zeggen. De snelweg zou namelijk door
woonwijken en langs maar liefst 16 scholen gaan
lopen. Dat is zo schadelijk voor de gezondheid, dat
kan gewoon niet. Maar de plannenmakers houden
toch vast aan het plan. Terwijl de schadelijke effecten
van de uitstoot van fijnstof in tal van onderzoeken
zijn aangetoond. Dat begint al tijdens de zwangerschap waardoor kinderen een lager geboortegewicht
hebben met levenslange gevolgen. Ze hebben een
grotere kans op astma, longontstekingen, hart- en
vaatziekten en een minder goede motorische ontwikkeling. De levensverwachting wordt hierdoor al in
een heel vroeg stadium jaren verkort. Als kinderarts
in ruste kan ik dat niet over mijn kant laten gaan,
daarom ben ik onder andere samen met het Longfonds
de discussie aangegaan. We hebben een petitie aangeboden, gesproken tijdens hoorzittingen, met leden
van de Provinciale Staten, de staatssecretaris, tot aan
de minister toe. Ons verhaal is waterdicht en wordt
door alle deskundigen bevestigd. Toch is de reactie
vaak dat er ‘aan de normen wordt voldaan.’
Maar het probleem is dat de normen niet beschermen
tegen gezondheidsschade. Het zijn economisch gedreven normen. Dat is algemeen bekend en blijkt uit
ieder onderzoek. Het wordt politiek onderkend.
In 2025 zijn de auto’s minder vervuilend en komt
het vanzelf goed, wordt er dan gezegd. Terwijl dit
helemaal niet zeker is. Het gaat in ieder geval niet
vanzelf. We zullen er actief mee aan de slag moeten.
In het geval van Groningen worden er berekeningen

van de verwachte uitstoot gemaakt op basis van
modellen die niet kloppen. Zo wordt de invloed van
hoge gebouwen, en de drukte op kruispunten en
tijdens spitsuren niet meegewogen. De berekeningen
gaan daardoor op voor een provinciale weg door een
winderige polder en niet voor een snelweg door een
drukke stad.
De kans is groot dat de snelweg er toch komt. Dat is
voor mij onbegrijpelijk. Dat een andere optie wellicht
duurder is, mag toch niet zwaarder wegen dan de
gezondheid van onze kinderen. Zeker als je bedenkt
dat het voor de maatschappij juist veel duurder is als
er meer mensen ziek worden. Bovendien is het nog
maar zeer de vraag of bijvoorbeeld een weg onder de
stad wel echt duurder uitpakt. Wij geven de strijd in
ieder geval nog niet op.’

Norm is niet gezond
De luchtkwaliteitseisen in Nederland zijn gebaseerd op de
Europese normen. Ook als we overal voldoen aan de huidige
normen voor luchtvervuiling, is de lucht verre van gezond. De
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat de huidige
concentratienormen voor fijnstof minimaal met de helft moeten
worden verlaagd. Vanwege het grensoverschrijdende karakter
van luchtvervuiling ligt een Europese aanpak voor de hand.
Dit geldt bij uitstek voor het terugdringen van luchtvervuiling
bij de bron. Dit betekent minder uitstoot door verkeer, industrie,
landbouw, huishoudens en andere bronnen. Op deze manier
wordt de lucht daadwerkelijk schoner. Onderzoekers adviseren
om roet als indicator voor de lokale luchtkwaliteit te gebruiken.
Door de hoeveelheid roet langs een drukke weg te meten,
wordt duidelijk hoeveel luchtvervuiling door het verkeer
wordt uitgestoten.

Harriët Tiemens is wethouder financiën, duurzaamheid,
groen & water en mobiliteit van de gemeente Nijmegen.
‘Op hoofdlijnen doet Nijmegen het goed. Doordat we allerlei maatregelen hebben genomen,
zitten we nu onder de Europese normen. Maar dat is niet genoeg, we hebben de ambitie om
meer te doen. Zo zijn we als eerste gemeente van Nederland bezig met het opstellen van een
zogenaamde voortschrijdende roetnorm. Dit houdt in dat we steeds weer een verdere afname
van de concentratie roetdeeltjes in de lucht afspreken. Waar komt vervuiling vandaan en wat
is er aan te doen? Dit proberen we zo duidelijk mogelijk te krijgen. Dit doen we samen met
instellingen, het bedrijfsleven en de bewoners van Nijmegen.
Aan de westkant van de stad was vooral vroeger veel zware industrie en dat leidde tot
bezorgdheid over de gezondheidseffecten. Daardoor hebben we nu een lange traditie om
alle partijen zoveel mogelijk bij de luchtkwaliteit te betrekken en er zo open mogelijk over
te zijn. Zo willen we een sensorennetwerk ontwikkelen zodat je met je mobiele telefoon de
luchtkwaliteit kunt meten. Wetenschappers zijn nog een beetje huiverig voor deze manier
van meten, maar wij denken dat alle gegevens samen een goed beeld opleveren.
Nijmegen loopt ook voorop als het gaat om groen openbaar vervoer. Alle bussen rijden
inmiddels op groen biogas. Daarnaast stimuleren we fietsen met de aanleg van goede
fietspaden en overdekte stallingen en hebben we net een project afgesloten waarbij het
rijden buiten de spits werd beloond.

‘Al onze bussen rijden inmiddels op groen biogas’
wethouder

Een nieuw belangrijk aandachtspunt zijn de scooters. Uit een recent onderzoek
bleek dat scooters vervuilender zijn dan al het andere verkeer samen, inclusief de
vrachtwagens. Daar ben ik enorm van geschrokken en daar moet echt iets aan gedaan worden.
We denken bijvoorbeeld aan een regeling waarbij je je vervuilende scooter voordelig kun
inruilen voor een elektrisch exemplaar. Maar dit kunnen wij als gemeente niet alleen doen,
hiervoor is een landelijke aanpak nodig.
Een ander probleem is de toename van houtgestookte kachels. Steeds meer mensen
hebben een houtkachel of een vuurkorf in de tuin. Dat is reuze gezellig, maar funest voor
de luchtkwaliteit. Vooral mensen met een longziekte hebben hier heel veel last van. Dit
beperken is alleen een heel chagrijnige maatregel. Mensen hebben het gevoel dat je hun
plezier afpakt. Toch moet er wel iets aan gedaan worden. Schone lucht is te belangrijk,
iedereen zal z’n bijdrage moeten leveren.’
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Els ten Napel (50) verhuisde van Amsterdam
naar Texel vanwege haar astma.
‘Mijn astma is in de loop der jaren steeds ernstiger geworden. Bij mij uit het zich
niet zozeer in benauwdheid, maar vooral in vermoeidheid. Ik krijg vier à vijf keer
per jaar een luchtweginfectie, die zonder medicatie ontaardt in zware bronchitis
en waarvan ik wekenlang moet herstellen. Luchtvervuiling is bij mij een enorme
trigger. Ik woonde hartje Jordaan, maar kwam nauwelijks buiten. De lucht in
Amsterdam is zo vervuild, door auto’s, brommertjes, maar ook bijvoorbeeld rondvaartboten. Als ik boodschappen ging doen, stond ik te zwaaien op mijn benen
van vermoeidheid.
Ik ben geograaf van beroep, maar werken ging niet meer. Ik was al moe als ik bij
kantoor aankwam. In 2009 ben ik afgekeurd waardoor ik niet meer gebonden ben
aan een bepaalde woonplaats. Ik ben gaan onderzoeken waar in Nederland de
lucht het schoonst is. Hoewel ik me dus beroepsmatig met kaarten bezighield,
was het moeilijk om erachter te komen. Voor een leek is het onmogelijk om de
lokale verschillen te ontdekken.

‘Ik kom op Texel
in een week vaker buiten,
dan in Amsterdam
in een heel jaar’
t

longpatiën
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Texel kende ik van jongs af aan; we gingen er altijd op vakantie. Ik wist dus dat
ik me daar een stuk beter voelde. Toch was het een grote stap om te verhuizen.
Maar mijn gezondheid is het allerbelangrijkste. Ik heb woningruil gedaan met een
vrouw die in Den Burg woonde, het grootste dorp van Texel. Dat had nog heel
wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het gelukt. Sinds ik hier woon, ben
ik in een week meer buiten dan in Amsterdam in een heel jaar. Ik wandel en fiets
zoveel mogelijk om conditie op te bouwen. Hoewel de lucht hier echt een stuk
schoner is, heb ik de pech dat veel mensen in mijn buurt een houtkachel hebben.
En zomers steekt iedereen de barbecue aan. Ik snap het wel en vind het zelfs best
lekker ruiken, maar ik heb er veel last van. Het wordt hoog tijd dat daar duidelijk
regelgeving voor komt. Toch heb ik zeker geen spijt. ‘s Zomers lig ik heerlijk in
mijn tuin, ook als ik ziek ben. Dat ik veel buiten kan zijn, is voor mij pure winst.’

Op atlasleefomgeving.nl vindt u informatie over de gemiddelde luchtkwaliteit op
straatniveau. Bij een keuze voor een nieuwe woning, is het vooral van belang voldoende
afstand te nemen tot druk verkeer: meer dan 300 meter afstand tot een snelweg, en
50 meter tot een provinciale weg of drukke stadsweg. Het is het beste om een woning
te kiezen die niet naast een drukke weg ligt.

Mary Bulterman (45) voerde jarenlang strijd
tegen de bouw van een school langs de
snelweg in Ouderkerk aan de Amstel.
‘Het meest frustrerende vind ik nog dat iedereen ons gelijk gaf: een
school dichtbij de snelweg is ongezond voor de kinderen. Maar
economische belangen wegen blijkbaar toch zwaarder. De school in
het dorp was te klein geworden en daarom werd er gezocht naar een
nieuwe locatie. Dat werd dus een stuk land naast de snelweg. Goedkoop,
want het was toch al in bezit van de gemeente. Een aantal bezorgde
vaders richtte een stichting op om dit plan tegen te houden. Ik heb me
bij hen aangesloten omdat mijn kinderen astma hebben en ik graag méér
wilde doen dan mijn handtekening zetten. Onze strijd heeft veel mediaaandacht gekregen. Ik ben in alle televisieprogramma’s geweest, van
Zembla tot Hart van Nederland en heb op de voorpagina’s van de grote
dagbladen gestaan. We hadden contact met de politiek, tot aan de
minister. Maar de gemeente heeft de plannen toch doorgezet.

‘Mijn kinderen zijn
de hele dag op school,
ik hoop dat ze er niets
aan overhouden’
er

actievoerd

Er is wel wetgeving, maar daar heb je in de praktijk weinig aan. De
normen voor luchtvervuiling zijn namelijk zo ruim dat eigenlijk alles
kan. Daarbij mogen deze normen tientallen keren per jaar overschreden
worden. We hebben geprocedeerd en gedeeltelijk gelijk gekregen. Maar
omdat de bouwplannen al in een ver gevorderd stadium waren, maakte
dat niets meer uit.
Het heeft me behoorlijk wat grijze haren bezorgd en de school is er
toch gekomen. Kinderen zijn daar de hele dag en spelen er op het
schoolplein. Ik hoop maar dat ze er niets aan overhouden. Er wordt zo
makkelijk gedacht over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling.
We leveren in Nederland gemiddeld 13 maanden levensverwachting
in door luchtvervuiling. Mensen denken dan vaak: wat maakt dat ene
jaar nou uit. Ze vergeten dat het een gemiddelde is, als je naast een
snelweg woont, lever je al drie jaar in en een longpatiënt misschien
wel tien jaar. Daarnaast is kwaliteit van leven nog belangrijker. Als je
jarenlang longklachten hebt door fijnstof, is die kwaliteit zeker een
heel stuk minder.’
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‘Ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen’
expert
Moniek Zuurbier is adviseur Milieu en
Gezondheid van de GGD’en in Gelderland en
Overijssel. Ze deed promotieonderzoek naar de
gezondheidseffecten van luchtverontreiniging
op fietsers, buspassagiers en automobilisten.
‘De luchtkwaliteit is in Nederland slechter dan in veel omringende
landen. Deze vervuiling komt deels overgewaaid uit Duitsland en België,
maar wordt met name veroorzaakt door onze eigen industrie en vooral
het verkeer. We zijn nou eenmaal een dichtbevolkt land.
Om dit te verbeteren, zijn er maatregelen nodig op alle niveaus. De
Europese Unie moet de normen voor luchtverontreiniging aanscherpen.
Die zijn namelijk niet gezondheidskundig onderbouwd, de concentratienormen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn strenger. En de
nationale overheid zou in de wet kunnen vastleggen dat gevoelige
bestemmingen, zoals scholen, maar ook kinderdagverblijven en
ziekenhuizen niet binnen driehonderd meter van een snelweg mogen
worden gebouwd. Maar ook op lokaal niveau kan er veel worden gedaan.
Gemeenten mogen namelijk zelf aanvullende regels opstellen over
bijvoorbeeld gevoelige bestemmingen. Tien van de bijna vierhonderd
gemeenten hebben dit tot nog toe gedaan. Daar zitten gelukkig een
aantal grote bij, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
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Wat kan ik doen?
Vieze lucht voorkomen

Als GGD adviseren wij gemeenten gevraagd en ongevraagd, ook bij
de bouw van gevoelige bestemmingen. Deze adviezen worden
meegewogen bij een besluit, maar soms laat men andere belangen toch
zwaarder wegen. Bij kinderdagverblijven is het extra ingewikkeld om
invloed uit te oefenen, omdat die komen en gaan. Sommige ouders
vinden het bovendien juist handig als de kinderopvang dichtbij de
snelweg zit. Ze realiseren zich niet hoe schadelijk dat is voor hun kind.
Dat komt omdat fijnstof niet te zien is met het blote oog. Daarom is
goede voorlichting zo belangrijk.
Een ander dilemma is dat we alleen advies geven over nieuwe
bestemmingen, terwijl er ook al veel bestaande scholen en woningen
veel te dicht bij de snelweg staan. Een goed filtersysteem, dat bovendien
goed wordt onderhouden, kan het binnenklimaat wel verbeteren, maar
het blijft ongezond. En soms is het ook lastig om een goed advies te
geven. Zo bleek uit mijn onderzoek dat fietsers meer aan luchtvervuiling
worden blootgesteld dan automobilisten. Maar aan de andere kant is
het juist goed om te bewegen. Schonere bussen, en fietspaden zoveel
mogelijk uit de buurt van de grote weg, zijn daarom belangrijke stappen
in de goede richting. En juist hierbij is een grote rol weggelegd voor de
gemeenten.
Het belangrijkste is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Nu
kijkt een nationale overheid naar Europa en de gemeente naar Den Haag.
Ook hoor je vaak als argument dat een maatregel maar een heel klein
beetje helpt. Maar al die kleine beetjes samen, maken de lucht lokaal
wél een stuk schoner.’
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‘Het verkeer is een
grote vervuiler,
dus valt daar
de meeste winst
te behalen’
expert
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Huib van Essen houdt zich bezig met duurzame mobiliteit bij CE Delft, een
onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in milieu- en duurzaamheidvraagstukken.
‘Luchtvervuiling van verkeer kost de maatschappij jaarlijks twee miljard euro. Dit zijn voor het grootste deel gezondheidskosten.
Niet alleen krijgen longpatiënten extra klachten, ook ontwikkelen mensen longziekten. Langzaam maar zeker begint het besef
door te dringen dat luchtvervuiling een heel serieus gezondheidsprobleem is. Er kan en moet nog veel meer gebeuren.
Bij het verkeer als bron van luchtvervuiling is nog veel winst te behalen en mensen kunnen er zelf iets aan doen. Het
stimuleren van rijden op elektriciteit en waterstof is daarbij een belangrijk middel. Maar dat zal pas op de langere termijn
schonere lucht opleveren. Op dit moment is nog geen procent van alle auto’s elektrisch. Dit komt doordat elektrische auto’s
nog relatief duur zijn en een beperkte actieradius hebben. Autofabrikanten zullen dus flink moeten investeren in innovatieve
technieken om dit te verbeteren. Omdat auto’s zo’n vijftien jaar meegaan, zal het nog decennia duren voordat het grootste
deel van de auto’s op elektriciteit rijdt.
Op korte termijn heeft ontmoedigen van oude dieselauto’s een heel gunstig effect op de luchtkwaliteit. Dieselauto’s
zonder roetfilters zijn namelijk voor een flink deel verantwoordelijk voor de luchtvervuiling. Het instellen van milieuzones
en een hogere motorrijtuigbelasting voor vervuilende auto’s, zijn effectieve maatregelen. In de binnenstad van Utrecht
mogen nu bijvoorbeeld geen dieselauto’s van voor 1 januari 2001 meer komen. Het dilemma is alleen dat dit vooral mensen
met een kleine beurs raakt. Zij hebben vaak geen geld om hun oude auto te vervangen. Dit is op te lossen met tijdelijke
sloopregelingen, waarbij je een bedrag ontvangt als je je auto naar de sloop brengt.
Naast het schoner maken van auto’s, moet ook het gebruik ervan worden aangepakt. Bijvoorbeeld door het terugbrengen
van de snelheid van 100 naar 80 km per uur op snelwegen rond de grote steden. Dit roept weerstand op onder sommige
automobilisten. Maar die paar seconden die het scheelt in tijd, zouden niet mogen opwegen tegen de gezondheidsvoordelen.
Daarnaast is het goed om alternatieven te stimuleren, zoals het openbaar vervoer en de fiets. Met name in de grote steden
gebeurt dit al. Daar wordt steeds meer nagedacht hoe je fietsers meer ruimte kunt bieden ten opzichte van automobilisten.
De Nederlandse overheid kan zich minder laten leiden door Europese normen en gezondheid centraal stellen in het luchtkwaliteitsbeleid. Zolang we net onder de norm blijven is het goed, lijkt nu de gedachte. Terwijl het doel eigenlijk zou moeten
zijn om daar zo ver mogelijk onder te komen. Nu zijn de Europese normen niet gezond. Op dit moment zijn er geen
uitstootnormen voor scooters en bromfietsen, terwijl dit grote vervuilers zijn. Er is dus echt een omslag in het denken nodig,
waarbij gezondheid het allerbelangrijkste moet worden.’
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Uitgave Longfonds (voorheen Astma Fonds) 2015
Drukwerk mede mogelijk gemaakt door Xtandit

Longfonds is trots op haar Lean and Green Award

Longfonds zet zich actief in om haar mobiliteitsproces duurzamer te maken door de CO2-uitstoot binnen vijf jaar met meer dan 20% te verminderen.
Met deze doelstelling draagt het Longfonds ook bij aan gezonde lucht.
Het Longfonds stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer en vergaderen op afstand. Daarnaast biedt zij een fietsenplan aan, schone zakelijke auto’s en duurzame poolauto’s.
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kijk zelf
longfonds.nl/buitenlucht
Alles over gezondheid, luchtvervuiling en wat je zelf kunt doen.

lml.rivm.nl
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit: op ongeveer 60 vaste locaties in Nederland meet het RIVM continu de luchtkwaliteit.

Luchtmeetnet.nl
Een overzicht van verschillende meetgegevens over luchtkwaliteit, tot op postcodegebied.

atlasleefomgeving.nl
In de Atlas Leefomgeving kan iedereen zelf kijken hoe de luchtkwaliteit in zijn eigen omgeving is.

compendiumvoordeleefomgeving.nl
Een overzicht van deze luchtkwaliteitseisen staat in het Compendium voor de Leefomgeving.

hetnieuwerijden.nl
Hoe je zorgt dat jouw auto minder uitstoot? Je laat hem vaker staan of je gebruikt de auto anders.

houtrookvrij.nl
Alles over houtrook, risico’s en overlast en wat je zelf kunt doen.
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Voorheen
Astma Fonds

Volg ons op:
@longfonds
facebook.com/longfonds
youtube.com/longfonds

longfonds.nl/buitenlucht
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