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1. Clean AIR for Everyone



Luchtkwaliteit wereldwijd



Niet al het fijn stof is hetzelfde
 Deeltjes van verschillende grootte

 Fijn stof (Particulate Matter, PM)
• PM2.5

• PM10

 Ultrafijn stof (Ultrafine Particles , UFPs)

 Zwarte koolstof of roet (Black Carbon, BC)

 Gezondheid
 Korte termijn of langdurig

 Vroegtijdige overlijdens



Richtlijnen

 WGO: richtlijnen (gezondheid)

 EU: grenswaarden (politieke haalbaarheid, economische belangen, gezondheid)

PM10 PM2.5 UFP BC

EU grenswaarde WGO richtlijn EU grenswaarde WGO richtlijn - -

24 h 
gemiddelde

50 µg/m³ 45 µg/m³ 15 µg/m³ - -

Jaarlijks
gemiddelde

40 µg/m³ 15 µg/m³ 25 µg/m³ 5 µg/m³ - -



Luchtkwaliteit in Vlaanderen

 Actuele luchtkwaliteit Vlaanderen: 18/06/2022 & 20/06/2022

 Achtergrondvervuiling PM2,5: 0-5 µg/m³ en 16-26 µg/m³



2. CLAIRE-project



CLAIRE

 Doel: Effect trage wegen op 
luchtkwaliteit
 Trage wegen

= geen gemotoriseerd verkeer

= vaak elementen van groen

 Uitdaging? ↑↑ data

 Oplossing: vrijwilligers



Luchtvochtigheid en
temperatuurFijn stof & ultrafijn stof Zwarte koolstof

De meetbuggy



Mortsel

De route



 Luchtkwaliteit:

 Polluenten (PM10, PM2.5, UFP en BC)

 Temperatuur

 Luchtvochtigheid

 Effecten

 Type weg

 Moment van de dag

 Dag in de week

 Maand

Wat hebben we onderzocht?



Wat verwachtten we?

De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door verschillende factoren, waarvan type weg de
belangrijkste is:

Trage wegen >> Snelle wegen

Namiddag >> Voormiddag

Woensdag / vrijdag >> Rest van de week

Zomer >> Winter



3. Resultaten



Zwarte koolstof

 Kaartje – VB van een wandeling



Type weg & moment

 Verschil type weg in voor- en namiddag

– Richtlijn WGO: PM10

– Richtlijn WGO: PM2.5



Type weg

 Verschil type weg in voor- en namiddag



Type weg

 Verschil type weg, maandelijks verloop



Type weg

 Verschil type weg, maandelijks verloop



Temperatuur



4. Conclusies & Aanbevelingen



Conclusies

 Luchtkwaliteit: trage weg > snelle weg

 Trage weg als groene buffer

 Luchtkwaliteit namiddag > voormiddag (spitsuren)

 Geen afzonderlijke significante effecten voor dag in de week of maand

 Overschrijden van WGO-richtlijnen voor fijnstof !

 + ontbreken van richtlijnen voor zwarte koolstof en ultrafijn stof

 Burgerwetenschappelijk onderzoek → sensibilisering van burgers



Aanbevelingen

 Ieder van ons

 Zoveel mogelijk verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer

 Kies voor rustige en groene routes

 Beleid

 Lokaal, regionaal:

• Trage wegen en stedelijk groen als groene buffer

• Fietsstraten, schoolstraten.. 

 Nationaal, supranationaal:

• Reduceren van verkeer op basis van fossiele brandstoffen

• Richtlijnen voor ultrafijn stof en zwarte koolstof

 Toekomstig onderzoek

 Herhalen op grote schaal, in (Vlaamse) centrumsteden

 Gezondheidseffecten van slechte luchtkwaliteit?



Aanbevelingen – Toekomstig onderzoek*

Effect (stedelijk) groen op luchtkwaliteit

=> ook gezonder?

* Effect fijn stof en zwarte koolstof
op gezondheid van jonge,
gezonde kinderen



Bedankt!



Q&A
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