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Rapport in het kort 

Luchtkwaliteit is een onderwerp dat zich mag verheugen in een grote publieke belangstelling. De gege-

vens over de lokale luchtkwaliteit spelen in het maatschappelijk debat over infrastructurele projecten een 

belangrijke rol. Daarmee is ook de informatievoorziening over lokale luchtkwaliteit belangrijk.  

  

Het doel van dit project was na te gaan hoe de informatievoorziening over lokale luchtkwaliteit beter kan 

worden afgestemd op de wensen en behoeften van (interactieve) burgers. Looptijd van het project was van 

17 januari 2006 tot 30 juli 2007. 

  

De basis voor de informatievoorziening over lokale luchtkwaliteit vormen de rapportages die veel ge-

meenten moeten maken. Echter veel van diezelfde gemeenten nemen niet de moeite om de rapportages 

luchtkwaliteit digitaal beschikbaar te maken voor hun inwoners. En: een behoorlijk aantal gemeenten 

maakt niet eens zo'n rapportage terwijl ze het wel verplicht zijn. Uit het project is gebleken dat aansporin-

gen van milieu-organisaties om de informatievoorziening te verbeteren een positief effect hebben, vooral 

als daar media-aandacht aan gekoppeld is. 

  

Omdat veel gemeenten niet de moeite nemen om de rapportages luchtkwaliteit op internet te zetten en ook 

andere instanties dit (nog) niet doen, is door het projectteam zelf een webportal gebouwd met zo veel mo-

gelijke rapportages luchtkwaliteit uit 2005: http://www.lokalelucht.nl/. 

Daarnaast is samen met de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht onderzocht of er 

een eenvoudig online tool gemaakt zou kunnen worden waardoor burgers zelf de luchtkwaliteit in hun 

straat kunnen berekenen. Gebleken is dat vanuit wetenschappelijk perspectief zo'n rekentool verantwoord 

te maken is op basis van het CAR-model. Voor de gebruikervriendelijkheid is het echter belangrijk dat dit 

CAR-model eerst webbased beschikbaar komt, naar verwachting is dit in 2008 het geval. 

Om de eindresultaten van de bovenstaande deelprojecten te bespreken met geïnteresseerden is op 15 juni 

een symposium georganiseerd met als titel: Informatie over luchtkwaliteit, hoe kan dat beter?  

  

Uit alle gesprekken en workshops kwam het volgende beeld naar voren van de ideale informatievoorzie-

ning over lokale luchtkwaliteit: 

• online op internet  

• de nadruk op de effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid  

• effecten in kleur zichtbaar maken  

• zo volledig mogelijk wat betreft de bronnen (verkeer én industrie én scheepvaart bijvoorbeeld)  

• geografische presentatie van de eigen omgeving met een (behoorlijk groot) gebied er omheen  

Alles bij elkaar een flinke opgave, maar zeker niet onmogelijk. Starten met het beschikbaar maken van de 

rapportages luchtkwaliteit lijkt daarbij een behoorlijke stap. 

 


