Communicatie, Luchtkwaliteit en Gezondheid:
Feiten en Fabels
Inleiding
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En wat vertel ik de burgers?
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Het verschil tussen een overschrijdingsgebied
en een niet-overschrijdingsgebied kan in de
praktijk maar een verschil van 1 µg/m3 van een
luchtverontreinigende stof zijn.
Feit: Gerelateerd aan normen geeft dit de grens aan
tussen wel of niet voldoen aan een vastgestelde
norm. Gerelateerd aan gezondheid geeft dit niet
de grens aan tussen gezond en niet-gezond.
Zeker bij fijn stof is bekend, dat bij lagere waarden dan de vastgestelde norm gezondheidseffecten kunnen optreden.

Het is heel moeilijk te bewijzen dat een gezondheidsklacht bij een individu veroorzaakt wordt
door de luchtverontreiniging in de buurt.
Feit: Men kan risicogroepen en -locaties onderscheiden, maar de individuele gevoeligheid
voor effecten van luchtverontreiniging worden
bepaald door reeds genetische factoren, aanwezige ziektes (longaandoeningen, hart- en vaatziekten) en levensfase (leeftijd). Een toepasselijke uitspraak in deze is: “Genes load the gun,
the environment pulls the trigger”.

•

•

Straatstof wordt een steeds belangrijkere component van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging.
Feit: De emissie per auto wordt door nieuwe technologie lager. Hierdoor wordt het aandeel straatstof in het totaal van verkeersgerelateerde
luchtverontreiniging groter. De fractie straatstof bevat een veelheid van stoffen en kan als
toxisch beschouwd worden. Straatstof behoort
tot de fractie PM2,5 tot PM10.

•

De lucht in woningen is meer vervuild dan de
buitenlucht.
Feit: Het binnenmilieu is over het algemeen meer
vervuild dan het buitenmilieu; niet alleen met
fijn stof, maar ook met andere stoffen. Wanneer
er binnen gerookt wordt, is de concentratie fijn
stof zelfs enkele malen hoger dan buitenshuis.
Wanneer binnen niet wordt gerookt, is de concentratie fijn stof binnen iets beter dan die buitenshuis (RIVM rapport 609021029). Maar naast
fijn stof zijn er ook andere bronnen van verontreiniging binnenshuis: vloerbedekking, meubels,
bouwmaterialen, open haard en keuken (geiser,
koken en bakken). Goed ventileren en luchten
is hierbij van belang, ook wanneer men langs
drukke wegen woont. Wel is het zinvol om te
bekijken of er geventileerd kan worden aan de
schoonste zijden van de woning. Extra luchten
kan het beste gebeuren als er weinig verkeer is.

Naast de jaargemiddelde normen voor luchtverontreinigende stoffen zijn ook de daggemiddelde normen relevant.
Feit: Alleen jaargemiddelde normen hanteren is niet
wenselijk. Dagen met hoge concentraties aan
luchtverontreiniging hebben weinig effect op de
jaargemiddelde concentratie, maar een overschrijding van deze daggemiddelde normen kan
wel leiden tot bijv. vroegtijdige sterfte en meer
astma-aanvallen. Dit worden ook wel de acute
effecten genoemd.

•

De buitenlucht is de afgelopen decennia al
veel schoner geworden. Voor concentraties
van veel schadelijke stoffen zijn op Europees
niveau normen opgesteld, maar dit betekent
niet dat ze geen risico meer opleveren voor de
volksgezondheid.
Feit: De afgelopen decennia is de luchtvervuiling door
Europese en nationale maatregelen aanzienlijk
verbeterd. Zo werd in 2003 30% minder stikstofoxiden en 40% minder fijn stof uitgestoten
dan in 1985. Ook daalde het aantal mensen dat
aan teveel stikstofdioxiden (NO2) werd blootgesteld van 4,5 miljoen in 1995 naar 300.000 in
2002. Deze trend zal zich voortzetten, hoewel
het verkeer en de industrie aanzienlijk zullen
groeien. Het huidige beleid is echter onvoldoende om tijdig aan de strenge Europese normen
voor fijn stof en stikstofdioxide (in 2010) te
voldoen (bron: VROM, RIVM). Daarbij komt dat
de normen voor fijn stof gebaseerd zijn op haalbaarheid en ook beneden deze norm gezondheidseffecten kunnen optreden.
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Gemeenten zijn verplicht te communiceren over
luchtkwaliteit.
Feit: Sinds de richtlijn ‘Toegang tot milieu-informatie
voor het publiek’ van het Verdrag van Aarhus
heeft de burger het recht te weten hoe het
er met het milieu in zijn omgeving voor staat
en wat de mogelijke gezondheidseffecten van
verschillende milieufactoren kunnen zijn. Dit
betekent dat bijv. de luchtkwaliteitsplannen en
rapportages voor het publiek actief openbaar
moeten worden gemaakt. Verder is deze communicatie afhankelijk van de verzoeken die binnenkomen of welk ambitieniveau gemeenten hebben
m.b.t. het ontsluiten van milieu-informatie.

•

Communicatie (en maatregelen) moet zich
niet alleen richten op verkeer, maar ook op de
rol van de intensieve veehouderij, omdat deze
evenveel fijn stof veroorzaakt.
Feit: In Brabant blijkt de bijdrage van de veehouderij
aan de emissie van fijn stof ongeveer even groot
als de bijdrage vanuit het wegverkeer (Prov.
NB, 2007). Wel is het zo dat als gevolg van de
Reconstructie de concentratie fijn stof in de extensiveringsgebieden zal afnemen, maar in verwevingsgebieden en LOG’s kan deze toenemen als er
geen maatregelen worden genomen. In de communicatie over luchtkwaliteit en ook bij de maatregelen dient dit wel te worden meegenomen.

•

Automobilisten ademen viezere lucht in dan fietsers.
Feit: In de auto is de luchtverontreiniging vaak nog
groter dan buiten. Onderzoeken laten zien dat in
de auto +/- 4x zoveel schadelijke stoffen aanwezig zijn dan gemiddeld in de stad (Van Wijnen et
al, 1995). Vooral bij verkeersopstoppingen en het
vaak optrekken/afremmen van auto’s is de lucht
in de auto slechter. Ventilatie in de auto helpt
nauwelijks. Fietsers en voetgangers worden aan
gemiddeld lagere concentraties blootgesteld dan
automobilisten. Door verdunning nemen de concentraties van de uitlaatgassen af naarmate men
zich verder van de wegas bevindt. Een deel van
de verschillen tussen automobilisten en fietsers
wordt wel opgeheven door het feit dat fietsers
als gevolg van inspanning meer lucht inademen. Daarom kunnen fietspaden beter op enige
afstand van drukke verkeerswegen aangelegd
worden, dan direct ernaast.

In 2006 is in heel Nederland een trendbreuk
aangetoond in concentraties fijn stof, zoals
gemeten door het RIVM.
Fabel: De meetresultaten van het uitgebreide en vernieuwde RIVM-meetnet vertoonden in 2006 op
de regionale meetstations een sterke concentratiedaling fijn stof van 15%. In de concentraties
in stedelijke en verkeersrijke omgevingen heeft
zich geen trendbreuk voorgedaan (MNP rapport
500093003/2006).

•

Het fijn stof-probleem wordt veroorzaakt door
het buitenland en het moet daarom daar aangepakt worden.
Fabel: Nederland vervuilt meer dan andere landen ons vervuilen. Wij exporteren 3x zoveel
fijn stof naar het buitenland dan dat wij van
het buitenland importeren. (MNP rapport
500037008/2005). Ongeveer tweederde van het
niet-natuurlijke fijn stof in de achtergrondconcentratie is van buitenlandse bronnen afkomstig. Nabij drukke straten is het aandeel van het
buitenland aanzienlijk lager.

•

NO2 uit de lucht verwijderen is een effectieve
maatregel.
Fabel: NO2 wordt gebruikt als indicator voor het mengsel van schadelijke componenten dat uitgestoten wordt door wegverkeer. Tot nu toe is het
onduidelijk welke stoffen in deze verkeersemissie precies verantwoordelijk zijn voor negatieve
gezondheidseffecten. Door alleen de indicator
aan te pakken wordt de norm misschien gehaald
en lijkt de luchtverontreiniging opgelost, terwijl
juist de overige verkeersgerelateerde componenten van het mengsel uit het oog worden
verloren. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan van de luchtkwaliteit.
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Natuurlijk fijn stof, zoals zeezout, is niet schadelijk. De zeezoutaftrek is dan ook terecht.
Fabel: Zeezout is naar verwachting onschadelijk voor
de gezondheid. Toch is dit een fabel. De huidige
normen voor PM10 zijn namelijk gebaseerd op
effecten van PM10 inclusief zeezout. Als je de
resultaten van deze studies zou bekijken met
aftrek van zeezout, dan zijn er effecten aangetoond bij veel lagere concentraties. Het aftrekken van het zeezoutgedeelte betekent dat dit
gedeelte ‘opgevuld’ kan worden met andere
(meer schadelijke) fijn stof-deeltjes. Dit betekent gezondheidskundig gezien een hogere
belasting!

•

De luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor
extra doden in Nederland
Fabel: Door de effecten van luchtverontreiniging gaan
er niet méér mensen dood, de mensen gaan wel
éérder dood. Dit variëert van enkele dagen tot
jaren. Vanwege deze verwarring wordt tegenwoordig de voorkeur gegeven aan het uitdrukken van het effect van langdurige blootstelling
in termen van een gemiddelde afname van de
levensverwachting van de hele bevolking. In
Nederland zou het momenteel gaan om ongeveer 1 jaar levensduurverlies voor iedereen.

•

Luchtverontreiniging heeft alleen effect op de
luchtwegen.
Fabel: De kleine deeltjesvormende luchtverontreiniging
kan via de longen in het bloed worden opgenomen en zo elders in het lichaam effect hebben
(hart- en bloedvaten). Daarnaast blijkt uit toxicologisch onderzoek dat fijn stof deeltjes ook in
de hersenen terecht kunnen komen.

De epidemiologische studies naar de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging gaan met
teveel onzekerheid gepaard om hier beleid op te
maken.
Fabel: Het precieze omslagpunt waaronder geen
gezondheidseffecten meer te verwachten zijn is
onzeker, maar een relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid wordt in alle betrouwbare
epidemiologische studies aangetoond.

•

Burgers maken zich geen zorgen over de luchtkwaliteit, zolang het niet stinkt of te zien is in de
lucht, dus communicatie is niet nodig.
Fabel: Gemeenten ontvangen nauwelijks klachten van
burgers over luchtkwaliteit. Sommige gemeenten trekken hierdoor ten onrechte de conclusie
dat burgers niet geïnteresseerd zijn in informatie over luchtkwaliteit. Toch blijkt uit diverse
enquêtes, dat de meeste burgers wel degelijk
betrokken zijn bij de luchtkwaliteit in hun buurt
en hierover ook geïnformeerd willen worden.
Bovendien blijkt dat burgers vinden dat dit nog
te weinig gebeurt.

•

Communicatie is meer een symboolmaatregel.
Je kunt de effecten hiervan niet doorrekenen,
dus waarom zou je hier tijd in stoppen?
Fabel: Communicatie is natuurlijk geen wondermiddel maar kan wel degelijk worden gebruikt om
mensen aan te spreken op hun gedrag. Wijzen
op de gunstige effecten voor de mensen zelf is
daarbij belangrijk. Zo is fietsen gezonder, maar
ook goedkoper dan autorijden. Door slim te stoken in je open haard houd je ook het binnenklimaat gezond. En een schonere auto is ook vaak
stiller en zuiniger. Communicatie kan gebruikt
worden om de kennis over luchtkwaliteit te vergroten en de houding of mening van burgers
over deze onderwerpen te beïnvloeden.

Kijk voor meer informatie ook op:
www.schonereluchtinbrabant.nl en www.molo.nl
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