SINT-JOOST-TEN-NODE

NL

Beste Brusselaar,
De luchtkwaliteit in onze stad is vaak bedenkelijk. Iedereen weet het, iedereen
ruikt het. Toch beschikken we nauwelijks over informatie over de luchtkwaliteit.
In heel het Brusselse Gewest zijn er maar negen officiële meetstations.
Met de meetactie NO2 Pollution verzamelden we informatie over onze
luchtkwaliteit. Dankzij uw medewerking is dat gelukt. U kunt de meetresultaten
lezen in deze folder.
We willen u van harte bedanken voor uw inzet in de meetactie. Stuur gerust uw
suggesties en opmerkingen naar ons door.
Met (lucht)vriendelijke groeten,

Frederic Roekens
Lokaal contactpersoon Groen
Zoé Genot
Lokaal contactpersoon Ecolo

INHOUD
DANKWOORD
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DE MEETACTIE UITGELEGD
1.

PHOTO

Vrijwilligers van Groen-Ecolo deden de
op- en afhaling van de meetbuisjes.

2.
3.

4

Gedurende één maand (februari-maart)
werden 320 meetbuisjes aan een
gevel of raam bij de Brusselaar thuis
opgehangen in 12 Brusselse gemeenten.

De verzamelde meetbuisjes werden
opgestuurd naar het laboratorium
Gradko International voor onderzoek.
De meetresultaten van de meetbuisjes
werden met de maatstaf μg/m³
gelijkgesteld. Vervolgens vergeleken we
de meetresultaten met de EU- en WGO
normen.
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BEOORDELINGSKADER MEETRESULTATEN
Gezonde lucht: beoordelingskader
Studies naar de gezondheidsimpact van luchtvervuiling en stikstofdioxide in
het bijzonder geven aan dat er geen ‘veilig niveau’ van luchtvervuiling bestaat.
Zo stelde de Nederlandse Gezondheidsraad in een advies aan de regering dat
er “zeer waarschijnlijk geen drempelwaarde vast te stellen is waaronder geen
gezondheidseffecten door blootstelling aan stikstofdioxide optreden”.1
Welke parameters kunnen we gebruiken om toch een onderscheid te maken
tussen relatief gezonde en echt ongezonde lucht?

EU- en WGO normen voor stikstofdioxide
De Europese jaargrenswaarde voor NO2 is tot op vandaag dezelfde als de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO): 40 μg/m³.
De Wereldgezondheidsorganisatie laat al sinds 2005 verstaan die norm te willen
verstrengen.2 Zo neemt bijvoorbeeld het risico op astma met 15% toe wanneer
de gemiddelde blootstelling aan NO2 op jaarbasis stijgt met 10 μg/m³. 3Groen en
Ecolo willen daarom de jaargrenswaarde voor NO2 verlagen tot 20 µg/m³.
Gezondheidsraad. Gezondheidswinst door schonere lucht. 23 januari 2018. Nr 2018/01
WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update
2005. Summary of risk assessment. World Health Organization. P. 16-17. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69477/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf
3
“Gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan NO2. Korte bespreking van recente studies.” Studie van
het Zwitsers Instituut voor Tropische Geneeskunde en Volksgezondheid in opdracht van Greenpeace, 2017.
1
2
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Jaargemiddelde concentratie
NO2 (μg/m³)

Kwalificatie

> 40

Wettelijk ontoelaatbare luchtkwaliteit

< 20

Aanvaardbare luchtkwaliteit

< 10

Goede luchtkwaliteit

Tabel 1 Beoordelingskader voor de luchtkwaliteit op basis van de gemeten stikstofdioxide-concentratie

EU -en WGO normen voor fijn stof
De Europese jaargrenswaarde voor fijn stof (PM10 en PM2,5) zijn behoorlijk
minder streng dan wat goed is voor onze gezondheid. Zo legt de WGO de jaargrenswaarden aan PM10 op 20 µg/m³ en voor PM 2.5 op 10 µg/m³. Terwijl de
EU legt de jaargrenswaarden aan PM10 op 40 µg/m³ en voor PM2.5 op 25 µg/
m³ legt..

LEESWIJZER
→
→
→

NO2 : stikstofdioxide. Vormt samen met het ongevaarlijke stikstofoxide (NO) NOx. Komt
vooral uit de uitlaat van dieselauto’s.
Street canyon: een smalle straat met hoge huizen of gebouwen waar de vuile lucht
langer blijft hangen.
PM10 et PM2,5: fijn stof waarvan de diameter kleiner is dan 10, respectievelijk 2,5
micrometer. PM10 is zeven keer fijner dan een haar, PM2,5 nog vier keer kleiner. Fijn
stof bestaat uit gasvormige en vaste zwevende deeltjes. Sommige daarvan zijn giftig.
Hoe fijner het stof, hoe dieper het in onze longen binnendringt.
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KAART/TABEL MET ALLE MEETPUNTEN
Meetpunt

NO2 µg/m³

1

Koningsstraat 217, 1210 St-Joost-Ten-Node

51,7

2

Kruidtuin 1210, St-Joost-Ten-Node

47,0

3

Tiberghienstraat 19, 1210 St-Joost-Ten-Node

45,7

4

Uniestraat 46, 1210 St-Joost-Ten-Node

43,4

5

Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

42,2

6

Oogststraat 27, 1210 St-Joost-Ten-Node

38,6

7

Leuvensesteenweg 20, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

37,5

8

Eeckelaersstraat 20, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

32,6

9

Spastraat 60, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

28,6

10

Marktstraat 46, 1210 St-Joost-Ten-Node

26,7
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ANALYSE MEETRESULTATEN
SINT-JOOST-TEN-NODE
De luchtkwaliteit in onze gemeente
De lokale groep Ecolo-Groen in Sint-Joost-ten-Node was erg enthousiast om
deel te nemen aan deze campagne, net zoals de betrokken burgers. Omdat SintJoost-ten-Node geen enkel permanent meetpunt voor luchtkwaliteit heeft op
haar grondgebied, was deze meetcampagne een unieke kans om zicht te krijgen
op hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in onze gemeente. Sint-Joost-tenNode is dicht bebouwd, heeft weinig groen en kent veel drukke verkeersaders
zoals de Kleine Ring, de Leuvensesteenweg, de Haachtse Steenweg en de
Koningsstraat. Bovendien staat er op het vlak van luchtkwaliteit, waarvan
geweten is dat een gebrek eraan een extra sterke invloed heeft op de gezondheid
van kinderen, veel op het spel in de jongste gemeente van België.
Maar wat vooral kenmerkend is voor Sint-Joost-ten-Node, zijn de duizenden
pendelaars die dagelijks door de gemeente trekken om het stadscentrum en de
Noordwijk te bereiken. Die pendelaars verplaatsen zich tot op de dag van vandaag
hoofdzakelijk met de wagen door onze gemeente. De Kleine Ring en de nabijheid
van verzadigde verkeersaders zoals de Wetstraat en de Belliardstraat maken dat
heel wat pendelaars naar alternatieve routes zoeken en dat zorgt voor heel wat
sluipverkeer in de smalle drukbevolkte straten van onze gemeente. Sint-Joostten-Node moet deze toestroom aan wagens opvangen en verwerken, en ook
de uitstoot die erbij hoort. Bovendien bestaat in Belgie het wagenpark voor een
groot gedeelte uit dieselwagens, die extra belastend zijn voor de luchtkwaliteit.
10

De meetcampagne in Sint-Joost-ten-Node
De lokale groep Ecolo-Groen heeft tien meetpunten uitgekozen in het kader van
deze meetcampagne. We gebruikten hiervoor meetbuisjes die de concentratie
stikstofdioxide in de lucht meten. Stikstofdioxide (NO2) is een stof die heel
schadelijk is voor de luchtwegen en astma kan veroorzaken en die vooral
door de motoren van wagens in de lucht gebracht wordt. De meetbuisjes
werden gedurende een volle maand geplaatst, van 24 februari tot 24 maart
2018. Een meetpunt werd gekozen in het enige park van de gemeente, de
Kruidtuin, een ander meetpunt binnenin een huizenblok om het contrast
met de straatkant aan te tonen. Alle andere meetpunten bevonden zich aan
gevels aan de straatkant. De meetpunten bevonden zich dus niet midden op
een druk kruispunt, maar op plaatsen waar mensen elke dag leven, wonen en
werken. Twee van deze laatste meetpunten bevonden zich in rustige straten,
met weinig verkeer waar we verwachtten dat de luchtkwaliteit eerder goed zou
zijn. Andere meetpunten bevonden zich enerzijds langs belangrijke en drukke
verkeersassen en anderzijds langs smalle straten met veel sluipverkeer. We
verwachtten dat de meetpunten die blootgesteld waren aan druk verkeer meer
vervuiling zouden meten.
Wat zijn de resultaten?
Na enkele weken ontvingen we de resultaten van onze meetcampagne. De
resultaten lagen sterk in de lijn van onze verwachtingen. Op één meetpunt
in een rustige straat en binnenin een huizenblok bevonden de waarden NO2
zich tussen de 20 en 25 µg/m³. Dit beschouwen we als een ‘aanvaardbare’
luchtkwaliteit. Op de drie andere meetpunten lagen de waarden zoals
verwacht een pak hoger, tussen de 32 en 37 µg/m³. Deze waarden flirten met
11

wat volgens de Europese norm, vastgesteld op 40 µg/m³, wettelijk toegelaten
is. Op de andere vijf meetpunten wordt de Europese norm overschreden met
als uitschieter de Koningsstraat waar waarden van 51 µg/m³ worden gehaald.
Wat kunnen we besluiten ?
Het gros van de resultaten duiden op erg slechte luchtkwaliteit. Zelfs in het
enige park die naam waardig van de gemeente, de Kruidtuin, is de luchtkwaliteit
bedroevend. Dit is des te schrijnender omdat in de Kruidtuin constant spelende
kinderen te vinden zijn, die bijgevolg heel slechte lucht inademen terwijl ze
spelen. Ook kleine smalle straten leiden erg onder de luchtvervuiling. Enkel
twee meetpunten hebben een aanvaardbaar resultaat.
De grote verkeersstromen en het sluipverkeer dat onze gemeente doorkruist,
maakt dat er op verschillende plaatsen dringend verbetering nodig is.
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WEETJES OVER LUCHTVERVUILING
WIST JE DAT …
→

→

→

Elk uur sterft in ons land minstens één iemand aan de gevolgen van
luchtverontreiniging. Dat zijn meer dan 10.000 vroegtijdige overlijdens
per jaar. Er sterven in België 13 keer meer mensen aan de gevolgen
van luchtvervuiling dan door verkeersongevallen. We leven met zijn
allen gemiddeld negen maanden minder lang. In Europa is dat acht
maanden, in Finland drie maanden. Het kan zijn dat u twee dagen
verliest, en uw collega misschien tien jaar.
Dicht bij een drukke baan wonen, geeft meer kans op aderverkalking
en longontstekingen. Ook astma, hooikoorts of allergie worden
erger. Zes procent van alle hartaanvallen wordt veroorzaakt door
luchtverontreiniging.
Kinderen die geboren worden in streken met vuilere lucht hebben vaker
een lager geboortegewicht. Uit onderzoek blijkt dat ze ook minder goed
presteren op cognitieve tests. Kinderen die opgroeiden op minder dan
500 meter van een drukke weg hebben minder ontwikkelde longen. Dat
blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse professor Gauderman die
bijna 3.700 kinderen tussen hun tiende en achttiende levensjaar volgde.

→

We kunnen aannemen dat een op vijf longkankers veroorzaakt wordt
door luchtvervuiling. Ook geeft onderzoek aan dat langdurige blootstelling
aan fijn stof het risico op borstkanker met 80 procent verhoogt.

→

De kans op dementie bij oudere vrouwen verdubbelt als ze op plaatsen
wonen waar de fijnstofconcentratie (PM2,5) hoger is dan 12 mg/m³.
12 microgram, dat is het niveau dat we overal in België halen.

→
→

De luchtvervuiling is tijdens de spits in de auto veel erger dan op de fiets,
omdat de pollutie onder de motorkap blijft hangen.5
Wie twee uur zijn haard laat branden, stoot evenveel fijn stof uit als een
vrachtwagen die van Brussel naar Parijs rijdt.

4 ‘We gaan allemaal een beetje dood aan luchtvervuiling’ (De Standaard, 18 februari 2017).
5 ‘Autobestuurders meest getroffen door luchtvervuiling’ (De Standaard, 14 september 2017)
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WAT DOET DE POLITIEK
BRUSSELS GEWEST

Dankzij de Brusselse groenen is er sinds 2014 stevige wetgeving over lucht,
klimaat en energie vervat in het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing. Maar de huidige regering heeft het wetboek afgezwakt
met een zwak Lucht-, Klimaat- en Energieplan.6 Het huidig beleidsplan
voldoet niet aan de eisen van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn. De Europese
luchtnormen worden nog steeds overschreden. Bovendien meet de regering te
weinig waar de Brusselaars aan de hoogste concentraties wordt blootgesteld.
De Lage-emissiezone (LEZ) start op 1 januari met het bannen van EURO1
voertuigen in Brussel. “Maar in hun huidige vorm kennen lage-emissiezones
nauwelijks effect”, zegt Nils Hooftman (VUB) die de LEZ’s in Europese steden in
kaart bracht.7 Duitse steden met een LEZ die reeds EURO3 voertuigen bannen,
voldoen nog steeds niet aan de Europese normen voor PM10 en NO2.
Parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) hebben
verschillende voorstellen voor een betere luchtkwaliteit ingediend. Zij legden
in het Brussels Parlement ‘een voorstel van resolutie voor structurele
maatregelen voor een zuivere lucht’ op tafel.8

6‘Uw bevolking leeft in gevaarlijke en ongezonde lucht’ (De Standaard, 20 november 2017)
7"Europa blijft een dieseleiland dat zijn gelijke niet kent" (De Morgen, 4 april 2018)
8‘Voorstel van resolutie betreffende structurele maatregelen voor een zuivere lucht’ (24 juli 2017)
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De resolutie samengevat:
1. Meer (elektrische) fietsen en
proper collectief vervoer in
plaats van auto’s en individueel
gemotoriseerd vervoer

7. Pollutiepiekplan aanpassen
waardoor het onmiddellijk
in werking treedt als de
luchtkwaliteit slecht is

2. Propere, zuinige MIVB bussen
en vuilniswagens

8. Aanplanten van extra bomen,
struiken en stadsgroen als
natuurlijke filter

3. Vergroening van de
autofiscaliteit
4. Slimme kilometerheffing in
heel Brussel
5. Een mobiliteitsbudget
voor iedereen in plaats van
het huidige systeem van
salariswagens
6. Wereldgezondheidsnormen
hanteren om de luchtkwaliteit
te meten in plaats van de
zwakkere Europese normen

9. Propere
verwarmingstechnologie
en een ambitieus
renovatieprogramma voor
publieke en privéwoningen

PHOTO

10. Meer online consulteerbare
meettoestellen, met extra
aandacht voor de zwarte
punten en burgers hierbij
betrekken

Andere initiatieven door de groene parlementsleden zijn een voorstel van
resolutie voor een autoloze weekdag en een voorstel van resolutie voor een
dieselban in 2025.
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Goede voorbeelden
→
→

→

Stuttgart en Düsseldorf voerden in 2018 een dieselban in.
In Londen zijn houtvuren al zestig jaar verboden. Het is er even ongepast
als roken op restaurant. Ook rijden er lage-emissie bussen die de
inwoners in real-time informeren over de luchtkwaliteit in de stad.9
In Stockholm is sinds de invoering van een stadstol het autoverkeer
met meer dan 20 procent gedaald en hierdoor is het aantal gevallen van
kinderastma met 50 procent gedaald.10

LOKAAL

PHOTO

Huidig beleid
De gemeente Sint-Joost-ten-Node is tot op heden niet erg begaan met het
verbeteren van de luchtkwaliteit. De gemeente weigerde een Ecolo-Groen
motie te stemmen voor een veralgemeende zone 30. Sint-Joost is één van de
negentien Brusselse gemeentes met de minste zones 30. Traag verkeer is niet
enkel minder vervuilend, omdat er minder uitstoot per gereden kilometer is,
maar zorgt ook algemeen voor minder verkeer. Een zone 30 in de gemeente
zou dus de luchtkwaliteit gevoelig kunnen verbeteren.
Het bestaande mobiliteitsplan van de gemeente offerde verschillende straten
op aan druk transitverkeer en er werden geen maatregelen genomen om
pendelaars uit onze woonwijken te weren. De Noordwijk heeft zelfs helemaal
geen mobiliteitsplan. De afstemming met buurgemeentes Schaarbeek en
Brussel-stad is onvoldoende.
9 London: Iconic Buses Provide Real-Time Air Quality Alerts (Sustainia, 12 september 2017)
10 ‘Congestion pricing also clears the lungs, researchers say’ (Washington Post, 27 maart 2018
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Fietsboxen zijn een zeldzaamheid in een gemeente waar de inwoners bovendien
doorgaans erg krap behuisd zijn.
Ecolo en Groen vinden daarom dat Sint-Joost-ten-Node nu echt werk
moet maken van een degelijk mobiliteitsplan. Sluipverkeer moet aangepakt
worden en de openbare ruimte moet fiets- en voetgangersvriendelijker. Het
uitschrijven van tot drie bewonerskaarten per gezin aan weggeefprijzen is geen
goed signaal. Zones 30, waardoor de luchtkwaliteit gevoelig kan verbeteren,
moeten de norm worden. Zeker nu onze buurgemeentes dit veralgemeend
hebben ingevoerd.
Alternatieven Groen-Ecolo
Groen en Ecolo pleiten voor een ambitieuze totaalaanpak om de luchtkwaliteit
in Sint-Joost-ten-Node te verbeteren. Iedereen heeft een belangrijke rol te
spelen om de luchtkwaliteit in Sint-Joost-ten-Node te verbeteren. Het maakt
niet uit of het nu de gemeente, het Gewest, de bewoners of de pendelaars zijn.
Vooral de gemeente zelf heeft een hele reeks hefbomen in handen.
Gemeenteraadsleden Frederic Roekens, Zoé Genot, Ahmed Moushssin, Veerle
Vandenabeele en Pauline Warnotte hebben de gemeenteraad al verschillende
malen geïnterpelleerd over dit onderwerp. In de eerste plaats willen Groen
en Ecolo meerdere permanente meetpunten van de luchtkwaliteit in SintJoost-ten-Node, zodat we de luchtkwaliteit in onze gemeente continu kunnen
opvolgen en de hopelijk de verbetering door onze inspanningen meetbaar
kunnen maken. Op het vlak van verkeer willen we de pendelaars die onze
gemeente doorkruisen meer mogelijkheden geven om dit vlot met het
openbaar vervoer, de fiets of te voet te doen en pendelen via de kleine straten
22

zoveel mogelijk ontmoedigen met een goed doordacht mobiliteitsplan. Het
voorzien van aansluiting van een wagen-traject op trein, tram, bus of metro en
het voorzien van fietsinfrastructuur aan de rand van de stad zijn hierin cruciaal.
De algemene bediening door het openvaar vervoer in Sint-Joost-ten-Node is
alvast erg goed. Vervolgens kan de gemeente sterke vooruitgang boeken door
stap voor stap bijkomende zones af te bakenen die voorbehouden worden voor
fietsers en voetgangers. De gemeente moet niet alleen zones 30 afbakenen, ze
moet hierbij ook meer infrastructuur voorzien die automobilisten aanzet om
trager te rijden.
Op vlak van gebouwen moet het renovatiebeleid van woningen veel ambitieuzer
worden, en moeten vervuilende verwarmingsketels stapsgewijs verdwijnen.
De gemeente kan schone verwarmingstechnologieën promoten via premies.
De gemeente kan blijvend inzetten op het bijkomend aanplanten van bomen
en struiken, die voor properder lucht kunnen zorgen. Momenteel worden
vaak bomen opgeofferd om extra parkeerplaatsen te voorzien, die uiteraard
nog meer wagens naar de gemeente trekken. De gemeente zelf zou haar
wagenpark verder moeten vergroenen, door telkens wanneer een voertuig
moet vervangen worden de voorkeur aan elektrische voertuigen te geven.
Specifiek voor de scholen en opvanginstellingen willen de groenen dat elke
school in Sint-Joost een mobiliteitsplan uitwerkt, met ondersteuning van
de gemeente. De investeringen voor de uitvoering van deze plannen moeten
gefinancierd worden door de gemeente. De gemeente moet zich engageren
om, in overleg met de scholen een autoluwe schoolomgeving in te richten.
Bovendien zou de gemeente, in overleg met de scholen, verkeerslussen
moeten invoeren om pendelaars en doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de
schoolomgeving te houden.
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Onze voorstellen samengevat:
1. Permanente meetpunten
luchtkwaliteit voorzien
2. Een veralgemeende zone 30 op
gemeentelijke wegen
3. Bijkomende zones
voorbehouden voor fietsers en
voetgangers afbakenen
4. Een nieuw mobiliteitsplan om
sluipverkeer te bannen.
5. Het gemeentelijke wagenpark
verder vergroenen

6. Voor elke school een autovrije
schoolomgeving creëren door
bijvoorbeeld verkeerslussen
in te voeren die doorgaand
verkeer zo veel mogelijk uit de
schoolomgeving houden
7. Meer groen aanplanten
8. Premies om vervuilende
verwarmingsketels te
vervangen

Goede voorbeelden
→

→

Na acties van ouders van de Nederlandstalige gemeentelijke school SintJoost-aan-Zee voor een betere luchtkwaliteit besliste de gemeente om
’s ochtends een experiment te voeren met het afsluiten van de straat
voor alle autoverkeer. Deze maatregel zou na evaluatie kunnen worden
uitgebreid naar andere scholen.
De gemeente heeft zijn wagenpark de laatste jaren vergroend, door
telkens wanneer een voertuig moet vervangen worden, voorkeur te geven
aan elektrische voertuigen. Tevens werden fietsen aangekocht voor de
gemeentelijke ambtenaren.
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WAT KAN U DOEN
Brusselaars bezorgd om de luchtkwaliteit.
Ook bij deze organisaties kan je terecht voor acties voor een betere
luchtkwaliteit:
→ De werkgroep en initiatiefnemers van de meetcampagne NO2Pollution

Schaarbeek

→ Het Brussels burgerplatform Clean Air BXL
→ De stadsbeweging BRAL met het project Aircasting, burgerwetenschap voor

betere lucht.

→ De internationale organisatie Greenpeace met de actie ‘Mijn lucht, mijn

school‘.

→ Samen met enkele Brusselaars spant Client Earth een rechtszaak tegen

de Brusselse regering aan.

→ De Brusselse startup AngryMob organiseert via een crowdfunding een

rechtszaak tegen luchtvervuiling

burgercollectief Filter-Café-Filtré sluit iedere vrijdagochtend,
wanneer de school start, de straat van de school af voor autoverkeer. Ook
de Brusselse scholen doen mee.

→ Het
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