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1. Situering 

In de periode 2013-2014 werd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid een humane-

biomonitoringsonderzoek uitgevoerd in de Gentse kanaalzone. In dit onderzoek werd nagegaan of wonen 

nabij de Gentse haven een invloed heeft op de gezondheid. De resultaten van dit onderzoek werden 

bekendgemaakt in het voorjaar van 2015. Met het oog op een verdere interpretatie en beleidsvertaling 

van deze onderzoeksresultaten werd vervolgens een proces opgestart (‘het faseplan’), met als doel op 

een stapsgewijze, transparante en participatieve manier te komen tot concrete beleidsacties. In een 

eerste fase werd nagegaan welke thema’s prioritaire aandacht verdienen in het licht van deze 

beleidsvertaling. Hiervoor werden verschillende groepen bevraagd: de wetenschappers van het 

Steunpunt Milieu en Gezondheid, beleidsmakers op Vlaams en lokaal niveau, enkele lokale 

maatschappelijke actoren en de deelnemers aan het onderzoek. In een tweede fase werden de meest 

prioritaire thema’s verder onder de loep genomen in functie van interpretatie en beleid, met als finaal 

doel te komen tot wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk afgetoetste maatregelen in 

aanvulling op het reeds lopende beleid. Dit rapport doet verslag van deze tweede fase van het faseplan 

voor de Gentse kanaalzone. 

 

1.1. Humane biomonitoring in de Gentse kanaalzone 

Humane biomonitoring (HBM) is een meettechniek waarbij blootstelling aan milieuverontreinigende 

stoffen en de gezondheidseffecten die hiermee kunnen gepaard gaan, gemeten worden in het lichaam 

van de mens. Het onderzoek in de Gentse kanaalzone gebeurde naar aanleiding van bezorgdheden over 

de mogelijke gezondheidseffecten van het drukke verkeer en de industriële activiteiten in de regio. Vooral 

de fijnstofproblematiek wordt in dit verband veel genoemd. Het onderzoek werd uitgevoerd door het 

Steunpunt Milieu en Gezondheid in opdracht van de Vlaamse overheid. Tot het studiegebied behoorden 

de gemeenten Zelzate en Wachtebeke en delen van de gemeente Evergem en de stad Gent.  

In de periode 2013-2014 namen 395 jongeren van 14-15 jaar oud deel aan het onderzoek. Alle 

deelnemende jongeren vulden vragenlijsten in en gaven toestemming om de gegevens van het medisch 

schoolonderzoek op te vragen bij de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Bij 200 van deze jongeren 

werden bloed-, urine- en ademstalen onderzocht op de aanwezigheid van vervuilende stoffen en de 

vroegtijdige gezondheidseffecten van deze stoffen in het lichaam. De meetwaarden die dit onderzoek 

opleverde, werden vergeleken met de meetwaarden van hun Vlaamse leeftijdsgenoten en met de 

resultaten van een vergelijkbare studie die het Steunpunt Milieu en Gezondheid tien jaar geleden in de 

Gentse kanaalzone uitvoerde.  

Voor de meeste meetwaarden konden geen significante verschillen worden vastgesteld tussen de 

jongeren in de Gentse kanaalzone en de jongeren van de Vlaamse referentiegroep. Bovendien konden 

voor verschillende vervuilende stoffen duidelijk dalende trends worden vastgesteld in vergelijking met 10 
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jaar eerder, parallel aan de dalingen in algemeen Vlaanderen. Naast deze gunstige resultaten, konden 

voor de Gentse kanaalzone echter ook enkele aandachtspunten worden geformuleerd:  

Ondanks de daling in de tijd van enkele persistente of moeilijk afbreekbare stoffen in het milieu en in 

de mens, zoals PCB’s en DDT, zijn er nog steeds aanwijzingen dat de PCB-gehaltes in bloed bij jongeren in 

de Gentse kanaalzone hoger liggen dan in Vlaanderen. En voor het pesticide DDT worden nog steeds 

waarden vastgesteld boven de gezondheidskundige richtlijn (zowel in de kanaalzone als in Vlaanderen). 

Ook de waarden voor het pesticide lindaan liggen hoger in de Gentse kanaalzone, maar hiervoor is geen 

gezondheidskundige richtlijn beschikbaar en deze stof werd tien jaar geleden niet gemeten waardoor we 

geen zicht hebben op de tijdstrend. Deze persistente stoffen zijn ondertussen verboden, maar omdat ze 

traag afbreken en opstapelen in het milieu en in ons lichaam vinden we deze nog steeds terug. Verder 

werd een licht stijgende tijdstrend vastgesteld voor PAK’s, zowel in de kanaalzone als in Vlaanderen. Dit 

zijn stoffen die vrijkomen bij allerhande verbrandingsprocessen en dus diverse bronnen hebben.  

De gezondheidseffecten die werden gemeten, gaven over het algemeen goede resultaten aan voor 

jongeren uit de Gentse kanaalzone: DNA-schade scoort lager en ook de bloeddruk was lager in vergelijking 

met Vlaanderen. Aandachtspunten zijn echter het feit dat metingen in ademstalen op meer ontstekingen 

van de luchtwegen wijzen, dat er meer allergie voor verzorgingsproducten wordt vastgesteld en dat een 

nierfunctiemerker minder gunstig was. Enkele van deze gezondheidseffecten (met name 

ontstekingsreacties in de luchtwegen en allergie voor verzorgingsproducten) werden in verband gebracht 

met zowel hogere fijnstofconcentraties (berekend op het thuisadres van de jongeren) als met de 

schadelijkheid van het fijn stof (op dagen dat meer ontstekingscapaciteit werd gemeten op het fijn stof in 

de lucht werden ook hogere waarden voor de ontstekingsreacties in de luchtwegen gemeten). Tot slot 

werd a.d.h.v. een perceptievragenlijst vastgesteld dat jongeren in de Gentse kanaalzone vaker 

milieuhinder ondervinden en daardoor ongeruster zijn over hun gezondheid dan hun Vlaamse 

leeftijdsgenoten.  

Voor meer info over de resultaten, raadpleeg: www.milieu-en-gezondheid.be 

 

1.2. Het faseplan: van humane biomonitoring naar beleidsacties 

Een HBM-onderzoek levert een veelheid aan interessante gegevens op over milieu en gezondheid. 

De doorwerking naar beleid is echter niet altijd eenduidig. Zowel wetenschappelijk als maatschappelijk 

bestaat er vaak heel wat onenigheid en/of onzekerheid over o.a. de (gezondheidskundige) ernst van de 

resultaten, de oorzaken achter verhoogde waarden, mogelijke oplossingen voor geïdentificeerde 

problemen en prioriteiten voor beleid. Daarom werd in het kader van het Steunpunt Milieu en 

Gezondheid ‘het faseplan’ ontwikkeld, een procedure om de resultaten van HBM-campagnes verder te 

interpreteren en te vertalen naar beleidsacties op een transparante, systematische en participatieve 

manier. Het faseplan is m.a.w. een vervolgtraject op HBM-onderzoek, waarin zowel onderzoekers, 

beleidsmakers en maatschappelijke stakeholders participeren. 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/
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De procedure van het faseplan 

Het faseplan werd een eerste keer toegepast en geëvalueerd voor de resultaten van het eerste 

generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid (2002-2006) en daarna ook voor de meetcampagnes in Genk-

Zuid, regio Menen en algemeen Vlaanderen van het tweede generatie Steunpunt Milieu en Gezondheid 

(2007-2011). De concrete uitvoering is sterk afhankelijk van de context, maar in algemene zin bestaat het 

faseplan uit een voorfase en vier opeenvolgende fasen: 

- Voorfase: vaststellen en selecteren van belangwekkende HBM-resultaten. 

- Fase I: bepalen van prioritaire thema’s voor beleidsactie, op basis van gezondheidskundige ernst, 

beleidsopportuniteit en maatschappelijke wenselijkheid. 

- Fase II: verdere beleidsrelevante interpretatie van de prioritaire thema’s en opstellen van 

beleidsacties. 

- Fase III: uitvoeren beleidsacties 

- Fase IV: evaluatie beleidsacties 

Het project faseplan is een opdracht van de Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur en 

Energie (LNE) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG)) en wordt getrokken door de 

Universiteit Antwerpen en VITO, beide ook betrokken in het Steunpunt Milieu en Gezondheid. 

Samenwerking tussen wetenschappers, overheden en maatschappelijke actoren staat echter steeds 

voorop. 

Faseplan Gentse kanaalzone: 

In een voorfase werd een eerste ruwe selectie gemaakt van de HBM-resultaten voor de Gentse 

kanaalzone om de grote hoeveelheid aan onderzoeksresultaten enigszins te beperken. De verschillende 

biomerkerresultaten werden gegroepeerd per thema en enkel de meest belangwekkende thema’s 

werden geselecteerd voor fase I. Dit gebeurde door het veldwerkcomité van het Steunpunt Milieu en 

Gezondheid. Drie voorwaarden werden vooropgesteld om bepaalde thema’s niet te weerhouden: 

(i) geen ongunstige aanwijzingen voor de Gentse kanaalzone, of 

(ii) enkel blootstelling-effectrelaties (deze gelden voor heel Vlaanderen), zonder ongunstige 

aanwijzingen voor de Gentse kanaalzone, of  

(iii) enkele waarden liggen boven de gezondheidskundige norm in de Gentse kanaalzone, maar de 

gemiddelde waarde voor de Gentse kanaalzone is gunstiger dan de Vlaamse referentie.  

Resultaten die vallen onder één van deze drie voorwaarden zijn ofwel gunstig over de hele lijn, ofwel 

eerder een aandachtspunt voor Vlaanderen in het algemeen en daarom minder relevant voor een 

faseplan in de Gentse kanaalzone. 

In fase I werd vervolgens een verdere prioritering opgemaakt in functie van beleid. Hiervoor werden 

verschillende groepen bevraagd in het voorjaar van 2015: de wetenschappers van het Steunpunt Milieu 

en Gezondheid, de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid voor milieu en volksgezondheid, de lokale 
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overheden, enkele geïnteresseerde lokale organisaties en enkele buurtbewoners en deelnemers aan het 

onderzoek. De resultaten van de verschillende bevragingen werden samengebracht op een 

overlegmoment in Gent, met aanwezigen uit de verschillende groepen, waar een eindconclusie werd 

geformuleerd voor fase I. 

 

Eindconclusie fase I: prioritaire thema’s voor beleidsactie 

De resultaten m.b.t. fijn stof en de gezondheidseffecten die hiermee in verband werden gebracht, krijgen 

duidelijk de hoogste prioriteit. Zowel vanuit gezondheidskundig-, beleids- en maatschappelijk perspectief. 

Ook de ongerustheid en verhoogde risicoperceptie bij de jongeren in de regio wordt daarbij aanzien als 

een belangrijk aandachtspunt. 

Verder zijn er enkele resultaten die iets minder prioriteit krijgen, maar waarvoor vanuit verschillende 

hoeken benadrukt wordt dat ze niet verwaarloosd mogen worden: In eerste instantie de resultaten 

voor PAK’s, met een licht stijgende tijdstrend, zowel in Vlaanderen als in de Gentse kanaalzone. En ook 

de resultaten voor de PCB’s en de pesticiden lindaan en DDT verdienen verdere aandacht. 

Tot slot werden enkele algemene aandachtspunten aangestipt voor het beleid in de regio, met name de 

vaak onderschatte impact van geur- en geluidshinder op de gezondheid en het positieve effect van groene 

ruimte. 

Voor een gedetailleerd verslag, zie rapport fase I. 

 

In fase II werd verder ingezet op de interpretatie en beleidsvertaling van de thema’s die in fase I als 

meest prioritair werden beoordeeld. Enerzijds de verhoogde blootstelling aan fijn stof in de Gentse 

kanaalzone en de relatie die werd gevonden met enkele vroegtijdige gezondheidseffecten. En anderzijds 

de verhoogde ongerustheid en risicoperceptie die werd vastgesteld bij de deelnemende jongeren in 

vergelijking met leeftijdsgenoten in algemeen Vlaanderen. In functie van een verdere interpretatie 

werden de resultaten van het HBM-onderzoek vergeleken met een bijkomende studie naar de relatie 

tussen de lokale luchtkwaliteit in de Gentse kanaalzone en de HBM-data. De gevonden relaties tussen fijn 

stof en vroegtijdige gezondheidseffecten werden hierin bevestigd. Vervolgens werd in functie van de 

beleidsvertaling afstemming gezocht met het participatieproces voor de opmaak van een actieplan 

luchtkwaliteit voor de regio Gent en Gentse kanaalzone, dat reeds werd opgestart in 2014. Vanuit de 

werkgroep faseplan werd input geleverd voor dit proces via de inspraakgelegenheid voor 

gezondheidsactoren en bijkomend werd een gezamenlijk lokaal overlegmoment georganiseerd over 

communicatie inzake luchtkwaliteit en gezondheid. Dit rapport doet verslag van deze verschillende 

initiatieven. Voor de thema’s uit fase I die niet verder werden behandeld in fase II, wordt een beknopt 

overzicht voorzien van het reeds lopende beleid. 

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/milieu-en-samenleving/het-faseplan/faseplan-gentse-kanaalzone/fase-i--prioriteiten/
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De finale doelstelling van fase II van het faseplan is om te komen tot wetenschappelijk onderbouwde 

en maatschappelijk afgetoetste beleidsmaatregelen, in antwoord op prioritaire HBM-resultaten en in 

aanvulling op het reeds lopende beleid. De uitvoering en evaluatie van deze maatregelen (respectievelijk 

fase III en fase IV van het faseplan) behoort vervolgens tot de verantwoordelijkheid van de bevoegde 

overheden. 

 

Eindconclusie fase II: beleidsvertaling prioritaire thema’s 

De verschillende overlegmomenten in fase II resulteerden in volgende (aanbevelingen voor) 

beleidsmaatregelen, in aanvulling op het bestaande beleid. In hoofdstuk 2 van dit rapport volgt een 

meer gedetailleerde toelichting. 

Luchtkwaliteitsplan Gent:  

Om de luchtkwaliteit in de regio Gent en Gentse kanaalzone verder te verbeteren, werd in 2016 een 

actieplan gelanceerd door de Vlaamse overheid, stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, de 

provincie Oost-Vlaanderen, het havenbedrijf Gent en de vereniging van havenbedrijven Vegho-VOKA 

(actieplan luchtkwaliteit agglomeratie Gent 2016-2020). Via het participatietraject voor stakeholders 

werd vanuit het faseplan aandacht gevraagd voor: 

i) Kennisopbouw inzake de gezondheidsimpact van luchtvervuiling en gezondheids-

opvolging in de regio. 

ii) Acties om de blootstelling van de bevolking aan luchtvervuiling te beperken, in aanvulling 

op bronaanpak. 

iii) Aandacht voor transparantie en interactieve communicatie en informatieverstrekking. 

Redactiegroep voor de coördinatie van communicatie-initiatieven over luchtkwaliteit en gezondheid 

in de regio Gent en Gentse kanaalzone: 

Het belang van communicatie over luchtkwaliteit en gezondheid werd in het kader van het faseplan en 

het luchtkwaliteitsplan Gent meermaals benadrukt. Om de samenwerking en informatieverspreiding 

hierover tussen de verschillende overheden en lokale actoren te verbeteren, zal binnenkort een 

redactiegroep worden opgestart die regelmatig samenkomt om te overleggen over relevante 

(nieuws)berichten en de verspreiding ervan via bestaande kanalen. Binnen deze werkgroep kan ook 

worden samengewerkt om gerichte communicatieacties op te zetten. De coördinatie van deze 

redactiegroep zal worden opgenomen door de lokale medischmilieukundigen van het lokaal 

gezondheidsoverleg Gezond+ in Gent, die reeds verschillende communicatie-initiatieven hebben lopen 

over deze en andere milieugezondheidsthema’s. 

https://www.lne.be/luchtkwaliteitsplan-gent
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2. Procesverloop fase II 

In fase II van het faseplan voor de Gentse kanaalzone werd verder ingezet op de interpretatie en 

beleidsvertaling van de thema’s die in fase I als meest prioritair werden beoordeeld. Enerzijds de 

verhoogde blootstelling aan fijn stof in de Gentse kanaalzone en de relatie die werd gevonden met enkele 

vroegtijdige gezondheidseffecten. En anderzijds de verhoogde ongerustheid en risicoperceptie die werd 

vastgesteld bij de deelnemende jongeren in vergelijking met leeftijdsgenoten in algemeen Vlaanderen. 

Voor de thema’s uit fase I die niet verder werden behandeld in fase II, wordt een beknopt overzicht 

voorzien van het reeds lopende beleid en onderzoek. 

 

2.1. Fijn stof en gerelateerde (vroegtijdige) gezondheidseffecten 

HBM-resultaten: 

In het kader van het HBM-onderzoek in de Gentse kanaalzone werd de verhoogde blootstelling aan 

fijn stof geassocieerd met enkele vroegtijdige gezondheidseffecten, waaronder ontsteking van de 

luchtwegen en sommige vormen van allergie. Fijn stof kan niet rechtstreeks gemeten worden in de mens, 

maar op basis van gegevens van IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) werden 

fijnstofconcentraties berekend op het thuisadres van de deelnemers voor relevante tijdsperiodes 

voorafgaand aan de deelname aan het HBM-onderzoek. Deze berekende concentraties lagen gemiddeld 

hoger in de Gentse kanaalzone dan in Vlaanderen. Metingen in ademstalen wezen ook op meer ontsteking 

van de luchtwegen bij jongeren in de Gentse kanaalzone en er werd een relatie gevonden tussen beide 

merkers: jongeren die blootgesteld zijn aan meer fijn stof op het thuisadres bleken meer kans te hebben 

op ontstekingen van de luchtwegen. Daarnaast werden ook hogere waarden voor ontsteking van de 

luchtwegen gemeten op dagen met een hogere schadelijkheid van het fijn stof (gemeten met 

‘effectgerichte metingen’, een innovatieve meettechniek, op stofstalen in Zelzate).  

Ontsteking van de luchtwegen is een vroegtijdige merker voor luchtwegklachten, maar op basis van 

vragenlijstgegevens kon geen verhoogd voorkomen van luchtwegklachten en astma worden vastgesteld 

bij de jongeren in de Gentse kanaalzone. Verder werd ook een relatie gevonden tussen blootstelling aan 

fijn stof en DNA-schade, maar gemiddeld gezien lagen de waarden voor DNA-schade in de Gentse 

kanaalzone lager dan in Vlaanderen. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar kan wellicht verklaard worden 

door het feit dat DNA-schade door veel verschillende factoren veroorzaakt wordt. Blootstelling aan fijn 

stof vormt hierin slechts één van de vele schakels. 

Motivatie fase I: prioriteit voor beleidsactie 

De relatie tussen fijn stof en vroegtijdige gezondheidseffecten bij de jongeren in de Gentse 

kanaalzone kreeg de hoogste prioriteit in fase I omwille van de verhoogde blootstelling aan fijn stof in de 

Gentse kanaalzone (een gekende problematiek in de regio) en de bijdrage die ontstekingsreacties hebben 
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in de ontwikkeling van astma, longkanker en andere pathologieën. Er wordt door de wetenschappelijke 

experten wel gevraagd om voorzichtig om te springen met conclusies over deze resultaten omdat deze 

merkers nog niet algemeen klinisch aanvaard zijn en er voor interleukine-1-β veel waarden onder de 

detectielimiet lagen. Voor astma en allergie geldt dan weer de nuance dat slechts één enkele vorm van 

allergie significant verhoogd was in de Gentse kanaalzone, waarbij ook levensstijlfactoren en genetische 

factoren een rol kunnen spelen.  

Lokale actoren en burgers benadrukken echter het belang van deze resultaten aangezien er een 

algemeen gebrek is aan informatie over de gezondheidsimpact van fijn stof in de regio. Er werden echter 

ook enkele bijkomende vragen geformuleerd die voorlopig moeilijk beantwoord kunnen worden met de 

beschikbare gegevens, o.a. welke factoren een invloed hebben op de schadelijkheid van het fijn stof (n.a.v. 

de gevonden relatie tussen de schadelijkheid van fijn stof en gezondheidseffecten) en wat de 

gezondheidsimpact is op latere leeftijd (aangezien het onderzoek nu werd uitgevoerd bij jongeren van 14-

15 jaar oud). 

Naast een verdere bronaanpak (o.a. aanpak van het zware vrachtverkeer) werd in fase I ook aandacht 

gevraagd voor communicatie en informatie t.a.v. de bevolking en verder onderzoek en opvolging van de 

gezondheid in de regio (bv. opvolgen van ziektestatistieken). 

Fase II: verdere interpretatie 

In functie van de verdere interpretatie van de HBM-resultaten werd in een bijkomend onderzoek de 

relatie onderzocht tussen de lokale luchtkwaliteit in de Gentse kanaalzone en de HBM-data. Voor enkele 

luchtkwaliteitsparameters (fijn stof, roet en NO2) werden gedetailleerde modellen opgemaakt die met 

lokale metingen werden gevalideerd. De modelberekeningen konden vervolgens in relatie worden 

gebracht met de gegevens van het HBM-onderzoek. De eerder aangetoonde relaties tussen fijn stof 

enerzijds en ontsteking van de luchtwegen en DNA-schade anderzijds werden in deze studie bevestigd. 

Daarnaast werden slechts enkele zwakke verbanden gevonden met de gemeten blootstellingsmerkers in 

bloed en urine, wat een indicatie is dat inademing van omgevingslucht een beperkte bijdrage levert aan 

de inwendige blootstelling aan vervuilende stoffen in het menselijke lichaam. Hierbij dient wel te worden 

benadrukt dat slechts een beperkt aantal luchtkwaliteitsparameters werd onderzocht.  

Naast een bevestiging van de eerder gevonden relaties tussen fijn stof en vroegtijdige 

gezondheidseffecten leverde dit verdere onderzoek gedetailleerde en gevalideerde blootstellingskaarten 

op voor fijn stof, roet en NO2, en werd ook een brontoewijzing voor deze drie parameters uitgevoerd. 

Bovendien toont dit onderzoek aan dat er wel degelijk nog gezondheidswinst te boeken valt bij een 

verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Voor een meer gedetailleerde samenvatting van dit verdere 

onderzoek zie HOOFDSTUK 3.1 van dit rapport. 
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Fase II: beleidsvertaling 

Nog vóór de bekendmaking van de resultaten werd al gestart met het opmaken van een ‘actieplan 

luchtkwaliteit voor Gent en de Gentse kanaalzone’, waarin o.a. gewerkt wordt rond een verdere 

bronaanpak van fijn stof en verkeer. Op initiatief van de Vlaamse overheid werd hiervoor een 

participatietraject opgestart om de samenwerking met lokale overheden en stakeholders te versterken. 

Het verdere verloop van het faseplan werd zo goed mogelijk afgestemd op dit proces. De resultaten van 

zowel het HBM-onderzoek als de verdere interpretatie werden toegelicht aan de betrokken actoren. 

Daarnaast werd ook input geleverd vanuit het faseplan via de inspraakgelegenheid voor gezondheids-

actoren. In dit kader werd o.a. aandacht gevraagd voor volgende zaken: 

- Aandacht voor gezondheidsimpact bij kennisopbouw: bv. uitvoeren van effectgerichte metingen 

in aanvulling op de chemischekarakterisatiestudies en in kaart brengen van kwetsbare groepen 

of inrichtingen en blootgestelde populaties. 

- Acties om de blootstelling van de bevolking aan luchtvervuiling te beperken, in aanvulling op 

bronaanpak: bv. door bestaande initiatieven te integreren op vlak van ruimtelijke planning en 

bewustwording en gedragsverandering op vlak van verluchten, verplaatsingsgedrag, 

groeninrichting, sportplanning, verbouwen, enz. 

- Aandacht voor transparante en interactieve communicatie en informatieverstrekking. 

- Gezondheidsopvolging als vinger aan de pols, bv. op basis van bestaande ziektestatistieken. 

Voor een meer gedetailleerd overzicht, zie HOOFDSTUK 3.2 van dit rapport. Deze input werd besproken 

op een overlegmoment met gezondheidsactoren en samen met de input van de andere actoren 

voorgelegd aan de stuurgroep van het actieplan via het stakeholderoverleg. Voor meer info over het 

actieplan luchtkwaliteit voor Gent en de Gentse kanaalzone, zie: www.luchtactieplangent.be 

 

2.2. Ongerustheid over het milieu en risicoperceptie 

HBM-resultaten: 

In het kader van het HBM-onderzoek werd ook een perceptievragenlijst afgenomen bij de 

deelnemende jongeren. Hieruit bleek dat 64% van de jongeren in de Gentse kanaalzone zegt milieuhinder 

in de leefomgeving te ondervinden, het gaat dan vooral over lawaai van verkeer en geurhinder van 

industrie. Dit is de helft meer dan leeftijdsgenoten in algemeen Vlaanderen (een verschil dat we ook 

eerder al zagen in andere ‘hotspots’). In vergelijking met Vlaanderen zijn jongeren in de Gentse 

kanaalzone ook vaker ongerust over hun gezondheid ten gevolge van milieuproblemen in de 

leefomgeving, en melden zij vaker gezondheidsklachten binnen het gezin, vooral luchtwegklachten. 

Luchtvervuiling wordt daarbij aanzien als de grootste bedreiging. Oplossingen voor milieuproblemen zien 

jongeren vooral in het verminderen en het verduurzamen van verkeer en industriële activiteit. 

http://www.luchtactieplangent.be/
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Onder jongeren in de Gentse kanaalzone is er ook meer behoefte aan informatie over milieukwaliteit 

en milieuverontreiniging dan gemiddeld in Vlaanderen. Deze informatie verwacht men in eerste instantie 

van het gemeentebestuur, hoewel men voor milieu-informatie vooral vertrouwen heeft in 

wetenschappers, de huisarts en de algemene media. Een grote meerderheid van de jongeren vindt dat de 

plaatselijke bevolking best ook betrokken wordt bij het milieubeleid, het liefst via een enquête. Toch zegt 

ook een derde van de jongeren bereid te zijn om zelf actief te participeren. 

Motivatie fase I: prioriteit voor beleidsactie 

Deze perceptieresultaten, en dan vooral de verhoogde ongerustheid, kregen eveneens hoge prioriteit 

in fase I. Er bestaat consensus over het feit dat er voldoende aandacht moet gaan naar de ongerustheid 

van de omwonenden. Deze ongerustheid kan in verband staan met de plaatselijke luchtvervuiling en de 

hogere concentraties aan fijn stof. Een duidelijke en verstaanbare communicatie wordt dan ook belangrijk 

gevonden en kan volgens de bevraagde experten de ongerustheid verminderen. Minder ongerustheid zou 

ook kunnen leiden tot minder milieu-gerelateerde gezondheidsklachten. De perceptieresultaten in het 

algemeen en het signaleren van milieuhinder in het bijzonder wordt door de beleidsexperten vertaald in 

draagvlak voor het opzetten van beleidsacties. Ook vanuit de lokale besturen wordt benadrukt dat het 

belangrijk is om verder in te zetten op het informeren en sensibiliseren van de lokale bevolking, en meer 

bepaald de jongeren als specifieke doelgroep. Ondanks de overwegend geruststellende resultaten en de 

positieve reacties van de deelnemers blijven de omwonenden kritisch en zijn de resultaten niet voor 

iedereen geruststellend. Ook uit de evaluatievragenlijst die werd afgenomen bij de deelnemers na 

bekendmaking van de resultaten werd geen afname van de ongerustheid vastgesteld. 

Er werden echter meteen verschillende knelpunten aangehaald in functie van communicatie en 

bewustwording. Het blijkt steeds moeilijker om burgers te bereiken met informatiecampagnes over milieu 

en gezondheid, zeker bepaalde doelgroepen zoals jongeren en sociaal kwetsbare groepen. De bestaande 

campagnes zijn vaak ook te weinig toegespitst op de lokale context, informatie is vaak sterk versnipperd 

en lokale besturen hebben niet altijd de nodige middelen om er zelf mee aan de slag te gaan.  

Fase II: beleidsvertaling 

Het belang van goede communicatie werd niet enkel onderstreept in het kader van het faseplan. Ook 

vanuit het stakeholderoverleg voor het actieplan luchtkwaliteit voor Gent en de Gentse kanaalzone werd 

aandacht gevraagd voor communicatie, o.a. communicatie over de actuele luchtkwaliteit, over 

maatregelen die worden genomen ter verbetering van de luchtkwaliteit, over acties die burgers zelf 

kunnen ondernemen, enz. Daarom werd een gezamenlijk overlegmoment georganiseerd met 

vertegenwoordigers van de Vlaamse en lokale overheden en enkele lokale stakeholders om een plan van 

aanpak uit te werken rond communicatie over luchtkwaliteit en gezondheid. 

Tijdens dit overleg werd een uitgebreid overzicht opgemaakt van relevante onderwerpen, kanalen, 

doelgroepen en aandachtspunten voor communicatie. Prioritaire aandacht ging daarbij naar een online 
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communicatiestrategie, gericht op een algemeen doelpubliek, dat ook een belangrijke ‘ruggengraat’ kan 

vormen voor meer specifieke communicatieacties. In conclusie werd beslist om geen nieuwe centrale 

website op te starten, maar optimaal gebruik te maken van de bestaande websites (op bovenlokaal niveau 

properelucht.be en/of gezondheidenmilieu.be en op lokaal niveau voornamelijk de gemeentelijke 

websites en informatiekanalen). Of er ook een bestaande website is die kan dienen als centrale website, 

eventueel mits beperkte aanpassingen, bleef voorlopig onbeslist. Om een betere samenwerking en 

informatieverspreiding tussen de verschillende actoren en niveaus te faciliteren werd beslist om een 

redactiegroep op te richten die regelmatig samenkomt om te overleggen over relevante 

(nieuws)berichten en de verspreiding ervan via de bestaande kanalen. Binnen deze werkgroep kan ook 

worden samengewerkt om gerichte communicatieacties op te zetten, bv. t.a.v. specifieke doelgroepen 

(bv. jongeren, sociaal kwetsbare groepen, huisartsen, architecten). 

Door de aanwezigen werden volgende prioriteiten aangeduid voor toekomstige communicatie: 

- Prioritaire onderwerpen: Wat is luchtverontreiniging? Wat kan je zelf doen? En tips voor een 

gezonde binnenlucht. 

- Prioritaire communicatiekanalen en tools: centrale bestaande website, gemeentelijke 

informatiekanalen, digitale informatieborden, luchtkwaliteitsindex en digitale apps. 

- Prioritair doelpubliek: algemeen publiek en specifieke aandacht voor jongeren, ouders, sociaal 

kwetsbare groepen en belangrijke partners zoals huisartsen, specialisten en architecten. 

Bij aanvang van het overleg werd aangegeven dat er diverse noden zijn die de aandacht voor 

communicatie verantwoorden. Belangrijke noden zijn o.a. ongerustheid over de milieukwaliteit en de 

impact daarvan op de gezondheid, de nood aan bewustwording van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van overheden, bedrijven, burgers en andere actoren voor de (lokale) 

milieukwaliteit en het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij maatregelen voor het verbeteren 

van de luchtkwaliteit en de gezondheid. Deze noden worden best in het achterhoofd gehouden bij het 

opzetten van toekomstige communicatie-inspanningen. 

Voor een meer gedetailleerd verslag van dit overlegmoment, zie HOOFDSTUK 3.3. 

 

2.3. Overige prioriteiten fase I: PAK’s, PCB’s en de pesticiden lindaan en DDT 

Naast de bovenvermelde prioriteiten werden in fase I nog enkele thema’s weerhouden die minder 

prioriteit kregen, maar waarvoor desalniettemin vanuit verschillende hoeken benadrukt werd dat ze niet 

verwaarloosd mogen worden: in eerste instantie de resultaten voor PAK’s, met een licht stijgende 

tijdstrend, zowel in Vlaanderen als in de Gentse kanaalzone. Vooral het relatieve belang van de 

verschillende bronnen van PAK’s, zowel naar aandeel in de totale concentraties als op vlak van 

gezondheidskundige ernst, blijft een belangrijke kennisleemte. En ook de resultaten voor de PCB’s en de 

pesticiden lindaan en DDT roepen nog enkele vragen op, of onderstrepen het belang van verdere 

opvolging in de toekomst. Deze stoffen zijn reeds lange tijd verboden en de aanwezigheid ervan in mens 
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en milieu daalt ook doorheen de tijd. Toch worden ze nog steeds teruggevonden, soms in concentraties 

die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Specifiek voor het pesticide lindaan rijzen er vragen naar 

de precieze oorzaak van de verhoogde waarden in de Gentse kanaalzone in vergelijking met Vlaanderen. 

In HOOFDSTUK 3.4 wordt een beknopt overzicht gegeven van het reeds lopende beleid en onderzoek, 

gepland beleid en suggesties voor verder onderzoek en opvolging. 
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3. Documenten Fase II 

3.1. Resultaten bijkomend onderzoek: relatie tussen de humane biomonitoring en de 

lokale luchtkwaliteit in de Gentse kanaalzone  

Tijdens de looptijd van het faseplan in de Gentse kanaalzone kwamen de resultaten van deze studie 

beschikbaar die werd uitgevoerd door VITO in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en 

Energie van de Vlaamse overheid. Deze resultaten werden mee in beschouwing genomen bij de verdere 

interpretatie van het prioritaire thema ‘fijn stof en gerelateerde gezondheidseffecten’ in fase II. De 

samenvatting van het onderzoeksrapport van deze studie wordt hieronder weergegeven. 

Samenvatting onderzoeksrapport 

In de periode 2013-2014 namen 395 jongeren deel aan het HBM-onderzoek in de Gentse kanaalzone. Bij 

200 jongeren werden metingen uitgevoerd in bloed-, urine en ademstalen (waaronder 

blootstellingmerkers die iets zeggen over de aanwezigheid van vervuilende stoffen in het lichaam, en 

effectmerkers die iets zeggen over vroege gezondheidseffecten, zoals ontsteking van de luchtwegen, 

DNA-schade en oxidatieve stress). Alle jongeren vulden samen met hun ouders een uitgebreide vragenlijst 

in naar o.m. luchtwegklachten en allergieën. Daarnaast werden ook 208 jongeren uit de algemene 

Vlaamse bevolking onderzocht, zodat we de resultaten konden vergelijken met de Vlaamse 

referentiewaarden.  

In de huidige studie werd het verband nagegaan tussen luchtkwaliteitsgegevens en de HBM-resultaten in 

de Gentse kanaalzone.  

Welke luchtkwaliteitsgegevens werden onderzocht in deze studie?  

o Fijn stof (BC, PM2,5 en PM10): PM2,5 en PM10 zijn kleine stofdeeltjes met een doorsnede kleiner 

dan 2,5 µm (PM2,5) of 10 µm (PM10). Een micrometer (µm) is een duizendste van een millimeter. 

Black Carbon (BC) is een maat om de hoeveelheid roet te meten. Roet is een onderdeel van fijn 

stof, net zoals PM2,5 en PM10. Roetdeeltjes ontstaan bij onvolledige verbranding zoals in 

uitlaatgassen van wagens, industriële stookinstallaties, huishoudelijke verwarmingstoestellen en 

sigarettenrook.  

o NO2 wordt voornamelijk gevormd bij verbrandingsprocessen en is een goede indicator voor 

luchtverontreiniging door verkeer. Andere belangrijke bronnen zijn de industrie- en 

energiesector.  

De blootstelling van de 395 deelnemers aan BC en NO2 op de thuislocatie werd ingeschat met 

computermodellen. De berekende concentraties door deze modellen werden vergeleken met metingen 

aan de voorgevels van de woningen van 30 HBM-deelnemers, om na te gaan of de berekende 

concentraties betrouwbaar waren. Deze metingen kwamen goed overeen met de berekende waarden 
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van de modellen. Ook de concentraties PM2,5 en PM10 werden berekend op de thuisadressen van alle 

HBM-deelnemers aan de hand van modellen, maar hiervoor werden geen controlemetingen uitgevoerd 

omdat we reeds over betrouwbare modellen beschikten. 

Verder werd getracht om ook PAK’s op te nemen in deze studie. PAK’s ontstaan bij verbranding (bv. het 

verwarmen van de woning en industriële verbrandingsprocessen), in het verkeer (uitlaatgassen) en in 

sigarettenrook, maar kunnen ook aanwezig zijn in door neerslag verontreinigde voedingsgewassen en 

gegrilde en geroosterde producten. PAK’s in de omgevingslucht werden gemeten op 5 locaties, maar op 

basis van deze gegevens waren we niet in staat om de individuele blootstelling voldoende nauwkeurig in 

te schatten. De resultaten werden verder niet gebruikt in deze studie.  

In welke mate staan de beschouwde luchtkwaliteitsparameters (BC, NO2, PM10 en PM2,5) in verband met 

de gemeten blootstellingsmerkers voor de HBM-deelnemers in de Gentse kanaalzone?  

De vervuilende stoffen die gemeten werden in het lichaam komen daar terecht via verschillende wegen 

zoals inademing van omgevingslucht, inslikken van stofdeeltjes of eten van verontreinigde voeding. In 

deze studie werd enkel bekeken in welke mate er een verband is tussen de gehalten aan vervuilende 

stoffen in de omgevingslucht en deze in het lichaam, na correctie voor factoren die de gehalten kunnen 

beïnvloeden zoals leeftijd, geslacht en socio-economische status. Er werden slechts enkele significante 

maar zwakke verbanden vastgesteld tussen de luchtkwaliteitsparameters BC, NO2, PM2,5 en PM10 met de 

inwendig gemeten blootstellingsmerkers. Deze kunnen wijzen op:  

- een beperkte bijdrage van inademing van omgevingslucht aan de inwendige blootstelling aan 

vervuilende stoffen, 

- een mogelijke gezamenlijke bron voor NO2, BC en mangaan.  

Zijn er associaties tussen de beschouwde luchtkwaliteitsparameters (BC, NO2, PM10 en PM2,5) en de 

relevante effectmerkers bij de HBM-deelnemers in de Gentse kanaalzone?  

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid onderzocht vroeger al relaties tussen blootstelling aan fijn stof en 

de effectmerkers bij de volledige groep jongeren (de Vlaamse referentiegroep en de Gentse kanaalzone 

samen). Hogere blootstelling aan fijn stof was geassocieerd met meer luchtwegontsteking en met meer 

voorkomen van sommige vormen van allergie. In deze studie, waar enkel de resultaten van de jongeren 

van de Gentse kanaalzone werden beschouwd, werden dezelfde trends vastgesteld.  

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid vond bij de volledige groep jongeren ook een significant verband 

tussen hogere blootstelling aan de luchtkwaliteitsparameters en meer DNA-schade. In deze studie bij de 

jongeren uit de Gentse kanaalzone alleen, werd dit verband bevestigd. Uit het HBM-onderzoek bleek 

echter ook dat de merkers voor DNA-schade bij de jongeren in de Gentse kanaalzone gunstiger waren dan 

de meetwaarden bij de Vlaamse referentiegroep. Dit lijkt tegenstrijdig met het gevonden verband tussen 

hogere blootstelling en meer DNA-schade, maar dat is het niet. DNA-schade kan immers door veel 
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verschillende factoren veroorzaakt worden, waardoor het effect van de luchtkwaliteit op de DNA-schade 

in de Gentse Kanaalzone gemaskeerd kan worden.  

Er konden bij de 200 jongeren in de Gentse kanaalzone geen significante verbanden worden aangetoond 

tussen kortetermijnblootstelling aan de verschillende luchtkwaliteitsparameters en de merkers voor hart- 

en vaataandoeningen. Op lange termijn was een hogere jaargemiddelde blootstelling aan BC en fijn stof 

gerelateerd aan lagere bloeddrukwaarden, maar dit is tegengesteld aan de verwachtingen en is mogelijks 

te wijten aan een statistische toevalligheid. Een reden hiervoor kan zijn dat bloeddruk op lange termijn 

ook wordt beïnvloed door andere factoren, zoals levensstijlfactoren (mate van beweging, gezonde 

voeding, mate van stress). We beschikken echter niet over voldoende gegevens voor deze studiepopulatie 

om deze factoren ook in rekening te brengen.  

 

Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat:  

- Er enkele significante maar zwakke verbanden werden vastgesteld tussen de 

luchtkwaliteitsparameters BC, NO2, PM2,5 en PM10 met de inwendig gemeten blootstellingsmerkers, 

die kunnen wijzen op een beperkte bijdrage van inademing van omgevingslucht aan de inwendige 

blootstelling aan vervuilende stoffen of op een mogelijke gezamenlijke bron. 

- De invloed van de luchtkwaliteitsparameters op de effectmerkers waarvoor significante verbanden 

werden gevonden eerder beperkt is. Deze beperkte invloed is een logische waarneming, gezien: 

o vervuilende stoffen op verschillende manieren in het lichaam terecht kunnen komen, niet 

enkel via inademing maar ook bijvoorbeeld via voeding  

o de gemeten effecten niet alleen door deze 4 vervuilende stoffen worden beïnvloed, maar 

ook door andere polluenten, fysische factoren, biologische factoren (vb. virussen) en door 

lichaamseigen stoffen en processen.  

De studie toont wel aan dat er nog gezondheidswinst kan geboekt worden als de blootstelling aan deze 

stoffen wordt verminderd. 

  

Een uitgebreid resultatenrapport kan je vinden via volgende link: https://www.lne.be/opstellen-van-een-

luchtkwaliteitsmodel-in-functie-van-de-interpretatie-van-de-humane 

 

  

https://www.lne.be/opstellen-van-een-luchtkwaliteitsmodel-in-functie-van-de-interpretatie-van-de-humane
https://www.lne.be/opstellen-van-een-luchtkwaliteitsmodel-in-functie-van-de-interpretatie-van-de-humane
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3.2. Advies betreffende het actieplan fijn stof en NO2 voor de agglomeratie Gent en 

de Gentse kanaalzone (versie december 2015) 

Advies werkgroep Faseplan 

[04/02/2016] 

 

 

Inleiding: 

Dit document bevat het advies van de werkgroep faseplan op het ontwerpactieplan voor het verbeteren 

van de luchtkwaliteit (fijn stof en NO2) voor de agglomeratie Gent en de Gentse kanaalzone.  

Dit advies is gebaseerd op de kennis en inzichten die zijn opgedaan in het kader van het humane-

biomonitoringsonderzoek in de Gentse kanaalzone en het daaropvolgende faseplan voor verdere 

interpretatie en beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten. 

 

In dit advies worden enkele suggesties tot aanpassing of aanvulling gedaan voor de drie onderdelen van 

het ontwerpactieplan: 

- Deel A: beschrijving van de problematiek 

- Deel B: lopende plannen en lopend beleid 

- Deel C: nieuw actieplan 2016-2020 

 

Dit advies vormt samen met de feedback van andere betrokken gezondheidsactoren input voor een 

gezamenlijk standpunt van gezondheidsactoren dat zal worden overgemaakt aan de stuurgroep van het 

actieplan. 

 

Deel A: beschrijving van de problematiek 

In dit deel van het ontwerpactieplan wordt de noodzaak voor een nieuw actieplan voor het verbeteren 

van de luchtkwaliteit in de regio Gent en Gentse kanaalzone beschreven en wordt een overzicht gegeven 

van de geldende luchtkwaliteitsnormen (van de EU en WHO) en beschikbare gegevens over concentraties 

en emissies van PM10, PM2,5, BC en NOx in de lucht. 

Suggestie voor aanvulling: Gezondheidseffecten van fijn stof  

Motivatie: 

Een belangrijke motivatie voor het verbeteren van de luchtkwaliteit is het voorkomen van 

gezondheidseffecten bij de bevolking. Blootstelling aan fijn stof kan leiden tot luchtwegaandoeningen, 

cardiovasculaire problemen en werd door de Wereldgezondheidsorganisatie geclassificeerd als 

kankerverwekkend. In Vlaanderen wordt fijn stof gezien als de belangrijkste milieu-gerelateerde oorzaak 
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voor het verlies aan gezonde levensjaren en het recente humane-biomonitoringsonderzoek bij jongeren 

in de Gentse kanaalzone heeft aangetoond dat ook bij de huidige milieuconcentraties (vroegtijdige) 

effecten kunnen worden waargenomen. 

Wat: 

Toevoeging van een paragraaf over de potentiële gezondheidseffecten van fijn stof en de voornaamste 

bevindingen uit het recente wetenschappelijke onderzoek hierover in de Gentse kanaalzone (momenteel 

beschreven in deel B, onder lopend beleid inzake kennisopbouw). Zeker indien in deel C nog acties worden 

toegevoegd die gericht zijn op het beperken van de blootstelling van de bevolking. 

Suggestie voor aanpassing: Kaartgegevens gemodelleerde concentraties 

Motivatie: 

Voor de Gentse kanaalzone werden recent gedetailleerdere concentratiekaarten opgemaakt voor NO2 en 

BC in het kader van een onderzoek naar de relatie tussen enkele luchtkwaliteitsparameters en de humane 

biomonitoring. Daarnaast werd in dit onderzoek ook een brontoewijzing uitgevoerd voor deze 

luchtkwaliteitsparameters. 

Wat: 

Deze resultaten, of een link naar de resultaten, kunnen worden toegevoegd. 

 

Deel B: lopende plannen en lopend beleid 

In dit deel van het ontwerpactieplan wordt een beschrijving van het lopend beleid gegeven voor de 

onderdelen kennisopbouw, vervoer, industrie en gebouwenverwarming en andere niet-mobiele bronnen. 

Suggestie voor tekstuele aanpassing: onderdeel over humane biomonitoring, effectgericht meten en 

luchtkwaliteitsmodellering (pag. B-3) 

Humane biomonitoring 

Om na te gaan of wonen nabij de Gentse kanaalzone een invloed heeft op de gezondheid, werd in 2013-

2014 een humane-biomonitoringsonderzoek uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid. Met 

deze meettechniek wordt blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen en de gerelateerde 

gezondheidseffecten gemeten in het lichaam van de mens. Het onderzoek in de Gentse kanaalzone 

gebeurde naar aanleiding van bezorgdheden over de mogelijke gezondheidseffecten van het drukke 

verkeer en de industriële activiteiten in de regio. Vooral de fijnstofproblematiek wordt in dit verband veel 

genoemd. Om de resultaten uit dit onderzoek beter te kunnen interpreteren, werden twee bijkomende 

onderzoeken uitgevoerd, met name effectgerichte metingen op fijn-stofstalen uit Zelzate (voor een 

analyse van de schadelijkheid van het fijn stof) en een modellering van enkele luchtkwaliteitsparameters 

(voor een analyse van de relatie tussen de luchtkwaliteit en de humane biomonitoring). 
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Tabel 20: Onderzoek naar de relatie tussen milieu en gezondheid in de Gentse kanaalzone. 

Titel Studie Beschrijving studie + conclusie + link Uitvoerder Timing 

Humane 

biomonitoring 

Gentse 

kanaalzone 

In de periode april 2013 – januari 2014 namen 395 jongeren 
van 14-15 jaar oud deel aan het onderzoek. Van alle 
jongeren zijn vragenlijstgegevens (o.a. over 
luchtwegklachten, astma, allergie) en medische gegevens 
van de schoolarts beschikbaar. Bij 200 jongeren werden 
bloed-, urine- en ademstalen onderzocht op parameters van 
blootstelling (o.a. zware metalen, PAK’s, benzeen) en 
gezondheid (o.a. astma, allergie, oxidatieve stress, DNA 
schade). Voor alle jongeren werden ook fijn-stofgehalten 
berekend op het thuisadres. De resultaten werden 
vergeleken met resultaten uit algemeen Vlaanderen en een 
gelijkaardige studie die tien jaar geleden in de Gentse 
kanaalzone werd uitgevoerd.  
Voornaamste bevindingen uit dit onderzoek met relevantie 
voor dit actieplan: De berekende blootstelling aan fijn stof 
op het thuisadres van de jongeren ligt gemiddeld hoger in 
de Gentse kanaalzone dan in algemeen Vlaanderen. De 
gemeten gezondheidseffecten gaven over het algemeen 
goede resultaten aan (bv. de resultaten voor DNA-schade en 
bloeddruk zijn gunstiger in de Gentse kanaalzone dan in 
Vlaanderen). Aandachtspunten zijn echter de verhoogde 
indicator-waarden voor ontsteking van de luchtwegen, het 
vaker voorkomen van allergie voor verzorgingsproducten en 
een ongunstige nierparameter. Bovendien werd voor 
ontsteking van de luchtwegen en allergie voor 
verzorgingsproducten een significante associatie gevonden 
met hogere fijnstofgehalten. Ontsteking van de luchtwegen 
was ook geassocieerd met de schadelijkheid van het fijn 
stof. Op dagen met meer en schadelijker fijn stof wordt 
m.a.w. ook meer ontsteking van de luchtwegen vastgesteld. 
Tot slot blijkt uit een perceptievragenlijst dat jongeren vaker 
milieuhinder melden en vaker ongerust zijn over de 
gezondheid.  
Link: http://www.milieu-en-

gezondheid.be/resultaten_gentse_kanaalzone.html 

Steunpunt 

Milieu en 

Gezondheid 

2013-

2015 

Effectgerichte 

metingen 

Zelzate 

‘Effectgericht meten’ is een meettechniek waarbij de 
biologische activiteit (of schadelijkheid) van luchtstalen 
geanalyseerd wordt, zoals bijvoorbeeld genotoxiciteit, 
cytotoxiciteit, immunotoxiciteit, radicaalgenererend 
vermogen, oxidatieve en niet-oxidatieve schade en 
hormoonverstoring. Effectgerichte metingen op luchtstalen 
vormen m.a.w. een tussenschakel tussen externe 
fysicochemische metingen op luchtstalen (bijv. 
concentraties van metalen, PAK’s, enz. in fijn stof) en 

VITO 2013-

2015 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/resultaten_gentse_kanaalzone.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/resultaten_gentse_kanaalzone.html
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biomerkers van effect in de mens (bijv. DNA-schade en 
hormoonverstoring).  
Vergeleken met een achtergrondlocatie (Houtem) 
vertoonden de luchtstalen (PM10-stof) van de Gentse 
kanaalzone (meetstation R750 in Zelzate) een significant 
hoger radicaalvormend vermogen en directe mutagene 
capaciteit. De ontstekingscapaciteit was significant hoger op 
de achtergrondlocatie door hogere endotoxines in Houtem.  
Dagen waarbij het fijn stof in Zelzate een hoger 
radicaalgenerend vermogen had (ROS-test), waren 
geassocieerd met significant meer DNA-schade bij jongeren 
(komeettest op bloed) en met een significante verhoging 
van één van de ontstekingsmerkers in ademlucht. Dagen 
waarop het fijn stof een hogere ontstekingscapaciteit had, 
waren significant geassocieerd met een verzuring van de pH 
van het ademcondensaat, welke ook een indicator is voor 
ontsteking van de luchtwegen. 
Link: http://www.milieu-en-

gezondheid.be/resultaten_gentse_kanaalzone.html 

Luchtkwaliteits-

modellering en 

relatie met 

humane 

biomonitoring 

Gentse 

kanaalzone 

In deze studie werd het verband nagegaan tussen 

berekende luchtkwaliteitsgegevens op het thuisadres van 

de 395 deelnemers in de Gentse kanaalzone (voor NO2, BC, 

PM2,5 en PM10) en de HBM-resultaten. 

In februari-maart 2014 en in juni 2014 werden 
luchtmetingen uitgevoerd voor BC en NO2 aan de woning 
van een aantal deelnemers. Deze metingen werden gebruikt 
werden om de berekende (gemodelleerde) 
luchtkwaliteitsgegevens te valideren. Naast de eerder 
gevonden associaties tussen blootstelling aan fijn stof en 
ontstekingsmerkers, allergie en DNA-schade werd in deze 
studie een significante associatie aangetoond tussen hogere 
blootstelling aan BC en het aantal micronucleï, een indicatie 
voor DNA-schade in de celkern. 
Daarnaast werd een bronnentoewijzing uitgevoerd voor 
NO2 en BC. Voor beide polluenten was de belangrijkste 
bijdrage afkomstig van verkeer. Afhankelijk van de locatie 
schommelden de bijdrage tussen 10% en 50%. Industrie 
speelt een relatief belangrijke rol in de volledige zone met 
effecten tussen 5% en 20%. In de dichtbevolkte gebieden 
spelen de huishoudens een significante rol. 
Link: http://www.lne.be/themas/milieu-en-

gezondheid/onderzoek/luchtkwaliteitsmodel%20Gentse%2

0kanaalzone 

VITO en PIH 2014-

2015 

 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/resultaten_gentse_kanaalzone.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/resultaten_gentse_kanaalzone.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/hotspots/Gentse%20Kanaalzone.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/hotspots/Gentse%20Kanaalzone.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/hotspots/Gentse%20Kanaalzone.html
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Deel C: Nieuw actieplan 2016-2020 

In dit deel van het ontwerpactieplan wordt het procesverloop voor het ontwikkelen van het actieplan, de 

strategische en operationele doelstellingen (algemeen en voor de verschillende onderdelen) en de nieuw 

voorgestelde acties beschreven. 

Suggestie voor aanvulling: aandacht voor gezondheidsimpact bij kennisopbouw 

Motivatie: 

In de acties voor een verdere kennisopbouw wordt vooral aandacht besteed aan emissies, concentraties 

en de samenstelling van fijn stof. Afhankelijk van de samenstelling van het fijn stof, bijvoorbeeld door 

aanwezigheid van zware metalen of PAK’s op de stofdeeltjes, kan het fijn stof een andere biologische 

activiteit bezitten. Dit kan een invloed hebben op zowel de mate waarin gezondheidseffecten voorkomen 

als het type van gezondheidseffecten. Daarom lijkt aandacht voor de uiteindelijke gezondheidsimpact van 

luchtverontreiniging een zinvolle aanvulling. Naast de schadelijkheid van het fijn stof zijn op dit vlak ook 

de blootgestelde populatie, mogelijke blootstellingswegen en de aanwezigheid van kwetsbare 

doelgroepen of inrichtingen van belang. De reeds geplande inspanningen voor het behalen van de 

opgelegde normen kunnen met deze informatie bijdragen tot een optimale gezondheidswinst. 

Wat: 

Concrete aanvullingen zouden kunnen bestaan uit: 

- Uitvoeren van effectgerichte metingen in aanvulling op de chemischekarakterisatiestudies. 

Met deze meettechniek wordt de biologische activiteit (genotoxiciteit, cytotoxiciteit, 

immunotoxiciteit, radicaalgenererend vermogen, oxidatieve en niet-oxidatieve schade en 

hormoonverstoring) van het verzamelde fijn stof bepaald aan de hand van biologische 

laboratoriumtesten. Een combinatie tussen deze gegevens en de chemische samenstelling 

van het fijn stof laat toe de schakel tussen blootstelling aan fijn stof en gezondheidseffecten 

beter te begrijpen en gevoelige groepen te identificeren. 

- In kaart brengen van kwetsbare groepen of inrichtingen en blootgestelde populaties ter 

aanvulling van actie K8. Het combineren van gedetailleerde luchtkwaliteitskaarten met 

geografische gegevens over populaties en kwetsbare groepen draagt bij tot het identificeren 

van knelpunten. 

Suggestie voor aanvulling: acties om de blootstelling van de bevolking aan luchtvervuiling te beperkten 

Motivatie: 

De hoofddoelstelling van het actieplan is het behalen van de Europese luchtkwaliteitsgrenswaarden. In 

het actieplan gaat dan ook – terecht – veel aandacht naar brongerichte maatregelen, met het oog op het 

reduceren van lokale emissies en bijgevolg ook het reduceren van de blootstelling. Het verlagen van de 

blootstelling kan verder versterkt worden door naast emissiereductiestrategieën ook in te zetten op 

(preventieve) maatregelen die de blootstelling van de bevolking beperken. 
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Wat: 

Op grotere schaal denken we vooral aan ruimtelijke planning: groeninrichting, buffering, locatiekeuze 

voor kwetsbare inrichtingen zoals scholen en sportaccommodatie, het ontkoppelen van fiets- en 

wandelinfrastructuur van de weginfrastructuur, enz. Op Vlaams niveau werden reeds verschillende 

hulpmiddelen ontwikkeld om lokale besturen te begeleiden, zie bijvoorbeeld: 

Duurzame ruimtelijke planning: maatregelen om de impact van verkeer op de luchtkwaliteit te 

verminderen (LNE)  

http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/downloads/copy_of_presentaties-en-

verslagen/finaleversiero-web.pdf 

Integratie van milieu en gezondheid in het gemeentelijk mobiliteitsplan (LNE) 

http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/handleiding-integratie-milieuaspecten-in-het-

gemeentelijke-mobiliteitsplan 

Gezond onderweg (LOGO) 

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/gezond_onderweg-238.html 

Op kleinere schaal denken we eerder aan bewustwording en gedragsverandering op vlak van verluchten, 

verplaatsingsgedrag, groeninrichting, sportplanning, verbouwen, … Zie bijvoorbeeld: 

Gezond buitenmilieu: 

http://properelucht.be/ 

Gezond binnenmilieu (o.a. verluchten): 

http://logogezondplus.be/projecten/all/gezondheid-en-milieu 

Gezond bouwen (o.a. plaatsing ventilatiesystemen): 

http://www.lne.be/campagnes/bouw-gezond/bouw-gezond 

In het kader van het nieuwe actieplan kan bekeken worden welke van deze bestaande campagnes reeds 

werden verspreid in de betrokken gemeenten en waar er nog opportuniteiten zijn m.b.t. deze thema’s. 

Een verdere gezondheidsopvolging in de regio, na twee reeksen humane biomonitoring (2002-2005 en 

2013-2014), zou bovendien in staat stellen om de genomen maatregelen ook te evalueren vanuit 

gezondheidsperspectief en kan het vertrouwen van de burgers in de bevoegde instanties vergroten. Een 

dergelijke opvolging hoeft niet noodzakelijk te gebeuren met humane biomonitoring, maar kan ook 

gebeuren op basis van bestaande statistieken of een periodieke gezondheidsenquête. 

Suggestie voor aanvulling: Communicatie 

Motivatie: 

Een goede communicatie over de lokale milieuproblematiek, de actuele luchtkwaliteit, de geleverde 

inspanningen en de effecten daarvan kent verschillende voordelen. Open en transparante communicatie 

genereert vertrouwen in de bevoegde instanties, en vermindert zo de ongerustheid en onwetendheid van 

http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/downloads/copy_of_presentaties-en-verslagen/finaleversiero-web.pdf
http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/downloads/copy_of_presentaties-en-verslagen/finaleversiero-web.pdf
http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/handleiding-integratie-milieuaspecten-in-het-gemeentelijke-mobiliteitsplan
http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/handleiding-integratie-milieuaspecten-in-het-gemeentelijke-mobiliteitsplan
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/gezond_onderweg-238.html
http://properelucht.be/
http://logogezondplus.be/projecten/all/gezondheid-en-milieu
http://www.lne.be/campagnes/bouw-gezond/bouw-gezond
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de lokale bevolking. Het zichtbaar maken van de actuele luchtkwaliteit en de invloed van genomen 

maatregelen op de luchtkwaliteit draagt bij tot algemene bewustwording, kan burgers en organisaties 

stimuleren tot eigen maatregelen en stimuleert om de reeds genomen maatregelen actief verder te 

zetten. 

Opportuniteiten voor communicatie over milieu en gezondheid in de regio: 

- Verbetering van de milieukwaliteit in de regio en nieuwe maatregelen voor een verdere 

verbetering in de toekomst. 

- Verhoogde ongerustheid bij burgers t.o.v. algemeen Vlaanderen, vastgesteld bij jongeren die 

hebben deelgenomen aan het HBM-onderzoek. Open en transparante communicatie kan 

vertrouwen genereren in de bevoegde instanties, en zo de ongerustheid verminderen. 

- Verschillende acties in het actieplan staan of vallen met een goede communicatie: bv. 

sensibilisering rond stoken op dagen met slechtere luchtkwaliteit en andere 

bewustwordingsacties. 

- Bewustwording inzake de milieu en gezondheidsthematiek kan gezondheidswinst opleveren 

doordat burgers zelf initiatief kunnen nemen, zowel om de eigen uitstoot te verminderen als 

om blootstelling te beperken (verluchten, verplaatsingsgedrag, sportplanning). Belangrijk 

hierbij: tips om blootstelling te beperken, informeren over de actuele luchtkwaliteit, duidelijk 

maken dat ook andere actoren maatregelen nemen. 

- Rapportage over acties die verschillende actoren (overheden, bedrijven, …) nemen om de 

luchtkwaliteit te verbeteren, en de resultaten daarvan. 

Vooral voor de Gentse kanaalzone lijkt er nood aan een overkoepelende communicatie aangezien de 

kleinere gemeenten slechts beperkte middelen hebben om uitvoerige communicatie uit te bouwen. 

Wat: 

- Toegankelijkheid tot betrouwbare en relevante informatie over de lokale luchtkwaliteit voor 

burgers bevorderen en stimuleren (vb: centrale webpagina, link op de gemeentelijke 

websites, info in gemeentebladen, …) 

- Zichtbaar maken van genomen en geplande maatregelen door verschillende actoren 

(verschillende kanalen mogelijk: eigen communicatie door bedrijven via nieuwsbrieven, 

website, informatiepanelen, infoavonden van de bedrijven of via de gemeente, …) 

- Zichtbaar maken van het effect van de genomen maatregelen op de luchtkwaliteit. 

- Informeren over de maatregelen die burgers zelf kunnen ondernemen om de eigen emissies 

te verminderen en blootstelling aan luchtvervuiling te beperken. 
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3.3. Verslag werkgroep ‘Communicatie over luchtkwaliteit en gezondheid in de regio 

Gent/Gentse kanaalzone’ 

Ma. 20 juni 2016, 9u30 – 12u30, VAC Gent, lokaal Adolphe Quetelet (4e verdieping) 

 

Aanwezig: 

Maja Mampaey (LNE, dienst milieu & gezondheid), Karen Van Campenhout (LNE, dienst milieu & 

gezondheid), Mirka Van der Elst (LNE, dienst lucht), Tania Van Mierlo (LNE, dienst lucht), Stefan 

Acke (Agentschap Zorg en Gezondheid), Jasmien Pauwels (MMK, Logo Gezond+), Els De Vilder 

(duurzaamheidsambtenaar gemeente Zelzate), Lisa Moerman (gezondheidsdienst stad Gent), 

Heijke Rombaut (milieudienst stad Gent), Corry Van De Woestyne (milieuambtenaar gemeente 

Evergem), Leen Meheus (PCM provincie Oost-Vlaanderen), Erika Colen (Astma en Allergiekoepel), 

Lia Michielsen (voorzitter milieuraad Wachtebeke), Gerda Eggermont (huisarts Gent), Ann Colles 

(VITO), Dries Coertjens (UAntwerpen). 

Verontschuldigd: 

Joris Rombaut (bewonersgroep Muide-Meulestede), Dirk Avonts (UGent), Vivian Oltheten (MMK, 

Logo Gezond+), Dirk Van Hamme (inwoner Evergem, ACLVB), Veerle De Bock (projectbureau 

Gentse kanaalzone), France Raulo (milieudienst stad Gent) ), Peter d’Aubioul (Agentschap Zorg en 

Gezondheid). 

Agenda: 

o Inleiding 

o Noden voor Communicatie 

o Aanzet voor een plan van aanpak 

o Conclusies 

Verslag door: 

Dries Coertjens en Ann Colles. 
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Inleiding 

Aanleiding voor het overleg: 

Het belang van communicatie over luchtkwaliteit en gezondheid in de regio Gent en Gentse 

kanaalzone werd recent onder de aandacht gebracht in het kader van twee lokale 

participatieprocessen: 

o Naar aanleiding van het humane-biomonitoringsonderzoek (HBM) in de Gentse kanaalzone 

werd in het ‘faseplan’ voor de beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten prioritaire 

aandacht gevraagd voor de verhoogde ongerustheid over milieu en gezondheid die werd 

vastgesteld bij jongeren in de Gentse kanaalzone. Om hieraan tegemoet te komen, werd 

voorgesteld om meer aandacht te besteden aan communicatie rond deze thematiek, met 

speciale aandacht voor het bereiken van jongeren. 

o Naar aanleiding van de opmaak van een actieplan luchtkwaliteit voor Gent en de Gentse 

kanaalzone werd op het stakeholderoverleg van 3 maart 2016 door verschillende sprekers het 

belang onderstreept van communicatie, o.a. over de actuele luchtkwaliteit, over maatregelen 

die worden genomen ter verbetering van de luchtkwaliteit, over acties die burgers zelf kunnen 

ondernemen, enz. 

 

Doelstelling van het overleg: 

Het doel van dit overleg was om samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en de lokale 

overheden afspraken te maken over een plan van aanpak voor toekomstige communicatie over 

luchtkwaliteit en gezondheid in de regio Gent, Gentse kanaalzone en omgeving. Hierbij werd 

onderscheid gemaakt tussen: 

- Afspraken op korte termijn. 

- Welke bestaande inspanningen moeten verder (of beter) worden ondersteund. 

- Welke communicatie-acties kunnen worden uitgewerkt op langere termijn. 

Bij aanvang werden enkele algemene aandachtspunten vooropgesteld: 

- Alle ideeën en meningen zijn welkom, maar in functie van een concreet plan van aanpak is het 

belangrijk om steeds de wenselijkheid en haalbaarheid van (bijkomende) communicatie-acties 

voor ogen te houden. 

- Welke taakverdeling kan worden afgesproken en op welke manier kan worden 

samengewerkt? 

- Voor welk gebied worden bijkomende communicatie-acties best uitgerold: stad Gent, Gentse 

kanaalzone, regio Gent of voor heel Vlaanderen? 

- Gezien het feit dat o.a. milieumetingen en de humane biomonitoring aantonen dat de 

luchtkwaliteit in de regio verbetert, gebeurt de communicatie over deze thematiek best vanuit 

een constructieve ingesteldheid. Zonder daarbij echter resterende knelpunten te 

minimaliseren.  

 

De vraag wordt voorgelegd of er aanvullingen of bedenkingen zijn bij deze doelstelling en de 

geformuleerde aandachtspunten. – De aanwezigen hebben geen opmerkingen. 
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Noden voor communicatie: 

Vooraleer in te gaan op concrete voorstellen en ideeën werd stilgestaan bij de achterliggende noden 

voor communicatie. Onderstaande noden werden gepresenteerd en aan de aanwezigen werden twee 

vragen voorgelegd: 1) ontbreken er nog noden in de lijst? En 2) geef aan welke noden volgens u 

prioritaire aandacht verdienen (individueel in te vullen op invulbladen). Op deze manier kregen we een 

overzicht van de voornaamste drijfveren om in te zetten op communicatie. 

Volgende noden voor communicatie werden gepresenteerd: 

A. Ongerustheid over het milieu en de impact van het milieu op de gezondheid: o.a. bij de 

deelnemers aan het HBM-onderzoek in de Gentse kanaalzone (14-15-jarige jongeren) 

werd een verhoogde ongerustheid vastgesteld over het milieu en de impact van het milieu 

op de gezondheid, in vergelijking met eenzelfde groep jongeren in algemeen Vlaanderen. 

B. Zichtbaarheid van acties die reeds genomen of gepland zijn: In de regio Gent en Gentse 

kanaalzone worden al heel wat maatregelen genomen ter verbetering van de 

luchtkwaliteit, maar de zichtbaarheid daarvan bij de algemene bevolking is eerder beperkt. 

C. Betrokkenheid van burgers bij maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en 

de gezondheid: het nieuwe luchtkwaliteitsactieplan voor Gent en de Gentse kanaalzone 

omvat heel wat nieuwe maatregelen voor de periode 2016-2020. Voor sommige van deze 

maatregelen is de betrokkenheid van de lokale bevolking van groot belang. 

D. Gezamenlijke verantwoordelijkheid: Bewustwording dat het verbeteren van de 

milieukwaliteit om een gezamenlijke inspanning vraagt van overheden, bedrijven, burgers 

en andere actoren. Ook individuele acties van burgers en bedrijven kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren en gezondheidswinst opleveren. 

E. Toegankelijke informatie: Burgers in Vlaanderen hebben recht op milieu-informatie 

(openbaarheid van gegevens), maar deze informatie is niet altijd eenvoudig terug te 

vinden en is ook versnipperd over verschillende instanties en kenniscentra. Uit 

perceptieonderzoek blijkt dat deze informatie vaak verwacht wordt van de lokale 

overheid. 

F. Vertrouwen genereren: Open en transparante communicatie kan het vertrouwen in de 

bevoegde instanties vergroten en vergroot hiermee ook het draagvlak voor acties die door 

deze instanties worden voorgesteld.  

 

Eén bijkomende nood werd door de aanwezigen toegevoegd tijdens de vergadering: 

G. Goed gekaderde en genuanceerde informatie: Het is belangrijk dat burgers informatie 

aangeboden krijgen die goed gekaderd en voldoende genuanceerd is. 
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Aan de 14 aanwezigen werd gevraagd om individueel aan te kruisen welke noden prioritair worden 

geacht (zonder beperking op het aantal aan te kruisen noden). 

Uit de prioriteringsoefening blijkt dat vooral noden A, D en C prioritair worden geacht (zie 

onderstaande tabel). Maar ook de andere noden krijgen verschillende prioriteitsstemmen. Hieruit 

kunnen we concluderen dat een plan van aanpak voor communicatie over luchtkwaliteit en 

gezondheid idealiter tegemoet zou moeten komen aan diverse noden. 

 

Noden voor Communicatie (prioriteiten?) 

Score*   

11 

 

A. Ongerustheid over het milieu en de impact van het milieu op de 

gezondheid. 

8 

 

B. Zichtbaarheid van acties die reeds genomen of gepland zijn. 

9 

 

C. Betrokkenheid van burgers bij maatregelen voor het verbeteren van de 

luchtkwaliteit en de gezondheid. 

11 

 

D. Bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

overheden, bedrijven, burgers, en andere actoren. 

7 

 

E. Toegankelijke informatie: burgers hebben recht op milieu-informatie 

(openbaarheid van gegevens). 

8 

 

F. Vertrouwen genereren: open en transparante communicatie genereert 

vertrouwen tussen burgers en de overheid. 

5 

 

G. Goed gekaderde en genuanceerde informatie. 

* Ingevuld door 14 aanwezigen. Er werd gevraagd om aan te kruisen welke noden prioritair worden 

geacht, zonder beperking op het aantal aan te kruisen noden. 
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Aanzet voor een plan van aanpak 

Eerst werd op flipcharts een overzicht gemaakt van de onderwerpen die de aanwezigen belangrijk 

vonden inzake communicatie. Volgende richtvragen werden gesteld en alle onderwerpen die werden 

aangebracht, werden in kernwoorden genoteerd op flipcharts, geordend per deelvraag (zie foto).  

- Waarover moet/kan gecommuniceerd worden? (boodschappen, onderwerpen) 

- Welk doelpubliek willen we daarmee bereiken?  

- Wat bestaat er al? 

- Welke informatiekanalen, media, tools kunnen worden ingezet? 

- Wat zijn belangrijke aandachtspunten? (beperkingen of opportuniteiten?) 

 

Vervolgens kregen alle aanwezigen drie groene en drie rode stickertjes waarmee men op de flipcharts 

kon aanduiden welke onderwerpen men prioritair vond om verder te bespreken (met groen) of bij 

welke onderwerpen men bedenkingen had (met rood). Vervolgens werd verder ingegaan op de 

onderwerpen waarbij de meeste groene stickertjes werden gekleefd. 

 

 

 

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de onderwerpen op de flipcharts, opgedeeld in twee 

groepen: ‘prioritair te bespreken’ (onderwerpen met veel groene stickertjes) en ‘andere belangrijke 

onderwerpen’ (de overige onderwerpen). Daarna volgt een gedetailleerd verslag van de bespreking.  
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Prioritair te bespreken: 

Communicatie over: Wat kan je zelf doen? (Om uitstoot te beperken en blootstelling te vermijden) + 

Wat is luchtverontreiniging? (Wat zijn de bronnen? Hoe worden we blootgesteld? Wat zijn mogelijke 

gezondheidseffecten?) + tips voor een gezonde binnenlucht (binnenhuismilieu). 

Bestaande inspanningen: luchtkwaliteitsindex. 

Doelpubliek: Burgers/algemeen publiek (o.a. ouders en jongeren), sociaal kwetsbare groepen, 

belangrijke partners om boodschappen en maatregelen mee uit te dragen (bv. huisartsen, 

specialisten, architecten). 

Belangrijke kanalen en media: Eén centrale website waarop informatie gebundeld wordt, apps, 

gemeentelijke kanalen, digitale infoborden. 

 

Andere belangrijke onderwerpen: 

Communicatie over: luchtkwaliteit (invloed meteorologie); welke inspanningen worden ondernomen 

(o.a. door de industrie); info in functie van sport, verplaatsen, fietsen; neerslag van 

luchtverontreiniging/depositie (bodemvervuiling ten gevolge van luchtverontreiniging?); 

Veelgestelde vragen. 

Bestaande inspanningen: www.properelucht.be; www.vmm.be; www.gezondheidenmilieu.be; 

campagnes over milieu en gezondheid van het lokaal gezondheidsoverleg (o.a. via ‘gezonde 

gemeente’); gemeentelijke websites. 

Doelpubliek: Scholen. 

Belangrijke kanalen en media: Opleidingen en congressen; TV; project Gentse kanaalzone; 

luchtkwaliteitsindex; interactieve aanpak (bv. milieucafés). 

Aandachtspunten: Verschillende woonomgeving/context (bv. stad of platteland); Aandacht voor 

omliggende gemeenten (o.a. Wachtebeke, Merelbeke, Destelbergen). 

 

Gedetailleerd verslag:  

Waarover communiceren: 

Wat is luchtverontreiniging? 

- Wat zijn de voornaamste bronnen? Hoe worden we blootgesteld? Wat zijn de 

gezondheidseffecten? 

- Vaststelling dat veel mensen niet weten wat luchtvervuiling juist is en wat het veroorzaakt aan 

gezondheidseffecten. 

- Brede focus op luchtverontreiniging, niet enkel fijn stof (ook bv. NOx, ozon, roken, …). 

http://www.properelucht.be/
http://www.vmm.be/
http://www.gezondheidenmilieu.be/
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- Belang van de weersituatie. Zeker relevant voor kwetsbare doelgroepen (zoals bv. 

astmapatiënten). 

- Ook over binnenhuismilieu en de link binnenlucht–buitenlucht: de perceptie bestaat dat de 

binnenlucht beter is dan buiten, terwijl dit meestal niet zo is. Hierover kunnen verschillende 

tips worden meegegeven. 

Wat kan je zelf doen? 

- Zowel om uitstoot te beperken als om blootstelling te vermijden. Hiervoor is het wel belangrijk 

dat ook voldoende informatie wordt meegegeven over belangrijke bronnen, 

blootstellingswegen e.d. (zie puntje ‘wat is luchtverontreiniging’). Dit inzicht is essentieel om 

het belang van bepaalde adviezen in te kunnen schatten. Bijvoorbeeld het feit dat individuele 

acties een belangrijk verschil kunnen maken (vooral dan vanuit gezondheidsoogpunt) wordt 

vaak onderschat. 

- Anderzijds mag niet de indruk gewekt worden dat de verantwoordelijkheid enkel op de 

burgers wordt afgeschoven. Zeker in industriële regio’s, zoals de Gentse kanaalzone, kan dit 

botsen met heersende percepties dat vooral de industrie inspanningen moet leveren. Het is 

dus steeds belangrijk om te benadrukken dat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

gaat. 

- Bv. ’10 tips om jezelf te beschermen tegen luchtvervuiling’. 

Inspanningen die al geleverd worden/werden. 

- Acties in het kader van het luchtkwaliteitsactieplan. 

- Zeker ook maatregelen door de industrie. Er zijn al grote inspanningen geleverd en de huidige 

industrie is al heel wat minder vervuilend dan vroeger. 

Sport, verplaatsingen, fietsen. 

- O.a. op het stakeholderoverleg voor het luchtkwaliteitsactieplan bleek dat hierover vragen 

leven bij de bewoners en dat soms tegengestelde adviezen worden verleend (sommige 

huisartsen adviseren om beter niet te sporten en te fietsen in de buurt van de Gentse 

kanaalzone, terwijl de overheid benadrukt dat de mogelijke nadelen van luchtvervuiling niet 

opwegen tegen de voordelen van sporten. Beide boodschappen sluiten elkaar niet 

noodzakelijk uit, indien deze voldoende genuanceerd worden.) 

Bodemverontreiniging, depositie van neervallend stof? 

- De meest ernstige gevallen van bodemverontreiniging worden echter veroorzaakt door een 

specifieke bron, actueel maar vaak ook historisch. Meestal niet via de lucht en beperkt tot een 

kleinere regio. Hier kan dus beter gewerkt worden met gerichte communicatie dan met een 

algemene campagne. 

- Hiervoor bestaat wel al de campagne ‘gezond uit eigen grond’. Deze campagne werd vorig jaar 

gelanceerd, maar zal ook in de toekomst opnieuw onder de aandacht worden gebracht in 

samenwerking met de medisch milieukundigen van het lokaal gezondheidsoverleg. Naar deze 

campagne kan worden verwezen, bv. in een lijst met veelgestelde vragen, maar wordt best 

niet te hard verweven met communicatie over luchtkwaliteit om de communicatie niet te 

overladen. 

Veelgestelde vragen: 
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- Bv. bovenstaande vraag over bodemverontreiniging door neervallend stof kan hierin worden 

opgenomen. 

- Of bv. rond volkstuintjes en afstand tot drukke wegen. Hierover heeft de provincie recent 

enkele vragen ontvangen. 

- Een inventaris van veelgestelde vragen door burgers kan worden opgemaakt. Op deze manier 

kan ook worden ingespeeld op actuele thema’s en bezorgdheden van burgers. 

Informatiekanalen en media: 

Een centrale website: 

- Er is duidelijk interesse in een centrale website die kan dienen als ruggengraat voor allerhande 

communicatieacties en waar telkens naar verwezen kan worden voor meer informatie. 

 Best zo praktisch mogelijk. Bv. starten vanuit de veelgestelde vragen. 

 Een groot deel van de informatie geldt algemeen voor Vlaanderen. Slechts een deel is 

enkel van toepassing voor deze regio (bv. de actuele luchtkwaliteit, evolutie van de 

luchtkwaliteit, specifieke maatregelen). Generieke informatie kan worden 

aangeboden op een Vlaamse website, terwijl specifieke lokale informatie kan worden 

aangeboden op lokale website(s) (als aanvulling op de generieke informatie). 

- Er bestaan reeds verschillende websites en campagnes, maar alle met een andere focus 

(inhoudelijk of geografisch). Op bovenlokaal niveau zijn er bv. de websites van VMM en IRCEL, 

properelucht.be, vmm.be, gezondheidenmilieu.be, … met voornamelijk algemene informatie:  

 De navigatie en inhoud van properelucht.be is specifiek ontworpen voor een algemeen 

publiek. Deze website wordt dus best behouden. Momenteel wordt deze website 

echter niet meer geactualiseerd omdat de financiering hiervoor is afgelopen. Na te 

vragen bij VMM wat er in de toekomst mee zal gebeuren. 

 Op de algemene website van VMM is het soms moeilijk om je weg te vinden tussen de 

vele thema’s.  

 De navigatie op de website gezondheidenmilieu.be is opgedeeld in 

gezondheidsthema’s en pagina’s voor een specifiek doelpubliek (lokale besturen, 

onderwijs, kinderopvang, artsen). Deze website bevat heel wat concrete informatie 

specifiek over de relatie tussen milieu en gezondheid en over allerhande thematische 

campagnes voor specifieke doelgroepen. Dit vormt een mooie aanvulling op 

properelucht.be. 

- Deze bovenlokale websites blijven echter vrij algemeen. Informatie over de lokale context 

ontbreekt (bv. over de lokale luchtkwaliteit (actueel en evoluties), maatregelen die worden 

genomen, nieuwsitems over actuele lokale thema’s, enz.). Deze informatie kan worden 

aangeboden via de gemeentelijke of andere lokale informatiekanalen: 

 Meer samenwerking op dit vlak lijkt echter aangewezen. Voorlopig wordt vooral ad 

hoc gecommuniceerd (voor specifieke campagnes) en iedere gemeente voor zich. 

Bovendien hebben de kleinere gemeenten weinig middelen om zelf veel 

communicatie op te zetten. 

 Veel thema’s zijn ook relevant voor omliggende gemeenten en soms zelfs voor heel 

Vlaanderen (bv. de meetcampagne van Gent in samenwerking met VMM waarbij in 

verschillende straattypes gemeten zal worden). 

 Berichten met een bovenlokale relevantie zouden ook kunnen worden opgenomen als 

nieuwsitem op properelucht.be (of andere bovenlokale websites), waar dan ook 



 

31 
 
 

berichten kunnen worden opgenomen uit andere regio’s. In principe kunnen dan zelfs 

de berichten op de hoofdpagina of nieuwspagina worden aangepast afhankelijk van 

de locatie van waaruit de lezer de website raadpleegt. 

- Een nieuwe website op een ‘tussenniveau’, voor de regio rond Gent, inclusief Gentse 

kanaalzone, lijkt op zich zinvol, maar wie moet/kan deze dan opzetten en onderhouden? 

Bovendien zou het heel wat inspanningen vragen om deze website voldoende bekendheid te 

geven bij het algemene publiek en wordt opnieuw een website gecreëerd bovenop alle reeds 

bestaande websites. 

 Op de website van LNE wordt een pagina voorzien over het luchtkwaliteitsactieplan 

en tussentijdse rapportering. Maar dit zijn doorgaans uitvoerige en vrij technische 

documenten, niet meteen geschikt voor algemene publiekscommunicatie. Er wordt 

wel een logo ontwikkeld voor alle communicatie over het actieplan. 

 Voor de Gentse kanaalzone is er ook de website van het project Gentse kanaalzone. 

- Ter conclusie wordt voorgesteld om geen nieuwe website of pagina aan te maken, maar 

verder te werken met bestaande website(s) en kanalen en een werkgroep/redactieraad op 

te richten.  

 Deze werkgroep zal een coördinerende rol opnemen voor het gezamenlijk periodiek 

en ad-hoc uitwerken van informatieve boodschappen en nieuwsberichten en de 

verspreiding ervan via de bestaande informatiekanalen. Op deze manier is het ook 

gemakkelijker om elkaar op de hoogte te houden over relevante berichten en deze 

aan elkaar door te spelen. 

 Een gezamenlijk logo, zoals reeds werd voorgesteld in het kader van het 

luchtkwaliteitsactieplan, zou de samenhang en herkenbaarheid kunnen vergroten. Dit 

logo kan dan eventueel verbonden worden aan alle mogelijke maatregelen die ook 

een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit (zoals bv. ‘cleaner air in London’). 

Er gebeuren immers ook verschillende acties op andere domeinen (mobiliteit, klimaat, 

enz.) die ook een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit en de gezondheid. 

 Of er een bestaande website kan dienen als centrale website, eventueel mits beperkte 

aanpassingen, blijft voorlopig onbeslist. 

Digitale informatieborden, luchtkwaliteitsindex: 

- Digitale informatieborden in de gemeenten kunnen gebruikt worden voor actuele info over 

luchtkwaliteit en gezondheidskundige interpretatie (met kleurcode). Vooral deze 

gezondheidskundige interpretatie is relevant. 

- Deze informatie is wel online terug te vinden, maar dan moet je er specifiek naar op zoek. De 

infoborden kunnen mensen ook aanzetten om op zoek te gaan naar meer informatie. Via de 

infoborden kan worden doorverwezen naar een website. Op deze manier is het een 

belangrijke tool voor bewustwording. 

- Deze informatie kan ook worden verspreid via andere gemeentelijke informatiekanalen, bv. 

wekelijkse digitale nieuwsbrief en facebookpagina. Bv. in geval van perioden met slechtere 

luchtkwaliteit. 

- Er bestaan ook verschillende smartphone apps voor het raadplegen van deze informatie. Bv. 

‘Air Quality Belgium’ (van IRCEL, gebruikt gemodelleerde kaartgegevens, minder strenge index 

(zie ook verder onder ‘wat bestaat al’), niet zo gebruiksvriendelijk), ‘AirVisual’ (internationaal, 

gebruiksvriendelijker, gebruikt informatie van officiële meetpunten, gebruikt strengere 

luchtkwaliteitsindex van US EPA, geeft voorspellingen voor komende dagen), ‘Plume’ 
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(internationaal, enkel voor steden, heel informatief, bv. advies over specifieke activiteiten 

zoals sporten, fietsen, buiten komen met kinderen) ‘EuropeAir’ (van het Europees 

milieuagentschap, werkt niet zo goed), ‘mijn luchtkwaliteit’ (van RIVM, voor Nederland). Of 

misschien wel te integreren in de app van het KMI? 

 

Gemeentelijke kanalen: 

- Website, gemeentekrantje, e-mailing, facebook. 

- Via deze kanalen kan vooral ook worden doorgelinkt naar andere websites. 

- Verder kan specifieke lokale informatie of lokale nieuwsitems worden opgenomen (bij wijze 

van aanvulling). Zie ook bovenstaand puntje over ‘een centrale website’. 

- Een aandachtspunt is wel dat kleinere gemeenten zoals Zelzate niet altijd een uitgebreide 

website hebben en geen krantje of facebookpagina. 

Opleidingen en congressen 

- Zie ook verder onder ‘huisartsen en architecten’. 

TV 

- Specifieke campagnes op nationale televisie zijn heel duur. Maar er bestaan heel goede 

documentaires over dit thema en soms kan worden samengewerkt met informatieve 

televisieprogramma’s. 

- Lokale televisiezenders zijn wellicht sneller bereid om hieraan mee te werken. 

Project Gentse kanaalzone 

- Website, krantje, overlegmomenten. 

Meer actieve/interactieve aanpak (bv. infoavonden, milieucafés e.d.) 

- Belangrijk in aanvulling op websites en informatiecampagnes e.d. 

- Op die manier kan ook input van burgers worden verzameld, bv. voor ‘veelgestelde vragen’. 

- Gerichte acties nodig om specifieke doelgroepen te bereiken (bv. jongeren, sociaal kwetsbare 

groepen). 

- De medisch milieukundigen hebben rond specifieke thema’s infosessies ter beschikking (bv. 

‘gezond onderweg’). 

- Niet noodzakelijk zelf te organiseren, kan ook via lokale organisaties (zoals bv. Femma). Deze 

organisaties zijn soms ook op zoek naar nieuwe thema’s om rond te werken. Want het is niet 

altijd eenvoudig om burgers te motiveren voor een infoavond. Dit geldt zeker voor specifieke 

doelgroepen.  

Doelpubliek: 

Burgers/algemeen publiek: 

- Verder onder te verdelen naar specifieke doelgroepen: bv. ouders, jongeren, sociaal 

kwetsbare doelgroepen. Dit vereist vaak een gerichte aanpak en samenwerking met partners 

en organisaties die dichter bij deze doelgroepen staan. 

Huisartsen, specialisten, architecten: 
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- Te benaderen als (communicatie)partners. Belangrijk om hen voldoende handvaten aan te 

reiken om deze taak te kunnen vervullen. Bv. bundeling van belangrijke informatie voor 

huisartsen. Zie bv. de ‘bouw gezond’-tool voor architecten, en technische fiches voor 

architecten die worden uitgewerkt samen met de architectenvereniging NAV. 

- Rekening houden met het feit dat huisartsen zeer overbevraagd zijn. Specialisten in de materie 

moeten hierin ook hun rol opnemen. Ook proactief (verspreiden van preventieve 

boodschappen). Bv. één bepaalde dag om aandacht te vragen voor de thematiek. 

- Via opleidingen en congressen (zie binnenkort indoor air conferentie in Gent, met een 

deelprogramma specifiek voor architecten). In de opleidingen voor artsen, architecten e.a. 

wordt voorlopig nog te weinig aandacht besteed aan milieu-en-gezondheidsthema’s (er lopen 

enkele pilootprojecten en in het eerste jaar krijgen de studenten ondertussen wel een inleiding 

milieu en gezondheid, maar dit blijft voorlopig beperkt). 

- Studiedagen worden heel fragmentarisch georganiseerd (specifieke thema’s, specifiek 

doelpubliek). Deze informatie wordt nergens gebundeld of samengebracht. 

- Via provinciale steunpunten voor duurzaam wonen en bouwen. 

- Inspiratie te halen uit Duitsland. 

Scholen: 

- Zowel doelpubliek als informatiekanaal. 

- In het kader van het JOAQUIN-project werd een algemeen lespakket ontwikkeld over 

luchtkwaliteit. Belangrijke drempels blijken echter de beperkte verspreiding en een reeks 

benodigde materialen. Hier zou verder op kunnen worden ingezet door het pakket en de 

nodige materialen actief aan te bieden aan de scholen. 

- Een belangrijke partner voor het verspreiden van lespakketten is MOS (Milieuzorg Op School). 

- Maar ook een andere aanpak is denkbaar: op een school in het Gentse werden ouders 

ingeschakeld om een les voor te bereiden over bepaalde thema’s, in Evergem werd vroeger 

elk schooljaar een les gegeven over milieu door de milieuambtenaar, … 

Wat bestaat al? 

Luchtkwaliteitsindex van IRCEL 

- Deze is echter gebaseerd op de Europese luchtkwaliteitsnormen (die veelal ook rekening 

houden met economische factoren en haalbaarheid in de verschillende lidstaten) en niet op 

gezondheidskundige richtwaarden. De Europese normen worden nog maar zelden 

overschreden, waardoor de index zelden op rood staat. Een gezondheidskundige index zou 

meer variatie tonen doorheen de tijd, wat meer ruimte laat voor gerichte gedragsverandering. 

zie bv. de index van US EPA.  

Communicatiecampagnes over milieu en gezondheid, bv. van de medisch milieukundigen van het 

lokaal gezondheidsoverleg (o.a. via ‘gezonde gemeente’). 

- Wel een aandachtspunt om voldoende multidisciplinariteit te voorzien in de teams. MMK’s 

hebben vaak geen medische opleiding. 

Algemene websites:  

- www.vmm.be; www.properlucht.be; www.gezondheidenmilieu.be (zie reeds vermeld onder 

‘centrale website’). 

http://www.vmm.be/
http://www.properlucht.be/
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Gemeentelijke informatiekanalen:  

- zie ook onder ‘informatiekanalen en media’. 

Aandachtspunten: 

De woonomgeving/context kan sterk verschillen: bv. stad, platteland, woonkern met drukke 

verkeersader, open straat of street canyon, industrie in de omgeving of niet, … 

Aandacht voor omliggende gemeenten: o.a. Wachtebeke, Merelbeke, Destelbergen. 

 

Conclusies 

Tijdens dit overleg werd een uitgebreid overzicht opgemaakt van relevante onderwerpen, kanalen, 

doelgroepen en aandachtspunten voor communicatie. Prioritaire aandacht ging daarbij naar een 

online communicatiestrategie, gericht op een algemeen doelpubliek, dat ook een belangrijke 

‘ruggengraat’ kan vormen voor meer specifieke communicatieacties. In conclusie werd beslist om geen 

nieuwe centrale website op te starten, maar optimaal gebruik te maken van de bestaande websites 

(op bovenlokaal niveau properelucht.be en/of gezondheidenmilieu.be en op lokaal niveau voornamelijk 

de gemeentelijke websites en informatiekanalen). Of er ook een bestaande website is die kan dienen 

als centrale website, eventueel mits beperkte aanpassingen, is voorlopig onbeslist. 

Om een betere samenwerking en informatieverspreiding tussen de verschillende actoren en niveaus 

te faciliteren werd beslist om een werkgroep/redactieraad op te richten die regelmatig samenkomt 

om te overleggen over relevante (nieuws)berichten en de verspreiding ervan via de bestaande kanalen. 

Binnen deze werkgroep kan ook worden samengewerkt om gerichte communicatieacties op te zetten, 

bv. t.a.v. specifieke doelgroepen (bv. jongeren, sociaal kwetsbare groepen, huisartsen, architecten). 

De medisch milieukundigen van het lokaal gezondheidsoverleg Gezond+ in Gent zijn bereid om hierin 

een coördinerende rol op te nemen. 

Door de aanwezigen werden volgende prioriteiten aangeduid voor communicatie: 

- Prioritaire onderwerpen: Wat is luchtverontreiniging? Wat kan je zelf doen? En tips voor een 

gezonde binnenlucht. 

- Prioritaire communicatiekanalen en tools: centrale bestaande website, gemeentelijke 

informatiekanalen, digitale informatieborden, luchtkwaliteitsindex en digitale apps. 

- Prioritair doelpubliek: algemeen publiek en specifieke aandacht voor jongeren, ouders, sociaal 

kwetsbare groepen en belangrijke partners zoals huisartsen, specialisten en architecten. 

 

Bij aanvang van het overleg werd aangegeven dat er diverse noden zijn die de aandacht voor 

communicatie verantwoorden. Belangrijke noden zijn o.a. ongerustheid over de milieukwaliteit en de 

impact daarvan op de gezondheid, de nood aan bewustwording van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van overheden, bedrijven, burgers en andere actoren voor de (lokale) 
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milieukwaliteit en het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij maatregelen voor het 

verbeteren van de luchtkwaliteit en de gezondheid. Deze noden worden best in het achterhoofd 

gehouden bij het opzetten van toekomstige communicatie-inspanningen. 
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3.4. Overige prioriteiten fase I: lopend beleid en onderzoek 

In onderstaande tabellen wordt een beknopt overzicht gegeven van de beschikbare gegevens over 

de overige thema’s die in fase I van de procedure als prioritair werden aangegeven. De weergegeven 

informatie bestaat uit: 

- Een infofiche met algemene informatie over de polluent en de biomerker. Naast een 

omschrijving worden ook de belangrijkste bronnen en blootstellingswegen vermeld en de 

gezondheidseffecten waarvoor in de literatuur of in de Vlaamse humanebiomonitoringstudies 

aanwijzingen voor associaties met blootstelling aan deze polluenten worden gerapporteerd. 

Meer informatie is ook terug te vinden in de biomerkerfiche of fact sheet van de biomerker of 

in de overzichtstabel die wordt toegevoegd aan de brieven voor de deelnemers. Deze zijn terug 

te vinden op de website van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (www.milieu-en-

gezondheid.be).  

- De voornaamste bevindingen uit de humanebiomonitoringscampagne in de Gentse 

kanaalzone. Deze bestaan uit een vergelijking van de biomerkerwaarden met deze van de 

jongeren uit de Vlaamse referentiegroep, een vergelijking met de gezondheidskundige 

richtwaarde indien deze beschikbaar is, een vergelijking van de huidige gehalten met deze uit 

de regio Gentse kanaalzone die werden gerapporteerd in 2004 (eerste generatie Steunpunt 

Milieu en Gezondheid), de gevonden associaties tussen de blootstellingsmerker en de 

biomerkers van effect (jongeren uit de Gentse kanaalzone en jongeren uit de Vlaamse 

referentiegroep werden voor deze analyses samengenomen), associaties met determinanten 

van blootstelling (univariate analyses enkel op de deelnemers uit de Gentse kanaalzone). Meer 

informatie is terug te vinden in het rapport van de campagne in de Gentse kanaalzone1, het 

rapport over de Vlaamse referentiewaarden2 en het rapport over de blootstelling-

effectassociaties3. 

- De motivatie uit fase I voor de rangschikking volgens prioriteit. Hier wordt beknopt de 

conclusie uit fase I weergegeven. Meer informatie is te vinden in het rapport van fase I4. 

- Informatie over de beleidsaanpak. Er wordt een beknopte oplijsting gegeven van lopende en 

geplande beleidsacties over het betreffende thema. Waar relevant wordt een opdeling 

gemaakt tussen beleid specifiek voor de Gentse kanaalzone en beleid in de brede Vlaamse 

context. Het beleid in de Vlaamse context heeft uiteraard ook invloed op de lokale situatie in 

de Gentse kanaalzone. 

- Informatie over lopend onderzoek en verdere mogelijke onderzoekspistes. 

                                                           
1 Steunpunt Milieu en Gezondheid (2012-2015) Rapport HBM resultaten Gentse kanaalzone 
2 Steunpunt Milieu en gezondheid (2012-2015) Vlaams humaanbiomonitoringsprogramma 2012-2015 
resultatenrapport jongeren. 
3 Govarts et al. (2015) Vlaams humaanbiomonitoringsprogramma 2012-2015: blootstelling-effect relaties bij 
jongeren. 
4 Coertjens et al; (2015) Faseplan Gentse kanaalzone. Van humane biomonitoring naar beleidsacties. 
Rapportering fase I: prioritaire thema’s voor beleidsactie. 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/Biomerkerfiches%20januari%202015.pdf
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/fact%20sheets.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/HBM%20jongeren/resultaten/STP%20MG%20overzicht%20metingen.pdf
http://www.milieu-en-gezondheid.be/
http://www.milieu-en-gezondheid.be/
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Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
Biomerker(s): 1-hydroxypyreen (1-OH-pyreen) in urine 

Infofiche: 
(bronnen: biomerkerfiche, fact sheet, overzichtstabel) 

Voornaamste bevindingen humane 
biomonitoring Gentse kanaalzone: 

Wat? 
PAK’s zijn een groep van honderden chemische stoffen die ontstaan in alle verbrandingsprocessen. Ze 
worden heel traag afgebroken in het leefmilieu. 1-hydroxypyreen (1-OH-pyreen) is een afbraakproduct 
van pyreen en de meting van deze metaboliet in de urine is een maat voor de recente blootstelling (36 uur 
tot 16 dagen) aan fenolische PAK’s. Pyreen maakt 1 tot 10% van het PAK-mengsel uit. 
Bronnen? 

 Industrie: afvalverbranding, productie van asfalt, roofingmateriaal, materiaal voor 
olieraffinaderijen, teerproducten (creosoot) 

 Verkeer: de uitlaat van voertuigen; 

 Huishoudens: sigarettenrook; verwarming op basis van hout, steenkool, stookolie en gas; vuurtjes 
in tuintjes; illegale buitenstook, grillen of roosteren van vlees, vis of groenten; producten die zeer 
donker gebakken zijn, bijvoorbeeld de korst van brood of gebak, ontbijtgranen, chips; in frituurolie 
die langdurig gebruikt wordt; tijdens fermentatie van voedingsproducten, (vb. bij de productie van 
pickles); in gedestilleerde dranken zoals whisky of jenever. 

 Natuur: bosbranden en orkaanuitbarstingen. 
Blootstellingswegen? 
voornamelijk via de inademing van de omgevingslucht en via de voeding 
Gezondheidseffecten? 

o Kankerverwekkend. Metabolieten van PAK’s kunnen reageren met het DNA en daardoor 
kankerverwekkend zijn (vooral long-, blaas- en huidkanker). Benzo[a]pyreen en benzo[a]anthraceen 
zijn door IARC (International Agency for Research on Cancer) geklasseerd als ‘waarschijnlijk 
kankerverwekkend voor de mens’ (klasse 2A). 

o Hormoonverstoring. Metabolieten van PAK’s kunnen reageren met receptoren die de werking van 
hormonen regelen ( vooral ontregelen van de seksuele ontwikkeling en de groei). 
o Afweersysteem. Metabolieten van PAK’s kunnen in het menselijk lichaam reageren met 
afweersysteem. Dit kan leiden tot een verminderde weerstand tegen infecties. 

 
 
 

Vergelijking met Vlaamse referentiegroep: 
+7% in Gentse kanaalzone (niet significant) 
Gezondheidskundige norm: niet beschikbaar 
Tijdstrend 2004-2013: stijging 4,5% (niet 
significant) 
Associatie met milieudata:  
afstand meetpost ↘ → 1-OH-pyreen↗ 
Associatie met PM10 en PM2,5 niet significant 
Associatie met effecten:  
1-OH-pyreen↗ → ↗ DNA-schade en oxidatieve 
stress (komeet, 8-oxo-deoxyguanosine) 
Determinanten van blootstelling (univariaat): 
↗ 1-OH-pyreen: bij toename duur 
urinecollectie, toename creatinine en 
soortelijk gewicht, roken, deelnemers met 
kachel, stoken binnen van hout en/of afval, 
jongeren met een lagere opleiding, jongeren 
met een migratieachtergrond 
 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/Biomerkerfiches%20januari%202015.pdf
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/fact%20sheets.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/HBM%20jongeren/resultaten/STP%20MG%20overzicht%20metingen.pdf
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Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
Biomerker(s): 1-hydroxypyreen (1-OH-pyreen) in urine 

Motivatie fase I: (zie ook rapport Fase I) Beleidsaanpak: Onderzoek: 

Zowel bij de bevraagde experten als bij de 
betrokken maatschappelijke actoren bestond er 
onenigheid over de mate waarin dit thema prioriteit 
verdient.  
Als argumenten voor een lagere prioriteit wordt 
vooral aangehaald dat de PAK’s-problematiek 
eerder een aandachtspunt is voor heel Vlaanderen, 
en niet specifiek voor de Gentse kanaalzone, en 
omdat er momenteel enkele projecten rond 
blootstelling aan PAK’s lopen waarvan men de 
resultaten wil afwachten zodat deze informatie kan 
worden meegenomen bij het opstellen van nieuwe 
acties. 
De voornaamste argumenten voor een hogere 
prioriteit gaan vooral over de stijgende tijdstrend, 
zowel in de Gentse kanaalzone als in Vlaanderen, de 
associaties met gezondheidseffecten, de mogelijke 
lokale verschillen en de verbondenheid met fijn stof 
(op de fijnstofdeeltjes kunnen PAK’s aanwezig zijn). 
De PAK’s problematiek heeft toch ook een lokale 
relevantie, met name in Zelzate waar zich enkele 
specifieke industriële bronnen bevinden die reeds 
lange tijd worden opgevolgd. In een bepaalde zone 
gelden bijvoorbeeld adviezen om geen lokaal 
geteelde voeding te eten. Verder hadden de lokale 
actoren vooral vragen over het belang van de 
verschillende bronnen (industrie, verkeer, 
gebouwen-verwarming, voeding).  

Lopend/gepland beleid:  
In de Gentse kanaalzone 

- Uitbreiding van het meetnetwerk voor PAK’s 
in de omgevingslucht met een extra meetpost 
in de Gentse kanaalzone. 

- Luchtkwaliteitactieplan (verschillende acties 
die hierin zijn opgenomen, hebben naast 
invloed op de emissies van fijn stof en NO2 ook 
invloed op emissies van andere polluenten 
zoals PAK’s) 

In Vlaanderen 

- Investeringen in bijkomend onderzoek naar 
bronnen van PAK’s. 

- Informeren en sensibiliseren rond een gezond 
binnenmilieu. 

- Monitoring in het leefmilieu: 
o PAK’s in waterbodems (www.vmm.be)  
o PAK’s in de omgevingslucht 

(www.vmm.be)  

- Monitoring in de mens (humane 
biomonitoring). 

- Blijvende sensibilisering rond stoken binnen 
en buiten 

- Vermindering van verkeersgerelateerde 
emissies via vergroening van het wagenpark 
(via aangepaste belasting op inverkeerstelling 
en jaarlijkse verkeersbelasting), invoeren low 
emission zones, kilometerheffing voor 
vrachtwagen, …  

Lopend onderzoek: 

- Studie naar bronnen van PAK’s in Genk-
Zuid en regio Menen (rapport finaal 
september 2016) 

- Studie naar ontwikkelen van een 
biomerker voor houtverbranding. 
(rapport in 2017) 

- Monitoring in de mens d.m.v. humane 
biomonitoring 
o 4de generatie Steunpunt Milieu en 

Gezondheid (2016-2020) 
 
 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2455/files/Faseplan%20Gentse%20kanaalzone%20-%20fase%20I.pdf
http://www.vmm.be/
http://www.vmm.be/


 

39 
 
 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
Biomerker(s): 1-hydroxypyreen (1-OH-pyreen) in urine 

- Invoering lage-emissiezones in Antwerpen en 
Gent (op basis van Vlaams kader) 

- Bevorderen van ‘well performing installations’ 
bij bedrijven 

 
 

Polygechloreerde bifenylen (PCB’s) 
Biomerker(s): som 3 merker-PCB’s (PCB138, PCB153 en PCB180) in serum 

Infofiche: 
(bronnen: biomerkerfiche, fact sheet, overzichtstabel) 

Voornaamste bevindingen humane biomonitoring 
Gentse kanaalzone: 

Wat? 
PCB’s zijn persistente gechloreerde vetoplosbare stoffen die door de mens worden gemaakt. De 
productie van PCB’s in België is verboden sinds 1979 en vanaf eind 2005 zouden alle bestaande 
PCB-houdende producten en apparaten op een gecontroleerde manier verwijderd moeten zijn. 
Bronnen? 
PCB’s werden in het verleden vooral gebruikt in transformatoren, condensatoren, hydraulische 
systemen, maar ook in verf, inkt en isolatiematerialen. Slechte opslag, ongelukken en vergissingen 
met transformatorolie en andere PCB-houdende producten hebben ervoor gezorgd dat er PCB’s 
in ons milieu terecht gekomen zijn. PCB’s kunnen bij verbrandingsprocessen in de lucht vrijkomen 
(bijv. verbrandingsovens). 
Blootstellingswegen? 
Door ongelukken en vergissingen hebben PCB’s de voedselketen vervuild; aangezien ze 
vetoplosbaar zijn komen ze vooral voor in vetrijke voeding (vette vis, vlees, zuivel) en komen 
voornamelijk via de voeding in het lichaam terecht. 
Gezondheidseffecten? 

- hormoonverstorend; negatieve invloed op de vruchtbaarheid 

- waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens: IARC (International Agency for Research on 
Cancer) groep 2A 

- schadelijk voor het zenuwstelsel 

- verstoring van het afweersysteem 
 

Vergelijking met Vlaamse referentiegroep: 
+20% in Gentse kanaalzone (p=0,01) 
Gezondheidskundige norm:  
HBM I (3500 ng/l): 0% 
HBM II (7000 ng/l): 0% 
Tijdstrend 2004-2013: daling 41,5% (p<0,001) 
Associatie met milieudata:  
afstand tot de meetposten: niet significant 
Associatie met effecten:  
PCB's↗ → ↗ allergie voor metaal 
PCB's↗ → ↘astma 12m, hooikoorts, hooikoorts 
dokter, luchtweginfectie 12m, alle infecties 12m 
PCB's↗ → ↘ schildklierhormonen (fT3, fT4) 
Determinanten van blootstelling (univariaat): 
↗ merker-PCB’s: bij hogere leeftijd, een lagere BMI, 
borstvoeding gekregen, consumptie vis in blik, 
deelnemers met een composthoop, gebruik compost in 
de tuin, stoken binnen van hout en/of afval 
onduidelijke trend: seizoen, SES 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/Biomerkerfiches%20januari%202015.pdf
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/fact%20sheets.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/HBM%20jongeren/resultaten/STP%20MG%20overzicht%20metingen.pdf
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Motivatie fase I: (zie ook rapport Fase I) Beleidsaanpak: Onderzoek: 

De bevraagde beleidsexperten beoordeelden dit 
thema als minder prioritair voor de ontwikkeling 
van nieuw beleid omwille van een dalende 
tijdstrend en gemeten concentraties onder de 
gezondheidskundige norm. Wel moeten de 
resultaten worden aangewend om het belang van 
lopend beleid te benadrukken. 
De wetenschappelijke experten motiveren 
verdere opvolging van PCB’s met de associaties 
die gevonden worden met gezondheidseffecten. 
Op de infoavonden en door de betrokken 
maatschappelijke actoren werden heel wat 
vragen gesteld over deze veelal historische 
vervuilers die ondertussen verboden zijn en 
duidelijk afnemen in de tijd. Desondanks worden 
de stoffen nog steeds teruggevonden in het 
lichaam van de jongeren, soms in concentraties 
die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. 
Een verdere opvolging en eventueel een herhaling 
van bepaalde maatregelen die in het verleden 
reeds werden ondernomen lijkt dus aangewezen 
volgens verschillende actoren. 

Lopend/gepland beleid:  
In Vlaanderen 

- actieplan Dioxines en PCB’s o.a. rond 
schrootverwerkers, maar ook aandacht 
voor meer algemene acties 

- Monitoring in het leefmilieu: 
o VMM dioxine- en PCB- 

monitoringnetwerk in 
omgevingslucht (www.vmm.be)  

o Metingen in waterbodems 
(www.vmm.be)  

- Monitoring in de mens (humane 
biomonitoring). 

- Sensibilisatie rond stoken 
(www.stookslim.be)  

- Sensibilisatie rond gezond tuinieren en 
consumptie van lokaal geteelde voeding 
(www.gezonduiteigengrond.be)  

- Op basis van de rapportering van de 
uitvoering van het actieplan Dioxines en 
PCB’s wordt nagegaan of bijkomende 
acties noodzakelijk zijn 

- Verderzetten van monitoring in mens en 
leefmilieu 
 

Lopend onderzoek: 

 Monitoring in de mens d.m.v. humane 
biomonitoring 
o Belgische deelname aan 

moedermelkcampagnes van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (rapport 6de 
campagne november 2016) 

o 4de generatie Steunpunt Milieu en 
Gezondheid (2016-2020) 

 
 
 

  

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2455/files/Faseplan%20Gentse%20kanaalzone%20-%20fase%20I.pdf
http://www.vmm.be/
http://www.vmm.be/
http://www.stookslim.be/
http://www.gezonduiteigengrond.be/
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Lindaan of hexachlorocyclohexaan (HCH) 
Biomerker(s): HCH in serum 

Infofiche: 
(bronnen: fact sheet, overzichtstabel) 

Voornaamste bevindingen humane biomonitoring 
Gentse kanaalzone: 

Wat? 
Hexachlorocyclohexaan is een industrieel chemisch product dat bestaat uit acht isomeren. Eén 
van deze vormen, γ-HCH (lindaan), werd vroeger gebruikt als insecticide bij het telen van fruit en 
groenten (o.a. in de suikerbietenteelt). Het is wel nog beschikbaar als preparaat (lotion, creme of 
shampoo) tegen luizen en schurft, maar hiervoor zijn ondertussen voldoende andere 
alternatieven beschikbaar. Lindaan is ondertussen verboden in de EU maar wordt nog wel 
gebruikt als houtbeschermer in enkele Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen. 
Bronnen? 
Gebruik van lindaan in landen waar het nog is toegestaan. Historische blootstelling aan lindaan 
dat nog aanwezig is in het leefmilieu en in de voedselketen. 
Blootstellingswegen? 
Lindaan is vetoplosbaar en stapelt op in de voedselketen, waardoor opname via voeding de 
belangrijkste blootstellingsweg is. 
Gezondheidseffecten? 

- Hormoonverstorend 

- Schadelijk voor het zenuwstelsel 
 

Vergelijking met Vlaamse referentiegroep: 
+ 16% (β-HCH) in Gentse kanaalzone (p=0,02) 
Gezondheidskundige norm: geen norm beschikbaar 
Tijdstrend 2004-2013: niet beschikbaar 
Associatie met milieudata: nog niet bekeken 
 
Associatie met effecten: geen significante associaties 
gevonden 
Determinanten van blootstelling (univariaat): 
↗ β-HCH: bij jongens, hogere opleiding jongere, 
borstvoeding gekregen, deelnemers met een 
composthoop, consumptie vis in blik 
onduidelijke trend: seizoen 

Motivatie fase I: (zie ook rapport Fase I) Beleidsaanpak: Onderzoek: 

Door de bevraagde experten werd lindaan minder 
prioritair ingeschat omdat dit een pesticide is dat 
reeds verboden werd. Ook werden geen 
associaties gevonden met de onderzochte 
gezondheidseffecten bij de deelnemers. 
Verschillende experten halen wel aan dat het 
zinvol zou zijn om de oorzaak of bron van de 
verhoogde lindaanblootstelling in de Gentse 
kanaalzone te achterhalen.  
Vragen naar de achterliggende redenen van deze 
verhoogde blootstelling kwamen ook aan bod op 

Lopend/gepland beleid:  
In Vlaanderen 

 Monitoring in het leefmilieu: 
o Pesticidenmeetnet VMM in 

oppervlaktewater (www.vmm.be)  
o Metingen in waterbodems 

(www.vmm.be)  

 Sensibilisatie rond gezond tuinieren en 
consumptie van lokaal geteelde voeding 
(www.gezonduiteigengrond.be)  

Lopend onderzoek: 

 Monitoring in de mens d.m.v. humane 
biomonitoring 
o Belgische deelname aan 

moedermelkcampagnes van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (rapport 6de 
campagne november 2016) 

 
Suggesties voor verder onderzoek: 

 Verkenning van mogelijke blootstellingswegen en 
(historische) bronnen die kunnen aanleiding 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/fact%20sheets.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/HBM%20jongeren/resultaten/STP%20MG%20overzicht%20metingen.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2455/files/Faseplan%20Gentse%20kanaalzone%20-%20fase%20I.pdf
http://www.vmm.be/
http://www.vmm.be/
http://www.gezonduiteigengrond.be/


 

42 
 
 

de infoavonden en tijdens overleg met de 
betrokken maatschappelijke actoren. 

 Vlaams Actieplan duurzaam 
pesticidengebruik 

 
 
 

geven tot verhoogde gehalten in de Gentse 
kanaalzone. 

 Verdere opvolging: Nagaan of er een daling kan 
worden waargenomen in de toekomst om recente 
blootstelling/actuele bronnen uit te sluiten. 
 

 
 

Dichloordifenyltrichloorethaan  (DDT) 
Biomerker(s): p,p’-DDE (dichlorodiphenyldichloroethyleen) in serum 

Infofiche: 
(bronnen: biomerkerfiche, fact sheet, overzichtstabel) 

Voornaamste bevindingen humane biomonitoring 
Gentse kanaalzone: 

Wat? 
DDT is een insectenverdelger die vroeger wereldwijd gebruikt werd ter bestrijding van insecten in 
de landbouw. Gebruik van DDT werd in België verboden in 1976. DDT wordt in het lichaam 
afgebroken tot DDE en DDD. 
In enkele ontwikkelingslanden is DDT momenteel nog toegelaten voor de bestrijding van malaria. 
Bronnen? 
Gebruik van DDT in landen waar het nog is toegestaan en mogelijk illegaal gebruik in eigen land. 
Historische blootstelling omdat DDT heel traag afbreekt en zich opstapelt in het leefmilieu en de 
voedselketen. 
Blootstellingswegen? 
voornaamste blootstelling aan DDT via de voeding. DDT kan voorkomen in knolgewassen, 
bladgroenten, eieren, vlees, vis en kip. 
Gezondheidseffecten? 

 Hormoonverstorend: kan de werking van de sekshormonen in het lichaam blokkeren of 
stimuleren 

 Verstoring van het immuunsysteem 

 mogelijk kankerverwekkend voor de mens: IARC (International Agency for Research on 
Cancer) groep 2B 

 associaties met intra-uteriene groei-achterstand en neurologische ontwikkelingsstoornissen 
 
 

Vergelijking met Vlaamse referentiegroep: 
geen verschil 
Gezondheidskundige norm:  
BE (5000 ng/L, DDT+DDE): 1% (n=2) boven deze waarde 
Tijdstrend 2004-2013: daling 44,3% (p<0,001) 
Associatie met milieudata: niet getest 
Associatie met effecten:  
DDE↗ → ↗ zuurtegraad (pH) ademcondensaat 
DDE↗→ ↗ genitale ontwikkeling jongens 
Determinanten van blootstelling (univariaat): 
↗ DDE: bij jongens, hogere leeftijd, borstvoeding 
gekregen, consumptie lokale groenten, consumptie 
lokale eieren, deelnemers met een composthoop, 
gebruik compost in de tuin 
onduidelijke trend: seizoen 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/Biomerkerfiches%20januari%202015.pdf
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/fact%20sheets.html
http://www.milieu-en-gezondheid.be/onderzoek/luik%2021/HBM%20jongeren/resultaten/STP%20MG%20overzicht%20metingen.pdf
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Motivatie fase I: (zie ook rapport Fase I) Beleidsaanpak: Onderzoek: 

De bevraagde beleidsexperten vonden het minder 
prioritair om voor deze stoffen nieuw beleid te 
ontwikkelen omwille van het gebruiksverbod, een 
dalende tijdstrend en gemeten concentraties 
onder de gezondheidskundige norm. 
 
Op de infoavonden en bij de betrokken 
maatschappelijke actoren riepen de resultaten 
voor het pesticide DDT wel vragen op aangezien 
deze stof al lange tijd verboden is en desondanks 
nog steeds wordt teruggevonden in het lichaam 
van de jongeren, soms in concentraties die 
schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Een 
verdere opvolging en eventueel een herhaling van 
bepaalde maatregelen die in het verleden reeds 
werden ondernomen lijkt dus aangewezen 
volgens verschillende actoren. 
 

Lopend/gepland beleid:  
In Vlaanderen 

 monitoring in het leefmilieu 
o pesticidenmeetnet VMM voor 

oppervlaktewater (www.vmm.be)  
o metingen in waterbodems 

(www.vmm.be)  

 Sensibilisatie rond gezond tuinieren en 
consumptie van lokaal geteelde voeding 
(www.gezonduiteigengrond.be)  

 Vlaams Actieplan duurzaam 
pesticidengebruik 

 
 

Lopend onderzoek: 

 Monitoring in de mens d.m.v. humane 
biomonitoring 
o Belgische deelname aan 

moedermelkcampagnes van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (rapport 6de 
campagne eind september 2016) 

o 4de generatie Steunpunt Milieu en 
Gezondheid (2016-2020) 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2455/files/Faseplan%20Gentse%20kanaalzone%20-%20fase%20I.pdf
http://www.vmm.be/
http://www.vmm.be/
http://www.gezonduiteigengrond.be/
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4. Bronverwijzingen 

In dit rapport wordt verwezen naar volgende documenten: 

Resultatenrapport Humane Biomonitoring:  

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2015) Vlaams Humaanbiomonitoringsprogramma 2012-

2015, Resultatenrapport Gentse kanaalzone [online op te vragen via volgende link, 

04/10/2016]. 

Rapport Fase I – Faseplan Gentse kanaalzone:  

Coertjens, D., Morrens, B., Loots, I., Colles, A. en Schoeters G. (2015) Faseplan Gentse 

kanaalzone: Van humane biomonitoring naar beleidsacties, Rapportering fase I: prioritaire 

thema’s voor beleidsactie [weblink, 04/10/2016]. 

Bijkomend onderzoek naar de relatie tussen de humane biomonitoring en de lokale luchtkwaliteit in 

de Gentse kanaalzone:  

Van Poppel, M., Dons, E., Aerts, W., Bayens, B., Brabers, R., Daems, J., Van Laer, J., Den Hond, 

E., Colles, A., Lefebvre, W. en Govarts, E. (2015) Opstellen van een luchtkwaliteitsmodel in 

functie van de interpretatie van de humane biomonitoringcampagne in de Gentse kanaalzone 

[weblink, 04/10/2016]. 

Actieplan Lucht voor Gent, Gentse kanaalzone en omgeving: 

Vlaamse overheid, stad Gent, gemeente Evergem, gemeente Zelzate, Havenbedrijf Gent, 

Provincie Oost-Vlaanderen en Vegho-VOKA (2016) Actieplan fijn stof en NO2 voor 

agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone (2016-2020), [weblink, 04/10/2016]. 

 

 

 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/resultaten_gentse_kanaalzone.html
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/milieu-en-samenleving/het-faseplan/faseplan-gentse-kanaalzone/fase-i--prioriteiten/
https://www.lne.be/opstellen-van-een-luchtkwaliteitsmodel-in-functie-van-de-interpretatie-van-de-humane
https://www.lne.be/luchtkwaliteitsplan-gent

