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Bewoners teleurgesteld in aanpak vuile lucht 
 
 
Bewoners in Delft Oost zijn teleurgesteld in de gemeentelijke aanpak van de 
luchtvervuiling. In dit deel van de stad zijn de problemen het grootst, maar 
er is nog geen enkel zicht op afdoende maatregelen. Bovendien worden de 
getroffen bewoners niet of onjuist geïnformeerd over de risico’s en worden 
ze niet bij de oplossingen betrokken. De problemen zijn bekend, de 
oplossingen ook – het wachten is alleen op daadkracht. 
 
“De gezondheid van pakweg duizend Delftenaren in de directe omgeving is niet 
in gevaar” meldt de Delftse Post van 11 juni op gezag van de gemeente over 
de ernstigste luchtknelpunten. En dat is nu precies wél het geval: de kans 
voor deze mensen om te overlijden aan hartvaatziekten en longaandoeningen is 
twee keer zo groot als voor mensen die niet langs een drukke weg wonen1. 
Vooral kinderen blijken extra gevoelig voor de hoge concentraties 
stikstofoxiden en fijn stof. Om deze reden is enkele jaren geleden een wet 
van kracht geworden die gemeenten verplicht maatregelen te treffen, het 
Besluit luchtkwaliteit 2001. 
 
Elk jaar brengt de gemeente Delft rapport uit aan de provincie over de 
overschrijdingen van de luchtkwaliteit en elk jaar wordt dit rapport op de 
lijst van ‘niet te bespreken stukken’ voor de gemeenteraad geplaatst, ook 
dit jaar weer en dat terwijl de luchtkwaliteit in 2003 flink achteruit is 
gegaan2. In 2002 was er een betrekkelijk gunstige zomer met veel westenwind 
en regen, 2003 daarentegen was ongunstiger. Daarom gaat Delft zich op het 
gemiddelde van een reeks jaren richten. Maar het gemeentelijke bericht meldt 
er niet bij dat de helft van de verslechtering is ontstaan omdat voertuigen, 
met name vrachtwagens3, veel vuiler blijken dan waarmee in 2002 nog rekening 
werd gehouden. Met andere woorden: ook in 2004 zal het niet veel beter 
worden. Bewoners worden niet geïnformeerd over de risico’s van de vuile 
lucht of de maatregelen ertegen: het plan van aanpak luchtkwaliteit is niet 
met hen besproken en zelfs niet bekend gemaakt. 
 
De grootste boosdoener in de lokale verontreiniging is het verkeer. Het gaat 
om het snelwegverkeer in een zone van enkele honderden meters langs de A13 
en vooral het stadsverkeer. De bijdrage van het stadsverkeer is op bijna 
alle knelpunten groter dan die van de A13. Dat komt vooral omdat woningen 
daar veel dichter bij drukke stadswegen staan, vaak maar enkele meters. Van 
al het verkeer zijn het vooral de (oudere) vrachtwagens en bussen die de 
meeste gezondheidsschade veroorzaken. Zo telt één vrachtwagen voor vijftien 
personenauto’s. 
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Door het TU Noord gebied – gelegen tussen A13 en binnenstad – rijden 
dagelijks meer dan 30.000 auto’s. Alleen al over het Mijnbouwplein ronken 
elke dag zo’n 600 stadsbussen. Een eenvoudig roetfilter op een stadsbus kan 
95% van het schadelijke roet tegenhouden. Zo’n filter kan overigens ook 
direct op een gemeentelijke vuilniswagen worden gemonteerd4. Omleiden van 
vrachtverkeer over routes die minder dicht langs woningen gaan, parkeer- en 
vergunningenbeleid: allemaal door de gemeente Delft zo te regelen dat de 
zwaarst getroffen bewoners worden ontzien. Daarnaast zal blijken dat sommige 
straten voor het doorgaande verkeer gesloten of erg onaantrekkelijk gemaakt 
moeten worden. Dit lijken op het eerste oog verstrekkende maatregelen, maar 
wie bedenkt dat er elk jaar twee maal zo veel mensen door vuile lucht 
sterven als in het verkeer, zal beseffen dat er ook wel iets mag gebeuren. 
Bewoners verwachten daadkrachtige maatregelen én volledige informatie. 
 
 
 

 
>> Noot voor de pers: verdere informatie bij Hans de Vries 
(j.g.devries@hetnet.nl), tel 015 2145367 / 2518310 (w) of via het e-mail 
adres van de vereniging belangenvereniging@tunoord.nl; website, 
www.tunoord.nl << 

                                                 
 
 
 
1 zie rapport verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid 
http://www.ggd.nl/kennisnet/uploaddb/downl_object.asp?atoom=18990&VolgNr=1 
 
2  zie rapport Luchtkwaliteit 2003 
http://www.raad.delft.nl/commissies/duurzaamheid/2004/Begeleidingsformulieren/d_
2004_068_f.html 
 
3   zie http://www.nos.nl/nieuws/artikelen/2004/6/13/tnotrucksvervuilenteveel.html 
 
4    zie http://www.platformschonevoertuigen.nl/default.aspx?iti=68&app=news 


