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ZUIVERE LUCHT  

Wat hebt u eraan? 

Wist u dat ... DE EUROPESE BURGERS 
VERWACHTEN ACTIE  
VAN DE EU!

Zuivere lucht is geen luxe, het is een 
essentiële behoefte voor iedereen.

Onze gezondheid, het milieu, zelfs 
de economie is ervan afhankelijk.

Luchtverontreiniging stopt niet bij 
de grenzen, we moeten dit probleem 

dus samen aanpakken.

We kunnen allen een verschil 
maken door groenere praktijken 

aan te nemen in vervoer, energie, 
industrie en landbouw.

Haal eens diep adem!

Luchtverontreiniging kost  

4 miljard euro aan 
gezondheidszorg
en 16 miljard euro

aan verloren werkdagen in de hele EU.

Luchtverontreiniging 
veroorzaakt jaarlijks meer dan  

400 000 vroegtijdige 
sterfgevallen in de EU.

72 % van de Europeanen zegt
dat de overheid niet genoeg doet om 

de luchtkwaliteit te bevorderen.

79 % van de Europeanen vindt
dat de EU bijkomende maatregelen 
moet nemen om de luchtkwaliteit 

te verbeteren.

Luchtverontreiniging beïnvloedt bijna 

twee derde van onze 
ecosystemen. 

Zuivere lucht is van essentieel belang 
voor een gezond leven. De EU 

onderneemt actie om ervoor te zorgen 
dat elke burger kan ademen zonder 

risico’s voor de gezondheid. 
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DE LUCHTKWALITEIT IN EUROPA

Ieder jaar publiceert het Europees 
Milieuagentschap een beoordelingsverslag 

over de luchtkwaliteit in de EU en 
haar lidstaten, met inbegrip van de 

gevolgen van luchtverontreiniging op de 
gezondheid en de ecosystemen.

Meer informatie:  
http://www.eea.europa.eu/nl/themes/air

BIJKOMENDE INFORMATIE 
De wetten en het beleid inzake zuivere 

lucht van de EU hebben een directe 
positieve invloed op onze gezondheid, 

de economie en het milieu. 

EU-beleid inzake luchtkwaliteit:  
http://ec.europa.eu/environment/air/

EUEnvironment

EU_ENV

ISBN 978-92-79-58280-6 
doi:10.2779/779053

KH
-01-16-486-N

L-N

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_360_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/air/
https://www.facebook.com/EUEnvironment/
https://twitter.com/eu_env?lang=nl


In het belang 
van iedereen 
De lucht rondom ons bestaat hoofdzakelijk 
uit moleculaire stikstof en zuurstof, maar 
bevat ook deeltjes en andere luchtvervui-
lende stoffen. Sommige daarvan zijn van 
natuurlijke oorsprong, andere worden door 
de mens gecreëerd.

Luchtverontreiniging heeft invloed op 
iedereen, maar niet in dezelfde mate. 
Personen met een hart- of longziekte zijn 
kwetsbaarder, net als personen met een 
allergie, ouderen en jonge kinderen.

Dankzij effectief beleid en internationale 
samenwerking is de lucht in Europa van-
daag zuiverder dan hij decennialang is 
geweest, wat ons allen ten goede komt. 

Maar aangezien luchtvervuiling nog altijd 
de gezondheid van miljoenen mensen in de 
EU ernstig aantast, moeten we onze inspan-
ningen voor zuiverdere lucht voortzetten.

ER HANGT IETS IN DE LUCHT ... 

EEN STEDELIJKE UITDAGING ... 

Hoe kan Europa zorgen voor goede 
luchtkwaliteit in stedelijke gebieden en op 

plaatsen met druk verkeer?
Bijv. door te investeren in schoner vervoer 

en door verkeersomstandigheden te 
creëren die het gebruik van voertuigen 
met een lage uitstoot of het openbare 

vervoer stimuleren. 

EEN VERVOERSUITDAGING ... 

Wat wordt er gedaan voor een schonere en groenere mobiliteit?  
Bijv. het verminderen van de uitstoot van voertuigen, het vaststellen van normen om  
de kwaliteit van brandstoffen te verbeteren, het stimuleren van duurzame mobiliteit. 

EEN ENERGIE-UITDAGING ...

Welke langetermijnmaatregelen zijn er genomen 
om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren? 
Bijv. het bevorderen van duurzame energie 

en het beperken van het gebruik van 
steenkool door schonere brandstoffen te 

gaan gebruiken. 

EEN LANDBOUWUITDAGING ...

Wat is er gedaan om de ammoniakemissies  
in de landbouw te beperken? 

Bijv. zorgen voor betere praktijken in  
de veehouderij, beter mestbeheer en het gebruik  

van meststoffen met een laag  
emissieniveau.

HOE STAAT HET MET DE „ZURE REGEN”?

Hoge concentraties zwaveldioxide zijn 
de oorzaak van zure regen. In de jaren 

1970 werd duidelijk dat emissies van fossiele 
brandstoffen van duizenden kilometers verder 
ernstige verzuring van de Europese rivieren, 
meren en bossen veroorzaakten. Succesvolle 
internationale samenwerking en wettelijk 
bindende beperkingsmaatregelen hebben 

de zure regen aanzienlijk teruggedrongen.

HERINNERT U ZICH NOG  
DE „GROTE SMOG”?

Vroeger werden we in de grote Europese 
industriesteden geconfronteerd met zware 

luchtverontreiniging, dikwijls als een direct 
gevolg van de ongecontroleerde verbranding 
van steenkool. Sommigen herinneren zich 
misschien nog de grote smog van 1952 in 

Londen. Dankzij o.a. effectieve EU-wetgeving 
zijn de emissies van huizen en fabrieken 

zichtbaar verminderd, ook al zijn ze nog niet 
volledig verdwenen. 

ZUIVERE LUCHT VOOR EUROPA

Luchtverontreiniging veroorzaakt of 
verergert beroertes, hart- en vaatziekten, 

astma en bronchitis. Het programma 
Schone lucht voor Europa van de Europese 
Commissie moet de gezondheidsgevolgen 
van luchtverontreiniging voor 2030 met 

minimaal de helft verminderen.
Meer informatie: http://ec.europa.eu/

environment/air/cleaner_air

Het beleid inzake 
zuivere lucht heeft 
een verschil gemaakt!
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