
Arnhem, 13 jan. 2019 

Betreft: Reactie Luchtwachters Arnhem op “Luchtagenda gemeente Arnhem” 

 

Geachte raadsleden, 

Arnhem heeft veel plaatsen waar de luchtkwaliteit net onder de EU-norm zit en op één plek 

zitten we daar fors boven, namelijk bij Musis Sacrum. Dat wil niet zeggen dat dat we er bijna 

zijn – integendeel. De Gezondheidsraad en het Longfonds hebben in januari 2018 in 

verschillende publicaties aangegeven dat de EU-norm ver boven de norm ligt die acceptabel 

zou moeten zijn voor de volksgezondheid. (De WHO gaat uit van de helft van de EU-norm.) 

Luchtwachters Arnhem willen gezonde lucht voor de burgers van Arnhem: daar we zijn we 

helaas nog lang niet.  

Mooie stap naar gezondere lucht 

Wij Luchtwachters beoordelen de drie voorgestelde maatregelen in de agenda 

Luchtkwaliteit als een stap in de goede richting voor gezondere lucht in onze mooie groene 

stad. Maar we zijn tegelijkertijd teleurgesteld dat er nog steeds geen begin wordt gemaakt 

met de aanpak van enkele grote vervuilingsbronnen waar wij veel burgers over horen 

klagen: fossiele scooters en houtrook.  

Vergaste fietsers en uitgerookte buren  

Hoe wil je automobilisten verleiden de fiets te pakken, als deze ervaren dat je juist als fietser 

regelmatig ernstig wordt vergast? En hoelang accepteren we nog dat gezellige stokers hun 

buren uitroken? Gezien het snel toenemende probleem van ernstige luchtverontreiniging 

door stoken van hout komt de maatregel ‘voorlichting geven over hoe te branden’ ons erg 

zwak over. Ook in wachten op een voorzet van de provincie hebben wij weinig vertrouwen. 

Waarom stelt gemeente Arnhem geen eisen aan stooktoestel en rookgasafvoer, en waarom 

kondigt het geen stookverbod af bij bepaalde weersomstandigheden?  

Steenstraat 

Wij luchtwachters pleiten er tot slot voor om serieuze maatregelen te nemen tegen de 

smerige luchtkwaliteit in de Steenstraat, die vooral veroorzaakt wordt door doorgaand 

verkeer dat daar niets te zoeken heeft. Waarom leiden we dat doorgaand verkeer niet om 

de Steenstraat heen? 

 

Namens Luchtwachters Arnhem,  

Ipe van der Deen 


