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PERSBERICHT 
28/09/2015 

 

15/0000 – Autoloze zondag heeft merkbaar effect op luchtkwaliteit 

 

In het kader van de Week van de Mobiliteit organiseerde de Stad Gent op zondag 20 september 

2015 haar jaarlijkse autoloze zondag (‘Gent Autovrij 2015’). Tussen 10 en 18 uur werden de 

historische binnenstad en de omgeving van de Dampoort autovrij gemaakt. Uit de metingen 

van de meetpost in het Baudelopark blijkt dat ’Gent Autovrij’ een merkbaar positief effect had 

op de luchtkwaliteit in de stad. 

 

Vooral de impact op de concentraties van roet (BC), NO, NO2 en CO is heel duidelijk af te leiden 

uit de meetresultaten die werden gepubliceerd door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu 

(IRCEL). Die vervuilende stoffen zijn vooral afkomstig van lokale emissiebronnen zoals wegverkeer 

en meer specifiek dieselwagens. 

 

Schepen Tine Heyse: ‘Tijdens de autoloze zondag merkten we een heel duidelijke impact op de 

roetconcentraties en op de concentraties stikstofdioxiden in de binnenstad. De concentraties van 

deze vervuilende stoffen lagen die dag opmerkelijk lager tussen 10 en 18 uur, het moment 

waarop grote delen van Gent autovrij waren.  Vooral roet afkomstig van dieselwagens heeft een 

duidelijke negatieve impact op de volksgezondheid.’ 

 

Ook de totale fijnstofconcentraties (PM10) liggen merkbaar lager dan op een gemiddelde zondag. 

Voor deze vervuilende stof is er echter een minder eenduidige link merkbaar tussen de autoloze 

zondag en de concentraties. Fijnstofconcentraties worden voor een groot deel veroorzaakt door 

emissies buiten de stad, de zogenaamde achtergrondconcentraties. De lagere 

fijnstofconcentraties tijdens de autoloze zondag zijn voornamelijk te verklaren door de hogere 

windsnelheden tijdens die dag. 
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Schepen Filip Watteeuw is opgezet met de resultaten. ‘We organiseren ‘Gent Autovrij’ in de 

eerste plaats om bewoners te laten ervaren welke ruimte er in een autoluwere stad vrijkomt. Dat 

het op de dag zelf ook een positief effect heeft op de luchtkwaliteit zet het belang van dit initiatief 

extra kracht bij.’ 

 

Informatie 

- Kabinet schepen Tine Heyse, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, 

fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@stad.gent 

- Kabinet schepen Filip Watteeuw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, 

fax 09 266 51 09, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent 

- meetresultaten luchtkwaliteit op autoloze zondag: website http://www.irceline.be/nl/nieuws-

bericht/autoloze-zondag-20-september-2015 

 

Bevoegd 

- Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, 

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@stad.gent 

- De heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent, tel. 09 266 50 97, fax 09 266 51 09, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent 
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