
Platform Schone Lucht vraagt met educatieve Truck Tour aandacht 

voor schone lucht 

  

Campagne thema: ‘Clean air - A Human Right?’  

 

Luchtvervuiling wordt een steeds groter probleem. Wereldwijd, maar ook dichtbij huis. Dit 

probleem  krijgt steeds meer, maar nog niet genoeg aandacht van de politiek, de wetenschap, 

de pers en de bevolking. Ondertussen nemen de negatieve effecten toe.  Met een Europese 

Truck Tour vraagt in Nederland het Platform Schone Lucht, (een samenwerking tussen de 

Erasmus MC, de Nederlandse Vereniging van Longfunctie Analisten, de stichting i.o. 'schone 

lucht voor iedereen' en de Zweedse luchtfilterproducent Camfil) komend najaar aandacht voor 

schone lucht. De schone lucht campagne doet van maandag 14 tot vrijdag 25 november 2011 

Nederland aan met het standpunt ‘Clean Air – A  Human Right’.  

 

Op woensdag 16 november vindt de persconferentie plaats in internationaal perscentrum 

Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag. De persconferentie vindt plaats in de Frits van der 

Poelzaal tussen 11.30 en 13.30 uur. 

 

Het doel van de persconferentie is om nieuwswaarde te genereren en zodoende ervoor te zorgen 

dat het onderwerp “schone lucht” nadrukkelijk op de publieke en overheidsagenda komt te staan. 

Om dit onderwerp nog verder onder de aandacht te brengen rijdt de Trucktour 10 dagen door 

Nederland met de vraagstelling: 'Clean Air, a human right?' 

 

Hoe gaan we de nieuwswaarde generen? 

De persconferentie zal voorgezeten en ingeleid worden door het Platform schone lucht. Het 

Platform zal het belang van schone lucht kort weergeven en aangeven hoe het in Nederland gesteld 

is met de luchtkwaliteit. Het platform neemt vervolgens de stelling in: Clean Air, a  Human right! 

Hiervoor zullen argumenten en onderbouwing overlegd worden.  

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de aanwezige pers de stelling begrijpt en vervolgens het 

onderwerp oppakt, om er verslag over uit te brengen en/of verdere vragen te gaan stellen over het 

onderwerp aan bijvoorbeeld politici of NGO’s. 

Het is aan Platform schone lucht en aan de deskundige in het panel om de pers te overtuigen van de 

stelling. De deskundigen in het panel zullen het belang onderstrepen van schone lucht, en hardop de 

vraag stellen of het een mensenrecht is en wanneer het dan een mensenrecht de conclusie 

bevestigen dat het dus de verantwoording is van de overheid om erover te communiceren en om er 

iets aan te doen.  

Tevens zullen de deskundigen proberen nieuwswaarde te generen door zich hardop af te vragen 

“waarom aan dit onderwerp in Nederland zo weinig aandacht wordt besteed.” Het is uiteindelijk 



ook de bedoeling dat de deskundigen over de vraag: “waarom er weinig aandacht aan wordt besteed 

door bijvoorbeeld de overheid?”, hun gedachtes laten gaan. Dit zou de pers kunnen motiveren om 

met deze vraag de politiek te benaderen. 

 

De vraag wordt dus hardop gesteld waarom de Nederlandse overheid hier nauwelijks aandacht aan 

besteedt. Vragen die kunnen helpen om over het onderwerp te praten en discussiëren: 

- Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar andere Europese landen, dan doet Nederland het slecht. 

- De partijen die het onderwerp nu aan de kaak  stellen zijn wij, nota bene een commerciële partij 

(MVO als legitimatie) de VNG en natuurlijk de NGO’s, maar de centrale overheid horen we niet of 

nauwelijks. De vraag is: waarom dit is? 

- Het schijnt bekend te zijn bij de overheid, dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit in 

Nederland. 

- In andere Europese landen staat het onderwerp al op de agenda waarom in Nederland niet? 

- Zelfs de VNG zet het op de agenda (zie nieuwsitem 4 oktober). 

- De feiten er cijfers liegen er niet om. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat 

de luchtvervuiling zeer negatieve effecten heeft op de gezondheid, steeds meer burgers komen in 

actie en de Europese Unie dringt bij de lidstaten aan op het treffen van maatregelen.  

- Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn in 2010 wereldwijd twee miljoen mensen 

overleden door aan luchtvervuiling gerelateerde problemen.  

- Luchtverontreiniging verkort de levensverwachting van Europeanen met bijna negen maanden. In 

Nederland wordt het aantal slachtoffers in 2010 geschat op 18.000. Dit betekent dat luchtvervuiling 

aanzienlijk meer slachtoffers eist dan bijvoorbeeld verkeersongevallen.  

 

Politieke actie vereist 

Vooral kinderen zijn een kwetsbare doelgroep. Onderzoek bewijst dat kinderen tot 50 keer 

gevoeliger zijn voor luchtverontreiniging dan volwassenen. “Het zijn trieste cijfers”, constateert 

Jan Bosch, managing director van Camfil Nederland, het bedrijf dat mede de Truck Tour 

organiseert. “Veel vormen van luchtvervuiling zie of ruik je niet, maar het is er wel. 

Luchtverontreiniging verkort de levensverwachting van Europeanen met bijna 9 maanden. Naast ons 

eten en drinken ademen we elke dag ongeveer 25 kilo lucht in. In die lucht zit van alles, zoals 

fijnstofdeeltjes, roet en gassen. Op veel plekken in Nederland is de lucht al behoorlijk vervuild. Dat 

brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid. De politiek moet in actie komen om het tij te 

keren. Iedereen is bekend met mensenrechten, zoals recht op scholing, op voedsel en schoon water. 

Maar het meest essentiële, het inademen van schone lucht, wordt kennelijk vergeten. Je kunt 

dagen zonder eten, maar een mens kan nog geen vijf minuten zonder zuurstof. Vandaar dat we onze 

campagne ‘Clean Air – A Human Right?’ hebben genoemd.” Het bedrijf heeft vier 

onderzoekslaboratoria verspreid over de wereld en baseert zich daarnaast op tal van recente 

wetenschappelijke publicaties. Die informatie wil Camfil via het Platform Schone Lucht delen met 

de politiek en het publiek. 



Doel van de campagne is het publiek en vooral de politiek bewust te maken van het belang van 

schone lucht. Samenwerking wordt gezocht met o.a. de politiek, de sportwereld, de wetenschap en 

met de bevolking. De campagne wordt in november toegelicht tijdens een presentatie en een 

inhoudelijk gesprek met deskundige op dit gebied, in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. 

 

Truck  

De truck rijdt op dit moment al door Europa en heeft al in diverse landen veel aandacht getrokken. 

In de maand november (14-25) komt de Truck Tour naar Nederland.  

 

De truck is 13 meter lang en heeft een vloeroppervlak van bijna 60 vierkante meter. Er is een mini-

expositie, een auditorium met ruimte voor maximaal 20 mensen en vier laboratoriumstations. De 

expositie informeert bezoekers over het belang van schone lucht op de plaatsen waar we werken, 

wonen en recreëren. In het auditorium wordt een film vertoond over luchtverontreiniging, de 

bronnen ervan en de effecten ervan op de gezondheid. De theoretische informatie wordt duidelijk 

gemaakt in de vier  laboratoriumstations. De ‘lab stations’ geven antwoord op vier vragen: Wat 

adem je ter plekke (standplaats truck) in aan schadelijke stoffen en stofdeeltjes? Hoe kun je met 

het juiste luchtbehandelingssysteem in gebouwen bijdragen aan de gezondheid van mensen en 

tegelijkertijd energie besparen? Hoe houd je de (uitlaat)gassen van de stad buiten? Welke filters 

heb je dan nodig voor een gezond binnenklimaat?  

 

Samenwerking nvla – longfunctieanalisten 

Wij bieden tijdens de trucktour bezoekers de mogelijkheid om hun longen te laten testen. 

Deskundige longfunctieanalysten – die lid zijn van de Nederlandse vereniging longfunctieanalisten – 

nemen een test af en geven gelijk erna de uitslag mee.  

  

 


