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9o-jarige Georgette krak in
kantklossen

Els Jèspers uit Kapellen gids
in Barcelona



De gezondheid van de mensen in de
Polder is van ggen tel

De Oosterweelverbinding en de aanpassingen aan de Ring van Antwerpen zullen zovèel als
mogelijk het doorgaand verkeer via de Havenweg (A12) sturen. Ook vanuit de Haven van
Antwerpen is meeÍ verkeerte verwachten. Dit is voornamelijk vrachtverkeer door de extra

containertrafiekvan ó miljoen containers perjaar die de haven wil behandélen. Eens te méér
ziet het er naar uit dat de polderbewoners het gelag moeten betalen van deze zogenaamde
vooruitgang van Antwerpen en haar haven. ln het vierde artikel in dit dossier staat De Polder

stil bij de gevolgen voor de gezondheid van de bewoners in de poldergemeenten en -districten.

Lenora, het burgerinlt at efvoor een Leefbare Noordrand,
wildatervodoenderekeilnswordtgehoudenmetde
eeíbaarheid en de gezondheld van de mensen te. nooÍ

den van Antwerpe.. N4aar Lenora steLtvastdater niet
a èèiwordtingezètópèe.ver§ch!ivlngvanhetpèrso
nenvervoer en van hèt goèdeíèntransport. Wat.èrgens
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worden gelaten, ls n welke mate de gezondheid van de
bewoners in het noorden van Antwerpen erop achter!lt
zal gaai N.ast de zoge
na.mde módà shiítdrè gt
erookeèn health sh ít,
deverech! v ngvana wat
de gezondheld schaadt,
van!lt de Antwerpse stads
regionaarde Po derge
meenten ledereen weet
dàtde po dergemeenten
en dstrictènà zwaàr
le den onderomgevings a
waa en uchtvervuiing,
waarvan de hose concen
traue fijnstoí de bekendste

Dè b ootstelling aan omge.
vingslawaai verooÍzaakt
n et aleen hlnderèn hèeÍt

de ucht. Hèt zijn deehjes die klelner zlj. dan 10 duizè.d
sten va. ee. mm oízelís k eine. dan 2,5 duize.dstè. và.
ee. mm. Fijn stoí is bljna a tjd een mengse vanvèrs.hll
le.desoórtendèetiès. EÍ,ii.veè veÍschilè.dèbronien
va. íjn stoí. Hoewè dè natu!r ookfjn stoíprodu.eert,
komt het meeÍe fijn stoí in Vlaanderen toch van de mens.
rabo r-1 èrso .19 .d-b-td 9 r '-bor .orp.r-d
fjnstoÍinonzeregio.D.a..avo gen and.entuinbouwen
verkeer. ln dunbevolkte geb ede. hetvee verkeer zoals

daardoornlèta eèn eèn belangÍlike impact op de kwa itèit
van de eefomgev ns, maar ho!dt oók beiangrljke gè,ond
he dsr s co'sin. Deb ootste ling aan awaai simmersde
milieufactormetdeopéén na grootste ziekte ast, na !cht
veronÍeinlgiig. Ge u dshlnderen s aapverstoring zljn de
mèèst duide ijke gezondheidseÍíecten, maaÍ de Were dge-
zondhè dsórganisat è verme dtln hàar.eceite rappó.tvàn
oktobèr 2018 óok bewèzen gezondheidseÍíecten als hèÍt
en vaatzleklèn en cog.iliève bèpeÍki.gèn (béperki.g van
waarnemen, denken, taa , bew!Íziln, qehèuqèn, aandacht

"Hoewel de polders er grcenet uitzien dan de
stedelijke agglomefttie, stellen we vast dat de

luchtkwaliteit slechtet is dan inAhtweryen zelf."

Bij langdur ge b ootste ling aan filn stoívermindèri de
longíuictie en stjgt de kans op.hron s.he l!chtwegen
aardo-',n9,r Bo.ó o,è zlloaè rJè Jl o n 9.",
vèrbra.di.gsproce5sen schade ijk omdat,e kankerver
wekkènde stoíÍen bev.tten. Fijn stoÍkan bloedvaten doen
dichtsl bben en hartaanval en veroorzaken. Door deze
effecten zorgtíjn stofvooí èe. da lng van de levensveÉ
wachung. Hoe k ein de b ootsté i.g ook ls, er is een meét
bààrschade ijk effectop de gezondheid. t\.1i.dèrstof pÍo
ducèren b ijÍtdus èlt,ld gunst 9 vooronze sezondheld.
l-i1 óíbe.r""rJr.èF, èr èdèèr - orpoor ^-.9/i 'n

ln de Noordrànd van A.t
werpen komt hetgróot
íè deelfij. íofvan het

Lenoradoeta ruim een

laarstofmetingen n de
he e noordrand van Ant
werpen. De resultaten zljn
verontrustend Hoewe de
po de6 eÍ 9róenèr uitzien
dan de stède llke agg o
merat e, stelLen wevastdat
de !chtkwalteits e.hter s
dan in Antwerpen ze f. Dit
komtdooreencomb natle
vanverkeeren ndusÍie
Meer oveÍ deze stoÍmetin.
gen sterug tev nde. op

De luchtkwalteit is dé vóorbije dècè.nia geièidè jk aan
verbeterd dooí èei combinatie van E!ropese è. V aamse
maatrege en, maar de ge dende l!chtkwal teitsnormen
worden nog nietgehaa d. Detoenamevan hetverkeer
,orgt voor een bijkomende be astiig van de uchtkwa iteit
die dè a d óóÍg evoerde veÍb ete rlng en dee s teniet k!nnen
doen. Dàt a.tste s nu netwaaroverweonszorgen moeten
màken. Doórtóèdóèn van de Oosterweelverbind n9 ei het
oveíkappen van de Antweípse Rlng, komt er een extÍa toe
namevanverkeère.dusookdè bijkomende bè àst ng van
de !chtkwa lteiten meeromgevings awaai.
OÍ de grote infrastru.tuurwerken met bilkomende rilvak
ken en een schamele modal shlft (zie vorise artikels) de
op ossingzu enzilnvooreen betere mobiiteit n en rond
Antwerpen,deisnogmaardevraag.Watwelvaststaat s

datdègè2o.dhèlde.leve.skwaiteitvandebewone6van
de poldergemeentèn eÍnstig bedreigd wordt én dàt dè
Ieefbaarheid in de sroté ómgèvi.9 nó9 meèr ónder druk
komtte staan. Tenz jer dr igènd woídt sti gestaan b j de
maatrege en d e deze aanslag op onze gero.dhe d ka.
voorkomen. zlet het er voor de bewoners tèn noorden va.
Antwerpen, voor hun kinderen envoorhun kle nk ndèren
àlleshehàlve gezond uit.

Op de Íoto zien we een ÍijnstoÍmeter
die ie kan verkrijsen bij Lenoé voor € j3,00.
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