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Uitbreiding zone 30 in de strijd tegen fijn stof 

Iedereen is het erover eens dat verkeersgerelateerd fijn stof het best bestreden wordt door in te 

zetten op een meer duurzaam mobiliteitsgedrag. Voetgangers en fietsers staan daarin centraal. 

Om mensen zover te krijgen dient er echter werkgemaakt te worden van een verkeersveilige 

omgeving. De invoering van een zone 30 is daarin een belangrijke stap. 

 

Het bewustzijn groeit dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen over het algemeen genomen vrij slecht is. 

Onderzoeken zoals AIRbezen hebben aangetoond dat dit al lang geen probleem meer is van de 

steden alleen. De oplossingen voor verkeersgerelateerd fijn stof moeten van de verschillende 

beleidsniveaus komen. Maatregelen als een kilometerheffing voor personenwagens, 90 km per uur 

op de autosnelwegen rond stedelijke gebieden en een algemene lage-emissiezone in heel 

Vlaanderen kunnen een verschil maken en zijn de verantwoordelijkheid van de bovenlokale 

overheden. 

Maar ook lokale overheden kunnen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van het 

verkeersgerelateerd fijn stof. Door het STOP-principe te hanteren bij de inrichting van het openbaar 

domein en het uittekenen van het mobiliteitsbeleid, geven ze de voorrang aan Stappers en Trappers. 

Brede, afgescheiden voet- en fietspaden zijn een ideaal beeld waar elk bestuur naar streeft, maar zijn 

niet altijd mogelijk. Het invoeren van een zone 30 creëert dan een omgeving waar fietsers en 

voetgangers zich veilig in het verkeer kunnen begeven. 

Bij een snelheid van max. 30 km/u is de kans op een ongeval immers kleiner dan bij 50 km/u. De 

weggebruikers hebben dan meer tijd om te reageren en gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Bovendien is de stopafstand veel kleiner. Onderzoek heeft ook aangetoond dat  de gevolgen van een 

ongeval veel minder ernstig zijn bij lagere rijsnelheden. Zo heeft een voetganger een overlevingskans 

van 95% als hij wordt aangereden door een auto aan 30 km/u, maar overleeft gemiddeld slechts 55% 

van de voetgangers een botsing aan 50 km/u. 


