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HENKDE KLUIJVER.
VOORZITTER
NSL

Stichting Luchwerontreiniging

NSL

Het is winter. Buiten is het guur. De koude
wind dringt door de winterjas. Snel naar
binnen. De deuren en ramen goed dicht en de
verwarmi.ng aan. Voor de gezelligheid ook wat
kaarsjes en de open haard aan. Kortom: win.
ter, en de gezondelucht is ver te zoeken.
Waarom maken we ons eigenlijk zo druk om
de buitenlucht als we het binnen zelf zoverzieken?Wat hebben die luchtverontreinigingsnormen dan voor effect?
De kwaliteit van de binnenlucht is een onderbelicht probleem. Veel mensen zitten, vooral
in de winter, het grootste deel van de tijd
binnen. Indien gezondheidsproblemenontstaan, ligt het voor de hand dat die ook met de
binnenlucht te maken hebben. Waarom hebben we danzo weinig aandacht voor de
binnenlucht?
De luchtkwaliteitsnormen zijn gericht op de
situatie buiten. De normen zijn gerelateerd
aan onderzoek,waaruit blijkt dat bij verhoogde concentraties luchtverontreiniging in de
buitenlucht de (kans op) gezondheidsproblemen toenemen.Hoewel we dus een groot deel
van de tijd in onze eigen bedompte, muffe,

slecht geventileerde kamertjes zitten, blijft de
buitenlucht onze gezondheid bedreigen.
Daaruit zijn twee dingen af te leiden, namelijk: r) de invloed van de luchtverontreiniging
van buiten is groot en z) de aandacht voor het
binnenklimaat is gering.
De NSLis een groot voorstander van de aanpak van de luchtverontreiniging bij de bron,
maar betreurt het dat er weinig aandacht is
voor de situatie binnenshuis. Grote innovatieprogramma's worden opgezet om rijkswegen
aan te pakken, te overkappen, in te pakken of
nat te besproeien.Prima! Ga zo door! Maar pas
op. Wek alsjeblieft niet de indruk dat het allemaal kan worden opgelost.Laten we realistisch blijven. In ons landje, met een van de
grootste concentraties wegen van de wereld,
blijven we knelpunten houden. De nolmen
worden niet gehaald.'Niksaan te doen!',zeggen we dan. Maar het gaat toch niet om de
normen, het gaat om onze gezondheid! Ook bij
onoplosbare knelpunten zijn er mogelijkheden om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren. Er zijn diverse leveranciers die filters
leveren. Ook het gebruiken van minder ver-

vuilde lucht vanaf de'schone'gebouwzijdeis
mogelijk.
Dit jaar heeft de NSI de implementatieprijs
luchtkwaliteit uitgereikt aan twee luchtfilterleveranciers.Innosourceen Acoustairvielen in
de prijzen.Waarom?Aan de bron en in de
overdracht wordt nog maar weinig concreets
bereikt.Het gaat om de gezondheiden dus
zekerook om de binnenlucht. De plaatsing
van luchtfilters is een praktischeoplossingdie
binnen iedersbereik ligt. Kortom; een prijs
waard.
Nu nog een aanlelding om de filters toe te
passen.De normen stimuleren de toepassing
van filters niet. De NSI pleit voor een milieulabel voor woningen. Eenlabel dat vergelijkbaar
is met het energielabelvoor wasmachines.De
Iokale overheden kunnen via een milieulabel
informatie geven over de kwaliteit van de
lucht, maar bijvoorbeeldook over de geluidssituatie. De situatie binnenshuis dient bij de
bepaling van de milieuklasseop het label mee
te tellen. Een woning met luchtfilters wordt
bijvoorbeeldeen milieuklassebeter dan zonder de filters.
De NSI verwacht dat het milieulabel een
belangrijkerol gaat spelenbij de aankoopvan
een huis. Dit heeft een effect op de woningprijs, waardoor het woningbouwers en eigenaren zal stimuleren om luchtfilters toe te passen,maar bijvoorbeeldook om de geluidsisolatie te verbeteren.Omdat er een koppeling is
tussen de waarde van een woning en de
gemeentelijkebelasting,zal een milieulabel
ook een financiële stimulans zijn voor
gemeentenom de milieusituatie te verbeteren.
Wie weet heeft toepassing van luchtfilters op
grote schaalook een positief effect op de situatie buiten. Wat weggefilterd wordt, verdwijnt
immers uit ons eco-systeem.
Kortom: zorg
voor meer aandachtvoor de binnenlucht en
stimuleer de toepassingvan luchtfilters door
invoering van een milieulabel voor woningen.

