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Opschrift 
 
Nummer: 2022_SV_00453 
 
Onderwerp: 
Schriftelijke vraag van raadslid Christophe Peeters: Meten van de luchtkwaliteit - bevoegde 
schepen Tine Heyse - 22 september 2022 
Raadslid(-leden): 
Christophe Peeters - Open Vld 
Bevoegd: Tine Heyse 
 

Omschrijving van de vraag 
 
Toelichting: 
Luchtvervuiling heeft gevolgen voor zowel milieu als voor de mens. De luchtkwaliteit 
beïnvloedt echter ook onze productiviteit, vitaliteit, welzijn, het aantal ziektedagen etc … 
De Gentse luchtkwaliteit wordt op verschillende manieren gemeten : via vaste 
meetstations, semi-permanente metingen en via burgerwetenschap. 
 
Vraag: 

• Zijn er naast de opgesomde manieren van luchtkwaliteitsmetingen nog andere metingen? 

• Wordt hiermee het volledige Gentse grondgebied gedekt alsook de deelgemeenten ? 

• Graag had ik een overzicht gekregen van alle meetpunten ? 
 



Antwoord: 
 
De luchtkwaliteit in Gent wordt gemonitord door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) d.m.v. 
metingen en modelberekeningen. De VMM publiceert elk najaar een luchtkwaliteitsrapport van 
de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone van het voorgaande jaar. Het meest recente is het 
jaarrapport van 2020. 
 
Om lokaal de juiste maatregelen te nemen is het belangrijk om binnen ons grondgebied inzicht te 
hebben in de ruimtelijk variatie van de verschillende polluenten. Om die reden meet de VMM in 
opdracht en gefinancierd door de Stad op extra locaties de luchtkwaliteit. Zo is er een extra 
roetmonitor geplaatst in de Lange Violettestraat. En meet de VMM in opdracht van de Stad 
continu de concentratie stikstofdioxide (NO2) met passieve samplers op 20 locaties op en binnen 
de R40. Vanaf 2023 wordt dit meetnetwerk verder uitgebreid met 25 extra passieve samplers. 
Daarnaast schrijven we gericht opdrachten uit voor tijdelijke luchtkwaliteitsmetingen, 
bijvoorbeeld in het kader van de wijkmobiliteitsplannen.  
 
Een uitgebreid antwoord vindt u hieronder.    
 
 
Automatische meetstations 
Er staan 5 automatische meetstations van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op Gents 
grondgebied (zie Figuur 1). Deze meten een of meerdere luchtvervuilende stoffen zoals fijn stof, 
stikstofdioxide, roet en ozon. Begin 2019 plaatste de VMM in opdracht van de Stad ook een extra 
roetmonitor in de Lange Violettestraat. 
 
In het centrum bevinden de automatische meetstations zich in de: 

• Baudelostraat 

• G. Callierlaan 

• Lange Violettestraat (i.o.v. Stad Gent) 
 

Buiten het centrum is dit in: 

• Sint-Kruis-Winkel 

• Wondelgem 

• Mariakerke 
 

Rond Gent staan er automatische meetstations in: 

• Evergem 

• Zelzate 

• Destelbergen 

• Ertvelde 
 

https://www.vmm.be/publicaties/luchtkwaliteit-gentse-agglomeratie-en-gentse-kanaalzone-2020


 
Figuur 1: Ligging van de automatische meetplaatsen in 2020 (VMM jaarrapport 2020). 

Langlopende metingen met passieve samplers voor stikstofdioxide (NO2) 
De VMM meet in opdracht van de Stad sinds 2016 continu de concentratie stikstofdioxide (NO2) 
met passieve samplers op 20 locaties op en binnen de R40 (zie Figuur 2).  

Vanaf januari 2023 tot december 2025 zal ook continu NO2 gemeten worden met passieve 
samplers op 25 locaties buiten de R40, verspreid over de aandachtswijken voor luchtkwaliteit 



(waaronder Nieuw-Gent, Stationsbuurten Noord en Zuid, Oud-Gentbrugge, Dampoort, Ledeberg, 
Bloemekeswijk en Muide-Meulestede). Het locatieonderzoek hiervoor is lopende. 

 
Figuur 2: Ligging van de passieve samplers en automatische meetplaatsen in Gent-centrum 

Tijdelijke metingen met passieve samplers voor stikstofdioxide (NO2) 
Er werden en worden ook tijdelijke meetcampagnes uitgevoerd met passieve samplers. 

• NO2-meetcampagne 2016 



Van juni tot november 2016 werd door Stad Gent de luchtkwaliteit gemeten op 50 door 
Gentenaars aangeboden locaties na een oproep.  
 

• NO2-meetcampagne 2018 (CurieuzeNeuzen) 

In mei 2018 werd op 20.000 locaties in Vlaanderen de luchtkwaliteit gemeten, waaronder 
ruim 800 locaties in Gent. 

• Monitoring wijkmobiliteitsplannen vanaf 2022 

Per wijkmobiliteitsplan wordt 18 maanden NO2 gemeten op 10 à 15 locaties in de wijk, 
van 6 maanden voor de invoering van het wijkmobiliteitsplan tot 12 maanden na de 
invoering.  

o De metingen in Dampoort/Oud-Gentbrugge zijn gestart op 29 september 2022. 

o De metingen in Zwijnaarde starten op 26 oktober 2022. 

Tijdelijke metingen met sensoren 
Passieve samplers zijn zeer betrouwbaar maar hebben als nadeel dat de meetresultaten niet real-
time beschikbaar zijn. Daarom onderzoeken we door middel van verschillende projecten de 
komende jaren het potentieel van luchtkwaliteitssensoren. Projecten die al zeker doorgaan zijn:  

 

• CityTRAQ 

Dit LIFE-project start op 1 oktober en loopt 4 jaar. Doel is om de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van de luchtkwaliteitsmodellen verder te verbeteren en lokale 
overheden toelaten om beter knelpunten te lokaliseren, maatregelen uit te werken met 
inbegrip van de effecten en hierover naar burgers te communiceren en draagvlak te 
creëren. Gent is projectpartner en trekt een werkpakket. We zullen twee pilootprojecten 
uitvoeren om sensoren te testen (monitoring schoolstraat en monitoring 
wijkmobiliteitsplan). 
 

• CompAIR 

CompAIR is een Horizon2020-project en is gestart in november 2021. Het project loopt 
drie jaar, tot oktober 2024. Gent is geen partner maar wel pilootgebied. We testen samen 
met lagere school De Krekel in Dampoort een mix van vaste en mobiele 
luchtkwaliteitsmeters om de persoonlijke blootstelling aan luchtvervuiling te meten in 
relatie tot ingevoerde mobiliteitsmaatregelen. De uitvoering van de Gentse piloot loopt 
van het voorjaar tot het najaar van 2023. 

 
Vlaamse luchtkwaliteitskaarten 
Op basis van de luchtkwaliteitsmetingen worden door de VMM jaarlijks luchtkwaliteitskaarten 
berekend voor heel Vlaanderen door middel van modellen. Deze zijn raadpleegbaar via de VMM-
website en geven een betrouwbare inschatting van de luchtkwaliteit op locaties waar niet 
gemeten wordt. 
 
Met vriendelijke groeten 

https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/luchtkwaliteit/meting-impact-van-wegverkeer-op-gentse-luchtkwaliteit-2016
https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/luchtkwaliteit/meting-impact-van-wegverkeer-op-gentse-luchtkwaliteit-2016
https://viewer.curieuzeneuzen.be/
https://stad.gent/nl/groen-milieu/luchtkwaliteit/de-luchtkwaliteit-gent/waar-gent-wordt-de-luchtkwaliteit-gemeten/luchtkwaliteit-meten-dampoort-en-oud-gentbrugge
https://stad.gent/nl/groen-milieu/luchtkwaliteit/de-luchtkwaliteit-gent/waar-gent-wordt-de-luchtkwaliteit-gemeten/luchtkwaliteit-meten-zwijnaarde
https://www.vmm.be/lucht/evolutie-luchtkwaliteit
https://www.vmm.be/lucht/evolutie-luchtkwaliteit
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