Over de schreef.
Fijn stof: een sluipende killer.
De gemeente Woensdrecht vindt het plaatsen van geigertellers niet noodzakelijk. Onlangs
hoonde onze gemeenteraad een bezorgde motie van de PVDA weg. Ook plaatst onze
gemeente geen rij aan één gesloten snuffelpalen. Eentje mag er wel komen. Een mobiel
station, betaald door de provincie. Jawel, betaald door de provincie! Wie langere tijd in
Woensdrecht woont zal dit beeld herkennen. Onze bestuurders stemmen vrijwel altijd voor,
als ‘derden’ betalen. Zelf de portemonnee trekken doen ze niet graag. Of het moet om eigen
ambities gaan, zoals het wereldkampioenschap veldrijden in 2009. Dan wordt de portemonnee
wel getrokken en mogen ambtenaren maanden voorbereidend werk verrichten. Als ze echter
te ontvangen geld ruiken, komen er onmiddellijk dollartekens in hun ogen. Ze pronken graag!
Met andermans veren of door voor eigen plannen simpelweg ‘kostendragers’ aan te wijzen.
Niettemin is de belangrijkste taak van onze gemeente, de zorgplicht voor de eigen burgers.
Daaronder valt veiligheid. Niet alleen tegen criminaliteit, maar ook de zorg voor ons milieu.
Dat besef lijkt voortdurend ondergewaardeerd. Men is primair geneigd economische- of
maatschappelijke belangen te doen prevaleren in hun besluitvormingen, boven de zorg om ons
milieu en onze natuur. Ongeacht of het om de randweg gaat, een varkensboer met
uitbreidingsplannen, onze vliegbasis of het ‘ontwikkelen’ van kansrijke logistieke posities op
de as Antwerpen-Rotterdam. Onze regio is al overbelast. Niet door activiteiten binnen onze
gemeente, maar vooral door milieu belastende effecten die van buiten onze grenzen komen.
Vandaag zag ik de fijn stof concentraties in Berendrecht, via
http://deus.irceline.be/~celinair/pm/pm10.php?lan=nl
Deze live meting toonde pieken die toegestane grenswaarden
overschrijden. Fijn stof is wellicht de grootste, sluipende killer
voor onze gezondheid. Het veroorzaakt acute luchtweg
aandoeningen, is een belangrijke oorzaak van chronische
luchtwegziektes en tast op lange termijn zelfs de longfunctie
ernstig aan. Inter- & nationale studies wijzen overtuigend op
een verminderde levensverwachting. Ook zwarte rook, zoals
fijn stof, is schadelijk voor ons. Bijv. van BASF. Wanneer deze ‘brult’, tijdens de frequente
fakkelactiviteiten, verbranden ze 400 ton vloeibare nafta en LPG per uur. Men is verplicht
99,5% te verbranden, reden waarom er stoom bij de vlam wordt gedaan. Het donderende
effect hiervan zorgt voor deze 99,5% norm, maar … er rest dan nog altijd 0,5% residu.
Roetdeeltjes en ander fijn stof. Pakweg 2.000 kilo per uur. Fijn stof is een mengsel van
vloeibare of vaste stofdeeltjes in wisselende samenstelling en afmetingen. Gassen bevatten
stofdeeltjes. Zwarte rook vooral roetdeeltjes. Elke kilo extra komt bovenop de (te) grote
hoeveelheid die we toch al dagelijks inademen. Dit wordt door onze bestuurders bewust
toegestaan met het stimuleren - in en langs onze regio - van toenemend verkeer, meer
vliegverkeer en bedrijfsterreinen, maar vooral door geen vuist te maken tegen Antwerpen.
De geigerteller motie van de PVDA weghonen is symbolisch. Net als één snuffelpaal plaatsen
omdat de provincie betaalt. Het zich verschuilen achter metingen door andere instanties is laf,
het getuigt vooral van gebrek aan verantwoordelijkheid. Aan te weinig serieuze zorg voor de
eigen burgers. We mogen niet verwachten dat onze bestuurders alles willen meten en in alles
de regie in handen kunnen nemen. We mogen wel verwachten dat ze zich 100% inspannen
voor onze gezondheid en onze natuur. Dat is relevanter dan “Woensdrecht op de kaart” zetten.
Bijv. door met het WK veldrijden twee dagen lang 40.000 bezoekers te ontvangen en daarmee
bewust, kilo’s extra fijn stof in ons dorp toe te laten. Uit 1000-den auto’s, bussen en campers.
Eric Conscience.

