
De wijken Moretusburg en Hertogvelden liggen dichtbij Umicore. Dit bedrijf is gespecia-

liseerd in de productie van edele en andere metalen waaronder koper, lood en tin. Bij dit 

proces komen onvermijdelijk zware metalen in de lucht terecht. Daarom worden de lood-

concentraties in de omgeving al sinds de jaren ’70 van nabij opgevolgd. 

In 2015 was er een te hoge concentratie van lood in de buurt. Daarom stelde de overheid 

een luchtkwaliteitsplan op. Dit plan legt maatregelen vast die ervoor moeten zorgen dat de 

waarde van lood onder de grenswaarde komt en ook zo blijft. 

Overschrijding grenswaarde lood
De loodconcentratie in de omgevingslucht in Hoboken overschreed in 2015 de Europese grenswaarde van 
0,5 μg/m³.  Ook het bloedonderzoek bij kinderen in de buurt toonde een hoger gehalte van lood in bloed 
aan. Naast lood zijn er nog andere metalen in de omgevingslucht van Hoboken: cadmium en arseen.
Een renovatie van het dak van de loodraffi  naderij van Hoboken lag aan de basis van de stijging van de 
loodconcentraties in de omgeving.

Welke maatregelen staan er in het luchtkwaliteitsplan?
Umicore heeft al een hele reeks technische maatregelen genomen om de uitstoot van lood onmiddellijk 
te laten zakken. Op korte termijn wordt de uitstoot van lood in de loodraffi  naderij aan banden gelegd 
door het volledig sluiten van alle dakopeningen én een betere afzuiging. Ook in andere proceseenheden 
zoals de smelter, de hoogoven en de interne logistiek worden maatregelen genomen om de afzuiging 
van installaties te verbeteren. Het bedrijf moet ook de bronnen van de vervuiling van arseen en cadmium 
onderzoeken en een plan om deze vervuiling terug te dringen opstellen.

Alle technische maatregelen die Umicore zal nemen, de controles die de overheid hierop zal uitvoeren en 
de overlegstructuur die werd opgezet om het actieplan op te volgen, staan beschreven in het luchtkwali-
teitsplan.

U kunt tijdens het openbaar onderzoek het volledige ontwerp luchtkwaliteitsplan digitaal raadplegen via 
http://www.lne.be/luchtverontreiniging-lokale-plannen.
Het ligt ook ter inzage in het districtshuis van Hoboken, Marnefl aan 3 

(openingsuren: ma – vr: 9 – 17 uur).

Luchtkwaliteitsplan Hoboken
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Kom naar het infomoment
Heeft u graag meer informatie over het luchtkwaliteitsplan? Kom dan op donderdag 21 september 
tussen 17 en 19 uur naar het infotentje aan de hoek Baron Sadoinestraat – Lieven Bauwensstraat. 

Bij hevige regen of wind wijken we uit naar het dienstencentrum van Moretusburg (Adolf Greinerstraat 
5).

U kunt er het luchtkwaliteitsplan inkijken en uw vragen stellen aan medewerkers van de Vlaamse Over-
heid, de stad Antwerpen, de Medische Werkgroep en Umicore.

Help mee het luchtkwaliteitsplan te verbeteren
Als buurtbewoners kent u de lokale situatie het best en heeft u misschien nieuwe ideeën die het lucht-

kwaliteitsplan nog beter maken. Dat kan tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 september tot 

en met 14 oktober 2017. Tijdens deze periode kan u op volgende manieren opmerkingen en suggesties 

geven:

- rechtstreeks aan de Vlaamse overheid via mail lucht@vlaanderen.be 

- of per aangetekende brief gericht aan 

 Departement Omgeving – Afdeling EKG
 Graaf De Ferrarisgebouw 
 Koning Albert II-laan 20, bus 8 
 1000 Brussel  

Wat gebeurt er daarna?
Na afsluiting van het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen geëvalueerd en waar nodig wordt 
het plan bijgestuurd. Het definitieve luchtkwaliteitsplan wordt overgemaakt aan de Europese Commissie. 

De Vlaamse overheid volgt de uitvoering van het luchtkwaliteitsplan op. 
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