
Leerlingen Freinetschool De Loods eisen
propere lucht in de Muide

Op vrijdagochtend 5 oktober 2018 om 8u20 trekken alle leerlingen, leerkrachten

en ook ouders van Freinetschool De Loods naar de rotonde aan de Port

Arthurlaan om aandacht te vragen voor meer propere lucht. Na het verschijnen

van het luchtkwaliteitsonderzoek Curieuzeneuzen blijkt dat de concentratie

stikstofdioxide in de Muidense lucht op verschillende plaatsen flirt met de

Europese norm van 40 microgram per kubieke meter.

Luchtkwaliteitsonderzoek Curieuzeneuzen meets Filter Café
Filtré



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede

In het voorjaar van 2018 startten enkele bezorgde ouders in het Brusselse met schoolpoortacties

tegen luchtvervuiling. Onder de noemer Filter Café Filtré volgden tientallen scholen hun

voorbeeld. Ook in Freinetschool De Loods in de Muide namen enkele ouders het voortouw om

wekelijks acties te organiseren in de Patrijsstraat. Hieraan komt nu een einde met een

allerlaatste, luide roep om meer propere lucht. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek

Curieuzeneuzen, waar ook Freinetschool De Loods aan deelnam, blijkt immers dat op heel wat

punten in de Muide de door Filter Café Filtré gevraagde grens van 20 microgram stikstofdioxide

per m³ overschreden wordt.

Ludieke betoging aan rotonde Port Arthurlaan

Op vrijdagochtend 5 oktober bundelen alle leerlingen, leerkrachten en ouders van De Loods hun

krachten om hun stem te laten horen. Gewapend met grote spandoeken, mondmaskers en

kleurrijke plakkaten trekken ze om 8.20 uur van de schoolpoort in de Patrijsstraat naar de

drukke rotonde aan de Port Arthurlaan. Daar hopen ze om de automobilisten en de vele

vrachtwagenchauffeurs die de Muide dagelijks kruisen bewust te maken van hun impact op de

luchtkwaliteit. Fietsers en voetgangers mogen zich aan een warm applaus verwachten.
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Petra Rousseau, directeur Freinetschool De Loods, Patrijsstraat 12, 9000 Gent, tel. 09 251 06
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Gent, gsm 0473 62 01 83, e-mail els.delatter@onderwijs.gent.be
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grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Stad Gentnewsroom

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
http://www.stad.gent/

