VERKEER
FACTS
MINDER VERKEER
minder auto-, vliegverkeer en
industriële activiteiten
grote daling van uitstoot en giftige
stoffen in de lucht over heel Europa
op sommige plaatsen daalde de
concentratie aan stikstofdioxide (NO2)
met 50%

MINDER FILE
het aantal files in ons land daalde in
maart met meer dan een derde t.o.v.
maart 2019
de afgelegde afstand van alle
voertuigen samen is meer dan een
kwart minder dan vorig jaar in maart
we stonden maar half zo lang in de file
als in maart 2019
.

MINDER
ONGEVALLEN
het gemiddelde aantal
verkeersongevallen per werkdag in
maart daalde met een kwart t.o.v.
maart 2019

BEDENKINGEN
TECHNISCH
meer batterijproblemen omdat
auto's langer stilstaan, kortere
verplaatsingen doen en koude
nachten doorstaan
mensen doen niet meer aan
autodelen door de angst voor
besmetting

RUIMTELIJK
beperkte snelwegfiles blijven
door grenscontroles

MILIEU
FACTS
LUCHT
op satellietbeelden zien we een
vermindering van de uitstoot van
vervuilende stoffen
dankzij betere luchtkwaliteit zou het
aantal hartinfarcten vermoedelijk dalen
de kans op sneller herstel van de
longen bij corona zou groter zijn dankzij
een betere luchtkwaliteit

WATER
het water in de grachten van Venetië
kleurt blauw omdat er geen gondels meer
varen
vissen en watervogels keren terug in
wateren die anders drukbevaren zijn
.

DIEREN
er zijn meer dieren te zien nu er minder
mensen buiten komen
in enkele steden wagen zich dieren die
er anders niet voorkomen
tot nu werden er al everzwijnen,
herten, koeien, wilde geiten en zelfs
apen in het straatbeeld van steden
gespot

BEDENKINGEN
TECHNISCH
satellieten tonen een beeld van de
atmosfeer op grote hoogte en niet van
de situatie op de grond

NATUURWETENSCHAPPELIJK
geruchten over dolfijnen in de
Venitiaanse grachten zijn fake news
naast verkeer zijn ook landbouw,
industrie, de verwarming van huizen
en het weer oorzaken van fijn stof
in de lucht
de impact van de crisis lost milieuproblemen niet langdurig
op: er blijft nood aan duurzame initiatieven

