
Maastricht, zondag 1mei  2022 

Verslag Info- en discussiebijeenkomst over luchtvervuiling door verkeer in 
Maastricht was een groot succes! 

KOM NAAR DE STADSRONDE OVER DE MILIEUZONE OP 10 MEI A.S. OM 17.00 
UUR IN DE RAADSZAAL IN MAASTRICHT EN NEEM DE BUREN MEE!

De heer Dingena, woonachtig nabij de Viaductweg in Nazareth toont tijdens de bijeenkomst op 
11 april jongstleden een filterdoek van een ventilatiekanaal uit zijn flat. Na korte tijd is deze 
zwart door de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen van het verkeer. Het is het ultieme bewijs 
hoe ongezond het wonen is in de nabijheid van een drukke verkeersweg in onze stad. Wil je 
recht doen aan de gezondheid van alle bewoners in onze stad die in de nabijheid van een 
drukke verkeersweg wonen dan is een zo groot mogelijke milieuzone onontkoombaar. 

Zie onderstaand overzicht drukke verkeerswegen en roetkaart van de stad Maastricht. 



Info- en discussiebijeenkomst in buurthuis Winkelcentrum Brusselsepoort 

Mede namens Stichting Buurtbalans werden de aanwezigen welkom geheten door 
Paul Rutten, voorzitter Milieudefensie Maastricht. De bijeenkomst stond onder leiding 
van Jacques Giessen, oud directeur van Toneelacademie Maastricht en van het 
Theater aan het Vrijthof Maastricht. Chapeau voor de wijze waarop hij deze bijeen- 
komst in goede banen heeft weten te leiden. Helaas kozen veel raadsleden ervoor die 
avond naar het !Koningsconcert” te gaan. De raadsleden die zich afgemeld hadden 
hadden burgerraadsleden afgevaardigd. Desalniettemin was de opkomst uit de buurten 
buiten verwachting groot, zo ook de felheid van uitwisseling van argumenten, het 
stellen van kritsiche vragen en voorbeelden in de stad waar bewoners de overlast van 
verkeer meer dan zat zijn. 

Centraal stond bij deze bijeenkomst de hoge verkeersdruk en dito luchtvervuiling op de 
Nobellaan - Fagotstraat - Fort Willemweg in de wijk Brusselsepoort. De luchtvervuiling 
door verkeer in deze wijk is exemplarisch voor wijken in onze stad waar zich ook 
drukke verkeerswegen bevinden. Aangetoond is, dat luchtverontreiniging door verkeer 
een belangrijke bijdrage levert aan ziektelast. Alhoewel de luchtkwaliteit afgelopen 
jaren in Nederland, zo ook in Maastricht is verbeterd, is er nog heel wat gezondheids- 
winst te behalen. Een zeer probaat middel hiervoor is het installeren van een milieu- 
zone, aangetoond werd dit in diverse steden in ons land. 

“ Luchtvervuiling is al schadelijk voor de gezondheid bij lagere niveau's dan we 
tot nu toe dachten” : Gerard Hoek, Universitair hoofddocent, Institute for Risk 
Assessment Sciences, Universiteit Utrecht, september 2021. 

Een expert op het gebeid van luchtkwaliteit, een vertegenwoordiger van Milieudefensie 
Maastricht en vertegenwoordigers van diverse buurtnetwerken alsmede bewoners uit 
onze stad brachten ten aanzien van de luchtvervuiling door verkeer het volgende bij de 
aanwezigen onder de aandacht: 

Inbreng Professsor Paul Borm, toxicoloog: 

Prof. Paul Borm, inwoner van Meerssen en hoogleraar Toxicologie aan de Universiteit 
van Dusseldorf liet zien dat met name Nederland binnen Europa een van de landen is 
met hoogste blootstelling aan luchtverontreiniging.Verder ging hij uitgebreid in op de 
gezondheidseffecten van fijnstof en het aantal van circa 8000 doden per jaar in 
Nederland alsgevolg van fijnstof. De kern van zijn boodschap was dat lokale 
maatregelen zoals een milieuzone drastisch helpen om de piekblootstellingen in en 
rond de stad Maastricht te verminderen in hoogte en aantal. Verder lijkt in lokaal 
(Maastricht) en provinciaal beleid (Limburg) een lange termijn visie te ontbreken en 
verschuilt men zich achter de huidige grenswaarden, waarvan we inmiddels weten dat 
ze onvoldoende bescherming bieden, (Europese norm, oude WHO adviesnorm). Zie 
aangescherpte WHO richtlijnen september 2021: https://www.uu.nl/nieuws/nieuwe-
who-richtlijnen- voor-luchtkwaliteit-liegen-er-niet-om  



Inbreng Math Korpershoek, secretaris Milieudefensie Maastricht: 

Tijdens de bijeenkomst in buurtcentrum Brusselsepoort heb ik het volgende proberen 
duidelijk te maken. Maastricht heeft dringend behoefte om zo snel mogelijk een zo 
groot mogelijke milieuzone in te voeren, gepaard moet dit gaan met de komst van 
meerdere P+R voorzieningen aan de grenzen van onze gemeente. Dit kan een goede 
bijdrage leveren om de schadelijke effecten van de almaar toenemende verkeersdruk 
in onze stad te verminderen. Die schadelijke effecten betreffen vooral toenemende 
gezondheidsklachten onder brede lagen van onze burgers. Het zijn met name de 
bewoners die in de nabijheid wonen van drukke verkeerswegen die letterlijk en 
figuurlijk de rekening betalen van het uitblijven van adequate maatregelen van aanpak 
luchtvervuiling door verkeer. Dat de invoering van een zo groot mogelijke milieuzone, 
ondanks afspraken daarover, nog steeds niet is uitgevoerd, komt door gebrek aan 
ambitie en politiek gekonkel in achterkamertjes. Het is aan de politiek om daar een eind 
aan te maken en met name het besluit van mei 2019 te herzien op basis van nieuwe 
inzichten en ontwikkelingen die op 10 mei a.s tijdens een stadsronde gepresenteerd 
zullen worden. 

Inbreng Manuël Boessen, buurtbewoner wijk Brusselsepoort Maastricht: 

Naar aanleiding van de reconstructie van de Noorderbrug is er een forse verkeers- 
toename op de Fort Willemweg - Fagotstraat - Nobellaan - Via Regia. 
Manuël Boessen, woonachtig in de wijk Brusselse Poort en deelnemer aan het 
luchtmeetproject samenmeten.rivm.nl liet zien dat in maart 2022 de gemeten pm2,5 
fijnstof in deze wijk nagenoeg voortdurend de WHO norm van 5 microgram pm2,5 per 
m3 overschreed en regelmatig zelfs piekte boven de 60 microgram per m3. In zijn 
bijdrage op 11 april jl. benoemde hij de risico’s voor een nog verdere verslechtering  
van de luchtkwaliteit in de wijk Brusselspoort als gevolg van verkeerstoename: 

1. Toename (sluip)verkeer, 

2. Aanleg van nieuwe parkeergarage bij Winkelcentrum Brusselse Poort van         
550 parkeerplaatsen, 

3. Aanleg van een gemeentelijke P&R voorziening van 250 parkeerplaatsen aan 
het Via Regia verkeersplein, 

4. Vergroten van de rotonde Nobellaan/Gentelaan, 

5. Beperkte Milieuzone (variant A, B of C) met daardoor “omrijbewegingen” door 
Brusselsepoort.

Ten slotte benoemde hij 3 maatregelen om deze, voor de luchtkwaliteit in de wijk 
Brusselsepoort zeer nadelige ontwikkelingen tegen te gaan: 

1. P&R voorziening naar de randen van de stad – dus niet de randen van de 
binnenstad, 

2. Milieuzone, zie variant D, inclusief Fort Willemweg-Nobellaan, 



3. Verlagen verkeerssnelheid Fort Willemweg-Nobellaan van 50 naar 30 km/ h.

Inbreng Roy van Dijk, buurtbewoner buurtnetwerk Heugemerveld: 

Meer dan eens heeft u kunnen vernemen dat de omwonenden aan de zuidzijde van de 
wijk Heugemerveld dagelijks gebukt gaan onder de grote hoeveelheid schadelijke 
uitstoot en geluidsoverlast van het verkeer op de John F. Kennedysingel. Dit speelt al 
heel lang. Daarom pleiten wij als bewoners voor een zo groot mogelijke milieuzone 
waarbij zwaar vervuilend verkeer vermeden kan worden. Verder vinden wij het 
noodzakelijk dat er een goede Park en Ride voorziening gecreëerd wordt aan de 
gemeentegrens in Maastricht Zuid. 

De John F. Kennedysingel is één van de drukste verkeerswegen in onze stad. Volgens 
verkeerstellingen van de gemeente Maastricht maken per etmaal minstens 45.000 tot 
50.000 voertuigen. Een belangrijk deel dat gebruik maakt van deze belangrijke 
doorgaande verkeersweg is sluip- en vrachtverkeer. Toename verkeer en in gebruik 
name van de A2-tunnel spelen hierbij een rol. Parallel aan deze toename van het 
verkeer zijn ook de gezondheidsklachten bij de omwonenden toegenomen. Professor 
Onno van Schayk, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de universiteit Maastricht 
en expert op het gebied van luchtkwaliteit, heeft eerder in onze wijk tekst en uitleg 
gegeven over de gevolgen van de schadelijke uitstoot van verkeer op de gezondheid. 

De bewoners hebben in overleg met de bouwvereniging zogenaamde ventilatie- 
kastjes met filters laten aanbrengen. Na verloop van tijd kan men het resultaat zien! 
Geschokt zijn de bewoners bij het zien van deze resultaten: de pikzwarte roetuitslag op 
de filters (ventilatie in voorgevel), laten zien dat er een groot gezondheidsrisico bestaat. 
Professor van Schayk noemt de situatie zorgwekkend. Er zijn een aantal gesprekken 
gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren luchtkwaliteit en geluid van de 
gemeente Maastricht. Deze onderkennen de aanwezige overlast van 

het verkeer. Omwonenden vrezen, dat de aanpak van de overlast van het verkeer op 
de John F Kennendysingel op de lange baan wordt geschoven en hun gezondheid er 
niet toe doet. Wij, bewoners van het Heugemerveld, doen een klemmend beroep op de 
Gemeente Maastricht de klachten van de bewoners serieus te nemen, het gaat ten 
slotte om onze gezondheid en de leefbaarheid in de wijk. 

Inbreng Marcel van den Houten, buurtbewoner Prins Bisschopssingel: 

1. Samen met de Viaductweg in Nazareth behoort de Prins Bisschopssingel tot de 
meest vervuilde locaties (stikstofdioxide en roet) van de stad.  

2. De verkeersdrukte overdag op de Prins Bisschopssingel is zeer groot en de 
impact hiervan op de gezondheid is ernstig, vooral ook van het vrachtver-
verkeer, waarvan een groot gedeelte Maastricht als doorgangsroute gebruikt 
wordt. Dit zijn de problemen op en nabij de Prins Bisschopssingel: 

a. Het stinkt een uur in de wind;



b. De grote vrachtwagens doen huizen trillen;

c. Het verkeer maakt een hels lawaai boven de toegestane db norm;

d. Het uitgestoten roet en de stikstofdioxide zijn erg ongezond. Ik ga daar 
verder niet op in; dat is meer het terrein van professor Onno van Schayck 
en professor Paul Borm.  

3. De ernst van de problemen is te objectiveren. Ik noem twee observaties: 

a. twee weken geleden is onze voordeur geschilderd. Dat lukte vrijwel niet 
omdat de uitstoot van het verkeer al op de verf zat voordat deze droog 
was. Eenmaal droog moest ie gestoft en geschuurd worden, maar ja, 
daarna kwam er opnieuw stof op. Wat hielp was wachten op een straffe 
zuidenwind. 

b. De gezondheidsschade van uitlaatgassen is voor een flink deel te wijten 
aan stikstofdioxide. De WHO norm voor stikstofdioxide is 10 μm/m3 Aan 
de Prins Bisschopssingel en de Viaductweg ligt dat boven de 40 μm/m3 

c. In een brief van de verantwoordelijke wethouder van oktober 2021, zegt 
de wethouder dat het geen 40 μm/m3 maar 20 μm/m3is en dat de stad 
hier dus ‘slechts’ 2 X zo vuil is als de limiet. Maar dit is misleidend. De 
meeting waarop de wethouder zich baseert, is gedaan in het eerste 
kwartaal van de lockdown. De jaren ervoor zaten we stabiel op de 40 μm/
m3 inmiddels stijgen we weer van maand tot maand en zitten we nu rond 
de 35 μm/m3 Wanneer we uitgaan van de piekmomenten overdag, is de 
score nog veel slechter. 
 

4. De ernst van de problemen kan drastisch verminderd worden door een 
milieuzonering voor de hele stad. Raadsleden hebben in het verleden enkele 
bezwaren tegen milieuzonering geformuleerd. De argumenten zijn geen van 
allen overtuigend, maar ik heb geen gelegenheid die argumenten hier kritisch 
langs te lopen. 

Belangrijk is dit: “Geachte raadsleden, natuurlijk, u kunt geen ijzer met handen breken, 
maar het gaat hier over een uitvoerbare maatregel. Als het in Utrecht, Delft, Leiden, 
Haarlem, Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnhem, Den Haag, Groningen, Breda, 
enz. kan, dan kan het ook in Maastricht.” Gezondheid wordt in cruciale zin beïnvloed 
door de leefomgeving. De verantwoordelijkheid voor die leefomgeving ligt niet bij de 
dokters en verpleegkundigen. De verantwoordelijkheid ligt bij u, de leden van de raad, 
die het vertrouwen heeft gekregen van ons, bewoners van de stad. 

Inbreng Tom van Dijkman, buurtbewoner Akersteenweg Heer: 

Hallo, mijn naam is Tom van Dijkman. Ik woon met mijn gezin op de Akersteenweg en 
sprak als bewoner van deze druk bereden weg op 11 april j.l. de bijeenkomst toe van 
millieudefensie, buurtbewegingen, bezorgde bewoners en leden van de Maastrichtse 



gemeenteraad. Ik vertelde over de grote hoeveelheden vrachtverkeer en 
personenverkeer die dagelijks bij ons door de straat rijden en de kwalijke invloed die 
dat verkeer heeft op de luchtkwaliteit. Om met mijn eigen ogen het effect van het 
verkeer op onze lucht te zien, heb ik in de afgelopen jaren de luchtkwaliteit bij- 
gehouden met een PM2.5/10 sensor. De sensor, gebouwd volgens de instructies van 
luftdaten.de (thans https://sensor.community/nl/), liet geregeld zien dat de meetdata de 
normen overschreden voor fijnstofdeeltjes in de categorieën PM2.5 en PM10; een zeer 
kwalijke zaak. Er wonen in onze straat, maar zeker ook in de omringende buurten, veel 
ouderen en kinderen. Pal naast de drukke Akersteenweg met al haar vrachtverkeer en 
aantoonbaar slechte lucht, liggen zelfs een grote speeltuin en een sportcomplex waar 
veel jonge gezinnen op af komen om hun kinderen in de "frisse lucht" te laten spelen. 
Het mag duidelijk zijn, zeker na de ervaringen met Covid-19, dat het tijd is voor meer 
aandacht voor schone lucht en gezonde longen! Ik pleitte daarom wederom voor het 
instellen van een zo groot mogelijke milieuzone in Maastricht, en nodigde de 
gemeenteraadsleden uit om niet te vallen voor het gemakkelijke excuus dat Belgen en 
Duitsers niet te volgen zouden zijn; er rijden toch vooral vrachtwagens en tractoren 
door de straat met gele nummerplaten, en een betere wereld begint nog altijd bij jezelf. 

Ultieme oproep van Milieudefensie Maastricht en Buurtbalans Maastricht aan de 
leden van nieuwe gemeenteraad van Maastricht 

Voor Milieudefensie Maastricht, Buurtbalans, de Fietsersbond, de Maastrichtse 
Klimaatcoalitie, Maastrichjt for Climate, de Bio-markt en last but not least diverse 
besturen van buurtnetwerken in Maastricht en vele andere belanghebbenden is een 
grens bereikt voor wat betreft de aanpak van de luchtvervuiling door verkeer in onze 
stad. Wat ontbreekt is visie en moed over de aanpak van de luchtvervuiling door 
verkeer. Daarom een dringende oproep aan het nieuwe stadsbestuur spijkers met 
koppen te slaan voor wat betreft aanpak luchtkwaliteit in onze stad. De volgende te 
nemen maatregelen zijn cruciaal: 

1. Dat de al jaren geleden toegezegde milieuzone verwezenlijkt wordt. Gekozen 
dient te worden voor een zo groot mogelijke milieuzone, zie kaartje variant D: 

2.  Onlosmakelijk verbonden met de komst van voorgestelde milieuzone is het 
realiseren van meerdere P+R voorzieningen bij alle belangrijke invalswegen aan 
de randen van onze gemeente. Dit vereist voor eenieder goedkoop, bereikbaar en 
schoon openbaar vervoer  

3. Hoe hoger de snelheid hoe groter de schadelijke uitstoot. Daarom moet de 
snelheid in de gehele stad terug van 50 naar 30 km. Voorrang op het autover- 
keer in de stad krijgen fietsers en voetgangers.  

4. Dat de gemeente Maastricht binnen afzienbare tijd voldoet aan de onlangs 
aangescherpte WHO adviesnormen voor luchtkwaliteit. Dit alles levert een 
bijdrage aan een stad waar gezondheid en leefbaarheid worden gewaarborgd.



Gezondheidsgevolgen voor omwonenden van drukke verkeerswegen

Definitie !drukke verkeerswegen” RIVM: De definitie van !drukke verkeerswegen” die in 
verschillende gezondheidskundige onderzoeken is gebruikt, varieert. Vanuit praktisch 
oogpunt is door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst!en gekozen om drukke 
wegen in de advisering te laten gelden als wegen met 10.000 mvt/et- maal of meer, 
een groot aantal van onderstaande wegen in onze stad voldoet aan het gestelde 
advies van de GGD. 

Mensen die wonen, werken of naar school gaan dichtbij drukke verkeerswegen lopen 
een grotere kans om ernstige gezondheidsproblemen te ontwikkelen. Deze gezond-
heidsproblemen staan in rechtstreeks verband met de blootstelling aan de luchtver- 
vuiling. Voorbeelden van mogelijke gezondheidsproblemen ten gevolge van het 
verkeer dat de lucht vervuilt: Hart- en vaatziekten ; Astma; Kanker; Onderontwikkelde 
longen bij kinderen; Vroeggeboorten; Ondergewicht bij pasgeborenen; Leukemie bij 
kinderen Vroegtijdige dood (in extreme gevallen), enz. 

50 drukke verkeerswegen in on ze stad:

1. Nobellaan, Brusselsepoort; 2. Becanustraat, Brusselsepoort; 3. Fagotstraat, Brussels- 
epoort; 4. Via Regia, Brusselsepoort; 5. Cabergerweg, Caberg; 6. Carl Smuldersingel, Caberg; 
7. Viaductweg, Nazareth - Wyckerpoort; 8. Meerssenerweg, Wyckerpoort - Nazareth; 9. A2 - 
Kasteel Hillenraadsweg, Nazareth; 10. Willem Alexanderweg, Limmel; 11. Balijeweg, Limmel; 
12. Borgharenweg, Limmel; 13. John F Kennedysingel/ Alfons Ariënsstraat, Heugemerveld; 
14. Renier Nafzgerstraat, Heugemerveld; 15. Avenue Céramique, Céramique; 16. 
Wilhelminasingel, Wyck; 17. Maartenslaan, Wyck; 18. Franciscus Romanusweg, Rood Dorp; 
19. Sint Maartenlaan, Rood Dorp; 20. Ruttensingel, Mariaberg - Blauw Dorp; 21. Hertogsingel, 

Miliezone variant D



Kommelkwartier; 22. Tongerseweg, Mariaberg - Wolder; 23. Tongerseplein, Mariaberg; 24. 
Javastraat, Mariaberg; 25. St. Annalaan, Mariaberg; 26. Prins Bisschopssingel, St. Pieter; 27. 
Maasboulevard, St. Pieter; 28. Gewantmakersdreef, Belfort; 29. Statensingel, Statenkwartier; 
30. Maasboulevard, binnenstad; 31. Brusselsestraat, binnenstad; 32. Boschstraat-noord, 
Binnenstad; 33. Grote Gracht, Binnenstad; 34. Ambyerstraat Noord en Zuid, Amby; 35. 
Sibemaweg, Scharn; 36. Scharnerweg, Scharn; 37 Oostermaasweg, Scharn/ 
Wittevrouwenveld; 38. Akersteenweg, Heer - Scharn; 39. Dorpstraat, Heer; 40. Rijksweg, 
Heer; 41. Vijverdalseweg, Scharn; 42. Fort Willemweg/ Frans van der Laarplein, Ravelijn; 43. 
Keurmeesterdreef, Daalhof; 44. Aureliushof, Daalhof; 45. Limburglaan, Randwyck; 46. 
Oeslingerbaan, De Heeg; ; 47. Cantecleerstraat, 48. Malpertuis; Bieslanderweg, Biesland; 49. 
Belvédèrelaan, Belvédère; 50. Molensingel, Randyck / Heugem. 

Roetkaart RIVM Maastricht 

Roet uitstoet die plaatsvindt door verbranding is kankerverwekkend. Verkeer stoot 
relatief veel roet uit. De hoeveelheid roet nabij drukke verkeerswegen is dan ook 
relatief hoog. Maastricht kleurt geel en rood door roetsuitstoot!

 



Oproep aan buurtnetwerken en buurtbewoners Maastricht 

Dinsdag 10 mei 2022 vindt de !finale” plaats waarin bewoners in een stadsronde zich 
tegenover de nieuwe gemeenteraad kunnen uitspreken voor een zo groot mogelijke 
milieuzone. In deze !finale” staat de gezondheid van de bewoners in Maastricht 
centraal en al zeker voor degenen die in de nabijheid van een drukke verkeersweg 
wonen. Een aantal voorstanders uit verschillende wijken voor een zo groot mogelijke 
milieuzone heeft zich al aangemeld bij ons om bij de stadsronde hun bijdrage te 
leveren. Belangrijk is, dat dat deze insprekers zich gesteund voelen door hun 
buurtbewoners. Hun aanwezigheid wordt door ons dan ook zeer op prijs gesteld.

KOM OP VOOR UW GEZONDHEID EN DIE VAN UW BUREN! 

Stadsronde milieuzone, dinsdag 10 mei, 17.00 uur, raadszaal Maastricht 

Namens: Buurtplatfom/buurtnetwerk: Nazareth, Wittevrouwenveld, Limmel, Ravelijn, Hoge 
Fronten, Brusselsepoort, Malpertuis, Caberg, Mariaberg, Kommelkwartier, Jekerkwartier, 
Biesland, Jekerdal, Sint Pieter, Villapark, Wyck, Heugemerveld, Randwyck, Scharn, Heer. De 
belangenorganisaties: Buurtbalans Maastricht, Maastrichtse Klimaatcoalitie, Maastricht for 
Climate, Fietsersbond Maastricht, Vrienden Binnenstad Maastricht, Vrijthof Binnenste Buiten, 
Platform Verkeer & Milieu, FNV Maastricht en Milieudefensie afdeling Maastricht. Experts 
luchtkwaliteit: professor Onno van Schayck (UM) en professor Paul Borm (UD). 

Informatie: ruttenpaul@xs4all.nl 

Met vriendelijke groeten,

Math Korpershoek, secretaris Milieudefensie Maastricht
Paul Rutten, voorzitter Milieudefensie Maastricht 


