
  

Inbreng van bij informatief gesprek met wethouder John Aarts, d.d. 14 
november 2022 over luchtvervuiling door verkeer en noodzaak 
milieuzone en meer P&R’s aan de grenzen van de stad.
Maastricht, 22 november 2022

Geachte leden van de Gemeenteraad en het College van de gemeente Maastricht, 
maandag 14 november 2022 heeft in aanwezigheid van wethouder John Aarts en 
twee ambtenaren een informatief gesprek plaatsgevonden over stand van zaken 
luchtvervuiling verkeer in onze stad. 
Aanwezig waren acht vertegenwoordigers van Buurtnetwerken, Buurtbalans, 
Students for Climate, Milieudefensie Maastricht en Professor dr. Paul Borm, 
hoogleraar Toxicologie. Fietsersbond Maastricht had zich afgemeld, zie bijlage.

Centraal stond, het informeren van wethouder Aarts, portefeuillehouder Mobiliteit 
en Duurzaamheid, over de knelpunten overlast van personen- en vrachtverkeer en 
de gezondheidsgevolgen hiervan voor de bewoners uit de binnenstad en bewoners 
woonachtig in buurten nabij drukke verkeerswegen in onze stad.
Gesprek vond plaats onder leiding van Paul Rutten, Milieudefensie Maastricht. 
Verslag van deze bijeenkomst is gemaakt door Joëlle Tillij, Students for Climate, zie 
bijlage 2.
De gewenste aanpak en de onderbouwing van deze ernstige overlast van 
luchtvervuiling zullen ondergetekenden binnenkort middels een MANIFEST bij het 
Stadsbestuur onder de aandacht brengen.

Bijdrage Buurtbalans Maastricht, secretaris Pauline Maslow:
Stichting Buurtbalans sluit zich aan bij de visie van Milieudefensie Maastricht m.b.t. de 
milieuzones. Verder wil Stichting BuurtBalans, ten aanzien van het parkeren op afstand, u 
wijzen op een belangrijk uitgangspunt van u, namelijk de realisatie van P&R’s, die 
voorzien worden tussen binnenstad en buitenwijken in. Dit is geen goede zaak om 
meerdere redenen.

1. Dit leidt voor de buurten die gelegen zijn naast een P&R tot meer verkeersintensiteit 
en meer luchtvervuiling en geluidsoverlast; 



2. Daarmee trekken we auto’s überhaupt nog veel te ver de stad in; 
3. Daardoor kan de milieuzone slechts voor een klein gebied gelden en moet je over 

10 jaar of mogelijk eerder de P&R’s die voorzien zijn tussen binnenstad en 
stadsrand echt naar de rand van de stad gaan verplaatsen wil de milieuzone 
uitgebreid kunnen worden naar milieuzone 3 (de grootste);

4. Bovendien gaan we tegen het advies van het Rijk in om P&R’s juist vanwege 
bovenstaande redenen aan de rand van de stad/ lees gemeente aan te leggen i.p.v. 
tussen binnenstad en de buurten eromheen. 

Trap dus niet in de val die meerdere steden al overkomen is en besluit om P&R’s echt aan 
de rand van de stad aan te leggen niet direct tegen een woonbuurt aan. Ga bovendien 
met de buurgemeenten in gesprek. Een grote kans ligt bij het Vliegveld Beek. Dat ligt aan 
de snelweg en er is veel ruimte voor parkeren en goedkoop, het kan daar op maaiveld. 
Wat zou het een ontzettend grote winst voor de stad zijn wanneer vanaf die plek er elke 10 
minuten een elektrische bus de mensen snel in de stad brengt. Binnen 10 minuten kun je 
via onze aangepaste bruggen en tunnel overal in de stad zijn.

Bijdrage Jo Dingena, namens bewoners flat aan de Kasteel 
Terwormstraat te Nazareth:
Ik woon in de flat aan de Kasteel Terwormstraat in de wijk Nazareth. Deze flat ligt 
op de hoek van de Meerssenerweg en de Viaductweg. Naar ik meen een van de 
drukste verkeerslocaties in Maastricht. De luchtvervuiling èn de geluidsoverlast 
door verkeer zijn hier extreem slecht. Veel bewoners in de flat klagen over deze 
overlast en hebben gezondheidsklachten. Om reden hiervan heeft er op initiatief 
van Milieudefensie Maastricht en de bewoners uit onze flat een onderzoek 
plaatsgevonden op het gebied van de geluidsoverlast (GGD Zuid-Limburg) en de 
luchtvervuiling door met name verkeer (RUD Zuid Limburg).
De conclusie van de GGD over de geluidskwaliteit in de omgeving van onze flat is 
als slecht beoordeeld geworden. Slapen met open raam of standaard 
ventilatierooster is volgens de GGD niet mogelijk. Volgens de GGD bestaat er grote 
kans op ernstige hinder en slaapverstoring en kant op hart- en vaatziekten en zo 
meer.
Het onderzoek op het gebied van de luchtkwaliteit, cq de schadelijke uitstoot door 
verkeer is destijds door wethouder Krabbendam, de gemeente Maastricht, 
geweigerd geworden. Het protest hier tegen van de bewoners en Milieudefensie 
Maastricht werd door de gemeente Maastricht geweigerd. Gemeente heeft geen 
enkele vervolgactie ondernomen.
Volgens prognoses van de gemeente Maastricht zullen binnen niet al te lange tijd 
tussen de 70.000 en 80.000 voertuigen per etmaal over de Noorderbrug rijden. 
Door de dominante zuidwesten wind zal in de nabijheid van onze flat nog meer 
geluidsoverlast en schadelijke uitstoot door verkeer plaatsvinden. Bij deze een door 
het verkeer zwaar vervuilende (roet) uit mijn flat, deze zijn binnen de kortste keren 
zwart van het fijn stof en roet.



Gemeenteraad van Maastricht neem alstublieft uw verantwoordelijkheid, neem 
onze gezondheid serieus en zorg voor een zo grote mogelijke milieuzone en 
meerdere P&R’s aan de gemeentegrenzen van onze stad.

Bijdrage van het Buurtnetwerk Limmel, Monique Franssen, bestuurlid:

Limmel ligt ingesloten tussen de Beatrixhaven, de Mosa, de drukke Willem 
Alexanderweg en de Noorderbrug. Van alle kanten veel verkeersbewegingen en 
industriële activiteiten. Deze hebben grote gevolgen voor de luchtkwaliteit in en om 
onze wijk. Het RIVM heeft de luchtkwaliteit in Maastricht in kaart gebracht. Rondom 
Limmel en Nazareth zijn de concentraties roet zeer hoog, waarbij opgemerkt moet 
worden dat de verkeersader, de Willem Alexanderweg, niet in de metingen is 
opgenomen. Was dit wel het geval, dan kleurde de kaart over de hele lengte van 
ons stadsdorp rood. Deze weg verwerkt veel vrachtverkeer van en naar de 
Beatrixhaven terwijl er een gloednieuwe weg, de Nieuwe Limmelerderweg, met op- 
en afrit naar de A2 ligt waar te weinig gebruik van wordt gemaakt. Volgens de 
verkeerdeskundige van de gemeente zo rond de 10.000 voertuigen terwijl de weg 
gemakkelijk 20.000 voertuigen kan verwerken. Een gemiste kans! Het is blijkbaar 
een gewoonte om via de Willem Alexanderweg te rijden terwijl er geen tijd en 
kilometer winst te behalen valt. (zie routeplanner) Men rijdt via de Willem 
Alexanderweg simpelweg omdat het kan.

 Dit moet veranderen door,

- Een betere, liefst dwingende bewegwijzering richting de Nieuwe 
Limmelerderweg en A2, 

- Een goede voorlichting richting de gevestigde bedrijven in de Beatrixhaven 
en hun toeleveranciers waarin tevens hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid richting de buurt wordt benadrukt,

- Het instellen van een Milieuzone met als grens de scheidslijn tussen de 
Beatrixhaven en Limmel.

- Bij de realisatie van Limmel aan de Maas bovenstaande punten als 
uitgangpunt nemen waardoor de Willem Alexanderweg afgewaardeerd kan 
worden en de nieuwe verbinding richting de stad verkeersluw blijft. Het is 
immers dé kans om het meteen goed te doen!

Voor wat betreft P&R. Zoals wij al jaren bepleiten is het van cruciaal belang dat het 
parkeren op afstand aan de rand van de stad gerealiseerd wordt en niet tussen de 
binnenstad en de omringende buurten. Verder willen wij nogmaals aandringen op 
een onderzoek naar de mogelijkheid van een P&R aan de rand van Maastricht 
Zuid. Alles wat daar kan parkeren hoeft niet over de Noorderbrug en betekent dus 
winst voor het hele tracé tot het hart van de stad.



Als laatste vragen wij aandacht voor de Balijeweg. Deze weg, die onze wijk in 
tweeën splitst, wordt meer en meer gebruikt als sluiproute. Dit komt doordat er 
jaren geleden besloten is de spoorwegovergang vanuit de Meerssenerweg naar de 
Beatrixhaven af te sluiten én men de verkeerslichten bij de Noorderbrug wil 
omzeilen. Alle woon-werkverkeer, met name kleine busjes, rijden hier af en aan 
waardoor de smalle Balijeweg ongezond, te druk en gevaarlijk wordt. Het naast 
gelegen school/kindcentrum maakt de nood tot aanpassing groot.

Bijdrage Bewonersplatform Ravelijn, Jean Dejong, bestuurslid:

In de maand januari 2022 zijn er 13 keer overschrijdingen geweest van de waarden die 
worden genoemd in het SLA akkoord. De hoogste waarde was 235,50 micron voor PM 
2,5. Voor PM 1,0 was die op dat moment 222,70 micron. In de maand februari waren er 8 
overschrijdingen: PM 2,5 171,20 micron en voor PM1,0 was dat 159,10 micron. De cijfers 
van de andere maanden moeten we nog krijgen van Astrid Vermeulen.

Gemeente-ambtenaren Rick Lebouille en Ferry Wahls hebben ter plekke geconstateerd 
dat de Fort Willemweg niet verder belast kan worden. Zowel op het gebied van 
voertuigbewegingen, geluidsoverlast en luchtvervuiling.
De inrichting van de Fort Willemweg is van dien aard dat (V85) 85% van alle voertuigen  
65 km/u rijdt of harder. In mei 2021 was de hoogst gemeten snelheid 125 km/u. Als de 
snelheid naar 30 km/u gaat is er nauwelijks geluidsoverlast en neemt de vervuiling van 
met name PM 2,5 en PM 1,0 dramatisch af. 
 
De inrichting van de Tongerseweg is nu zo dat vrachtverkeer stapvoets langs de oversteek 
eilanden moeten rijden. Ook is er een 15 km/u zone en een 30 km/u zone. Aan de Fort 
Willemweg ligt het MKD en De Sprong. 
Bij het Frans van de Laarplein is een oversteekplaats die al vaker als gevaarlijk 
omschreven is. Er zijn al verschillende aanrijdingen geweest. 

De opnieuw in te richten rotonde op de Nobellaan zal de snelheid waarmee verkeer wordt 
afgewenteld doen toenemen. Daarom wordt de Widelanken afgesloten van de Nobellaan. 
In combinatie met de herinrichting van de Tongerseweg gaat dat zorgen voor een 
aanzuigende werking. Niet alleen de voertuig aantallen, vooral vrachtwagens, maar ook 
toename van de snelheid zullen voor extra gezondheidsschade zorgen.
De geluidsoverlast is voor de Ravelijn van dien aard dat we in de zomer niet meer lekker 
in de tuin kunnen zitten. Met name de hulpdiensten zorgen voor verschrikkelijke geluids- 
en lichtoverlast. Maar ook het verkeer dat eigenlijk 24 uur per dag ‘aanwezig’ is. 
Bewoners laten hun kinderen niet meer aan de voorkant van het huis slapen, zelf slapen 
ze met oordoppen in. Het begint al om 4 uur in de ochtend als het vrachtverkeer uit België 
naar beneden dendert. Een glazen wand zou de geluidsoverlast in elk geval tot 
aanvaardbaar niveau terug dringen. 

De problematiek van de Fort Willemweg en de Nobellaan en andere wijken die aan de 
verkeersstromen grenzen structureel en blijvend oplossen, dat is waar de politiek nu voor 
moet kiezen. Dat kan door te zijner tijd een zo groot mogelijke milieuzone in te stellen. Met 
aan de randen van de stad P+R gebieden. Dus niet bij de PDV, want dan moet al dat 
bezoekersverkeer alsnog de stad in. Wij willen dat de politiek met de Ravelijn gaat 



onderzoeken welke maatregelen getroffen dienen te worden om gezondheidsschade en 
overlast tot een minimum te beperken. En we willen een akoestisch onderzoek waarbij de 
geluidsbelasting op de gevels wordt gemeten.

Bijdrage Prins Bisschopssingel, Prof. Marcel van den Hout, bewoner:
Woon 30 jaar aan Prins Bisschopssingel Maastricht. Enorme overlast verkeer, vooral 
vrachtverkeer. Gevolg: stank, herrie en heen en weer flitsende auto’s en motoren. Die 
zaken kun je waarnemen als je bij het politiebureau gaat staan. Niet waarneembaar met 
het blote ook, maar veel erger dan herrie, stank en geflits, is de gezondheidsschade. 
Daarover wil ik graag enige gedachten voorleggen. Al weten we niet wie ziek wordt van 
roken en wie eraan sterft, we weten wel dat mensen er ziek van worden en eraan 
doodgaan. We weten ook dat terugdringen van tabaksgebruik ziekte en oversterfte 
vermindert. Dit is niet zomaar een ideetje of een politieke opinie, maar het zijn feiten. 

Terugdringen van roken kunnen dokters nauwelijks doen. Het is de taak van politici: die 
kunnen accijns heffen en tabak verbieden in treinen, scholen horeca etc. We weten ook 
niet wie ziek wordt en overlijdt t.g.v. vervuilde lucht, maar we weten nauwkeurig dat 
excessieve uitlaatgasvervuiling de gezondheid bedreigt en leidt tot oversterfte. En 
terugdringen van autoverkeer, bv door een milieuzone, vermindert de gezondheidsrisico’s. 
U zei, tijdens  bijeenkomst platform luchtkwaliteit, dat geïnteresseerd bent in de waarheid, 
in de feiten. Welnu, wat ik zei over effecten van milieuzonering is geen luchtfietserij, maar 
het zijn gedocumenteerde feiten. Terugdringen van autoverkeer is net als terugdringen van 
roken geen zaak van dokters, ook niet van bewoners, maar de verantwoordelijkheid ligt bij 
politici. Bij de raad en bij u, wethouder verantwoordelijk voor milieuzonering. 

Er zijn zones in Maastricht  waar de WHO grenzen van vervuiling ernstig overschreden 
worden. Mijn straat is een van die locaties. Ik vraag bestuur en raad verantwoordelijkheid 
te nemen en die locaties op te nemen in de in te stellen milieuzonering. Ik hou er zelfs 
rekening mee dat het bestuursrechtelijke plicht van de overheid is om dit te doen. U weet 
dat een royale milieuzonering in andere steden zonder veel moeite werd gerealiseerd. Als 
u en de raad, ondanks die wetenschap, zouden besluiten de ongezondste delen van de 
stad uit te sluiten van een milieuzonering zou het best kunnen dat u de wet overtreedt. 
Collega van Schayck wees op de mogelijkheid het hof te vragen een uitspraak te doen. Ik 
hoop van harte dat het zover niet komt.

Bijdrage Buurtnetwerk Heugemerveld, secretaris Roy van Dijk:

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. 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, waarvan een groot gedeelte 
vrachtverkeer, gebruik van deze belangrijke doorgaande verkeersweg. Toename 
verkeer en in gebruik name van de A2-tunnel spelen hierbij mogelijk een rol. Door 
de toename van het verkeer zijn ook de gezondheidsklachten bij de omwonenden 
toegenomen. 



Op initiatief van actiegroep Luchtalarm Heugemerveld en Milieudefensie Maastricht 
heeft Professor Onno van Schayk, expert op het gebied van luchtkwaliteit, in onze 
buurt twee jaren geleden tekst en uitleg gegeven over de gevolgen van de 
schadelijke uitstoot van verkeer op de gezondheid. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
de aanwezigen geschokt bij het zien van een filterdoekje uit een van 
ventilatiekastjes uit een woning van de Alfons Ariënstraat.  De pikzwarte roetuitslag 
op de filterdoek (ventilatie in voorgevel), laten meer dan duizend meetbuisjes zien 
dat er een groot gezondheidsrisico bestaat voor de bewoners aan de Alfons 
Ariënsstraat en de omgeving hiervan. Professor van Schayk noemde destijds de 
situatie zeer zorgwekkend. Om reden hiervan zijn er een aantal gesprekken 
gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren luchtkwaliteit en geluid van de 
gemeente Maastricht. Deze onderkennen de aanwezige overlast van het verkeer 
en beloofde maatregelen. 
Inmiddels lijkt er beweging te komen in het dossier. Er ligt een Raadsbrief d.d. 7 
maart jl. met daarin opgenomen een tijdsontwikkeling, om te komen tot een plan 
van aanpak.  Deze tijdsontwikkeling bestaat uit een visie fase, ontwerp-fase en een 
verdere planuitwerking.  Wat wij echter vrezen is dat de verkeersintensiteit op de 
John F Kennendysingel richting binnenstad niet minder zal worden, cq zal 
toenemen, zie Omgevingsvisie 2040. 
Een positieve kentering lukt alleen wanneer er wordt toegewerkt naar een zo groot 
mogelijke Milieuzone in combinatie met een Zero Emissiezone Stadslogistiek, zie 
variant D en er een P&R voorzieningen in Maastricht Zuid en bij andere 
uitvalswegen aan de gemeentegrenzen van onze stad worden gerealiseerd.

Wij, bewoners van het Heugemerveld, doen een klemmend beroep op de 
Gemeente Maastricht de bewoners van Heugemerveld Zuid in een vroeg stadium 
te betrekken bij de geplande aanpak van de John F Kennedysingel, het gaat ten 
slotte om onze gezondheid en de leefbaarheid in onze buurt.

Bijdrage Buurtnetwerk Brusselsepoort, Manuël Boessen, betrokken 
buurtbewoner:

Deelnemer aan het project “ Samenmetenaanluchtkwaliteit Maastricht” waarbij 
ieder uur fijnstof wordt gemeten, zie deze link voor meetresultaten:   https://
ohnics.nl/kaart/#ma-2033 

- Huidige situatie - Probleem:

- Tot 2016 was Via Regia Verkeersplein een rustig, groot plein.

- Nu is de situatie totaal veranderd: het aantal vrachtauto’s op het tracé van 
Noorderbrug naar Via Regia Verkeersplein is tussen 2017 en 2021 met meer 
dan 114% toegenomen. Het aantal vrachtauto’s bij de Nobellaan is in die 
periode zelfs toegenomen tot 1550 vrachtauto’s per etmaal, zie tabelletje 
hierbeneden en pagina 16 in de Verkeersmonitor 2021 via deze link: 

https://ohnics.nl/kaart/%2523ma-2033


https://maastricht.parlaeus.nl/user/search/action=showgd/item=27902/RIB_-
_Verkeersmonitor_Maastricht_2021.pdf  

- Buurtnetwerk Brusselsepoort maakt zich, zoals bekend, grote zorgen hierover, zie 
ook deze link: https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/151654092-zorgen-over-
verkeer-in-brusselsepoort 

- Gevolgen voor gezondheid en leefbaarheid:
o Meetbare toename die meestal bijna voortdurend boven de toegestane WHO norm 

van 10 microgram per m3 zit, zie deze links voor de meetresultaten:
▪ https://ohnics.nl/kaart/#ma-2033
▪ https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunten?station=NL50007&component=O3 
▪ https://aqicn.org/city/netherland/maastricht/hoge-fronten 

o Stankoverlast
o Geluidsoverlast

- Gevolg voor gedrag: bewoners kunnen hun huis alleen verantwoord luchten in de 
ochtend.

- De gevolgen zijn ook zichtbaar op de roetkaart van Milieudefensie, zie deze link: 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210611_92769221   

Verdere Bedreigingen – Nog meer problemen

- Uitbreiding parkeerplaats bij Winkelcentrum Brusselsepoort met 550 auto’s, zie 
deze link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180531_00063075 

- P&R voorziening gepland door college van B&W nabij Via Regia rotonde voor 250 
auto’s, zie p. 61 in deze link: https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/ 

- Verbreding van de rotonde op de Nobellaan ter bevordering van de 
verkeersdoorstroming, met als gevolg dat de aanzuigende werking van de 

2017 2021 Verschil

Noorderbrug Totaal 40.150 54.440 + 35%

Via Regia (cantecleerstr.) 10.780 15.430 + 43%

Fagotstraat 12.086 15.920 + 31%

Nobellaan 11.580 16.090 +39%

Via Regia (dousberg) 10.870 14.910 +37%

Vrachtvervoer: Noorderbrug 2.970 4.980 + 68%

Vrachtvervoer Nobellaan 980 1.550 +58%

Vrachtvervoer Via Regia 
(Dousberg)

540 1.160 +  114%

https://maastricht.parlaeus.nl/user/search/action=showgd/item=27902/RIB_-_Verkeersmonitor_Maastricht_2021.pdf
https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/151654092-zorgen-over-verkeer-in-brusselsepoort
https://ohnics.nl/kaart/%2523ma-2033
https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunten?station=NL50007&component=O3
https://aqicn.org/city/netherland/maastricht/hoge-fronten
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210611_92769221
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180531_00063075
https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Openbare%252520besluiten/2021/Openbare%252520besluiten%25252014%252520september%2525202021/Raadsvoorstel%25252072%252520-%2525202021%252520-%252520Vaststellen%252520parkeerplannen:%252520Realisatieplan%252520Parkeren%252520op%252520Afstand%252520,%252520Verordening%252520parkeervergunningen%252520en%252520parkeerbelasting%252520en%252520Parkeernormennota/Bijlage%2525202%252520-%252520Realisatieplan%252520Parkeren%252520op%252520afstand.pdf


‘Randweg Noord’ nog meer toenmeen. Zie ook deze link: https://
www.gemeentemaastricht.nl/stad/stadsontwikkeling. 

- Forse Toename verkeer verwacht, in ieder geval tot 2040 (volgens Omgevingsvisie 
2040).

Oplossing

1. Een zo groot mogelijke milieuzone, inclusief Fort Willemweg-Nobellaan (variant D). Voor 
Brusselse Poort betekent dit dat de Randweg Noord niet langer een Randweg Noord is die 
midden door de buurt loopt, maar een gewone toegangsweg voor het verkeer met 
bestemming Maastricht: ‘Geen Randweg Noord door Brusselse Poort’ 

2. Park & Ride voorzieningen aan de randen van de stad. Voor Brusselse Poort betekent 
dit geen parkeerplaats nabij Via Regia rotonde, maar bijvoorbeeld bij de Steenfabriek aan 
de Belgische grens, of langs de via regia richting grens: als er wel plaats is voor 
golfterreinen, waarom dan niet voor parkeerplaatsen? Er is daar plaats genoeg: ‘Gebruik je 
verstand: parkeer aan de rand’. 

3. Verkeerssnelheid terug van 50 naar 30 in de stad. Voor Brusselse poort betekent dit: 
Quick win. Hopelijk snapt google maps dan ook dat niet alle verkeer dat niet voor 
Maastricht bestemd is niet door onze woonwijken moet. Goed voor verkeersveiligheid en 
de luchtkwaliteit.: ‘haastige spoed is zelden goed’. Zie ook deze link: https://nos.nl/artikel/
2354090-tweede-kamer-30-kilometer-in-bebouwde-kom-als-standaard 

Bijdrage Bewonersvereniging Jekerkwartier, voorzitter Marijke van Lierop:

Slechte lucht heeft forse consequenties voor onze gezondheid. Uitlaatgassen die 
bijdragen aan luchtvervuiling zoals  stikstofdioxide (NOx), roetdeeltjes en koolmonoxide 
hebben een zeer negatieve invloed op de luchtkwaliteit en daarmee op de gezondheid. De 
gezondheidseffecten van uitlaatgassen zijn niet gering: er zouden in Europa maar liefst 
70.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar te betreuren zijn. (NRC, 11-11-2022). Voor 
Nederland geldt dat er jaarlijks minimaal 12.000 mensen vroegtijdig overlijden aan 
ongezonde lucht. (Zie website longfonds – gezonde lucht)

Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp van publieke zorg.

Om de luchtkwaliteit voor iedereen te verbeteren, is invoering van een milieuzone een 
effectieve maatregel. Immers het verkeer heeft het grootste aandeel in de luchtvervuiling 
en met invoering van een milieuzone worden de grootste vervuilers het eerst aangepakt. 

Onderzoek heeft aangetoond dat lokale maatregelen zoals een milieuzone kunnen helpen 
om de piekblootstellingen in en rond een stad als Maastricht te verminderen in hoogte en 
aantal. Dit wordt nog eens versterkt wanneer de milieuzone geflankeerd wordt met beleid 
inzake verkeersstromen, OV-maatregelen, parkeerbeleid, uitfasering van fossiele 
brandstoffen, weren van zwaarder vervoer en stedelijke distributie en dus ook de zero 
emissie stadslogistiek. Met uitsluitend de zero emissie aanpak werken we in de goede 
richting en hopen we ook dat de luchtkwaliteit verbetert maar zonder milieuzone zullen er 
altijd nog vervuilende auto’s door onze stad rijden. 

https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/stadsontwikkeling/groot-onderhoud-rotonde-nobellaan%23:~:text=Verder%252520ontstaan%252520er%252520in%252520de,we%252520daarom%252520de%252520rotonde%252520aanpakken
https://nos.nl/artikel/2354090-tweede-kamer-30-kilometer-in-bebouwde-kom-als-standaard


Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat de verkeersdrukte op de Prins Bisschopssingel 
zeer groot is en dat deze verkeersdrukte de afgelopen jaren ook nog eens behoorlijk is 
toegenomen. De route Prins Bisschopssingel-Kennedybrug wordt veelvuldig gebruikt als 
sluiproute door vrachtverkeer o.a. uit België. De kortste route via de bebouwde kom! De 
impact hiervan op de gezondheid van de omwonenden is ernstig. Ook de afgelopen 2 
weken hebben we weer opnieuw kunnen ervaren hoe extreem druk het was in de stad, 
veel toegangswegen waren dichtgeslibd en het zoekverkeer in het villapark was enorm. Dit 
was weer een aanslag op de luchtkwaliteit en dus op onze gezondheid. 

Juist de afgelopen dagen werd melding gemaakt van het dichtslibben van onze 
gezondheidszorg. We moeten meer investeren in preventie. Laat nou juist die milieuzone 
en flankerende maatregelen een goede stap in de richting van die preventie zijn! Zorg voor 
een gezond leefmilieu en woonklimaat behoort tot de fundamentele taken van de 
overheid. Ook milieuzonering is een gemeentelijke maatregel en verantwoordelijkheid. Dit 
vraagt om keuzes en vertaling van beleid in concrete uitvoeringstaken. 

De maatschappelijke kosten van vervuilde lucht worden betaald door de inwoners van de 
(binnen)stad met hun gezondheid. Schone lucht is een basisrecht vergelijkbaar met 
schoon drinkwater!

Bijdrage Students for Climate Maastricht*, Joëlle Tillij:

Ik spreek vandaag namens Maastricht for Climate. Wij zijn een studentenbeweging die 
zich sterk maakt voor het milieu, het klimaat, en klimaatrechtvaardigheid. Als studenten 
zijn wij erg trots dat wij in Maastricht mogen wonen en studeren: het is immers een 
prachtstad met een rijke geschiedenis. Maar wij maken ons ook zorgen.

We maken ons zorgen omdat Maastricht een van de meest vervuilde luchten van 
Nederland heeft. We maken ons zorgen omdat we soms al ademhappend naar onze 
faculteiten moeten fietsen door de stinkende uitstoot van het verkeer om ons heen: een 
uitstoot die wel 3, 4, 5, soms wel 6 keer zo hoog als de limiet van de 
Wereldgezonheidsorganisatie. We maken ons zorgen omdat onderzoek bevestigt dat we, 
door langdurig in Maastricht te studeren en te wonen, onze kans op longkanker en andere 
luchtwegaandoeningen vergroten. En we maken ons zorgen dat de gemeente Maastricht 
nog onvoldoende actie heeft ondernomen om haar inwoners tegen het bovenstaande te 
behoeden. Daarom scharen wij ons volledig achter de oproep van Milieudefensie en de 
buurtnetwerken om een Milieuzone in te voeren in Maastricht. Andere steden zoals 
Arnhem hebben immers laten zien dat het kan. Niet voor niet staat het invoeren van een 
Milieuzone, het verbeteren en toegankelijker maken van het OV, en het realiseren van 
P&R faciliteiten aan de rand van de stad bovenaan onze lijst van acht eisen die we al een 
paar jaar terug opgesteld hebben. Onderzoek toont aan dat een zo groot mogelijke 
Milieuzone die stapsgewijs gerealiseerd kan worden de grootste gezondheidsvoordelen 
oplevert, hetgeen wij van harte ondersteunen. En wij zouden geen klimaatbeweging zijn 
als we niet ook de milieuwinst van het terugdringen van vervuilend verkeer zouden 
benadrukken. En we zouden geen klimaatrechtvaardigheidsbeweging zijn zonder de 
nadruk te leggen op rechtvaardigheid: het zijn immers de lagere inkomensgroepen en 
buurten die op de plaatsen met de meeste luchtvervuiling wonen. Als studenten hebben 
wij nog de mogelijkheid om na een paar jaar studeren onze biezen te pakken en te 



verhuizen naar een plek met een schonere lucht: veel andere inwoners van Maastricht 
hebben die luxe helaas niet. 

Daarom roepen wij de gemeente op om werk te maken van de Milieuzone en te laten zien 
dat onze stad echt wel beter kan dan onderaan het lijstje van luchtkwaliteit te bungelen. 
De kennis is er, de steun van buurtnetwerken, studenten, en een groeiend deel van de 
gemeenteraad ook: we moeten het alleen nog doen! Als studentenbeweging helpen we 
graag mee met het realiseren van deze zone, zo niet via formele gesprekken zoals 
vandaag dan wel via de straatprotesten waarom we bekend staan.  

Wij studenten studeren graag in Maastricht, maar we zouden nog liever studeren in een 
Maastricht zonder vervuilende lucht.

* Students For Climate zijn een lokale tak van de wereldwijde klimaatbeweging.Wij 
streven naar klimaatrechtvaardigheid - de ontwikkeling en implementatie van een nieuw 
mondiaal systeem waarin de mensheid binnen de planetaire grenzen bestaat. Wij eisen 
sociale rechtvaardigheid, wij eisen een transitie die het lijden van de meest kwetsbaren 
maximaal beperkt. Wij beschouwen de huidige situatie als een schending van de 
mensenrechten - onze strijd gaat niet alleen over het beschermen van onze toekomst en 
die van toekomstige generaties. Het gaat om de bescherming van de levens van 
degenen die nu al lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering.

Bijdrage Tom van Dijkman, bewoner Akersteenweg, Buurtplatform Heer: 
De Akersteenweg, is één van de drukke verkeerswegen in onze stad. Ik woon daar naast 
de stoplichten tussen de Akersteenweg en de Vijverdalseweg, met mijn vrouw en onze 
kinderen. 

Op een dag kwam de heer Rutten van Milieudefensie Maastricht bij ons aan de deur en 
die maakte ons alert op de slechte kwaliteit van de lucht bij ons in de straat als gevolg van 
het vele verkeer en de stoplichten, “stop and go verkeer”. Nu ben ik chemicus en ben ik bij 
zo’n stelling natuurlijk vooral geïnteresseerd in de harde cijfers en dus ben ik gaan meten 
en lezen. 

Voor het meten heb ik een zelfgebouwde luchtkwaliteitssensor gebruikt (gebouwd naar de 
voorschriften van luftdaten.de) en de resultaten waren opmerkelijk; geregeld oversteeg het 
fijnstof de Nederlandse drempelwaardes van 25 en 40 µg/m³ voor PM2.5 en PM10. Deze 
drempelwaardes zijn afgeleid van WHO voorschriften voor tussenstappen op weg naar de 
echte doelwaardes; te weten 5 en 15 µg/m³, en dat haalden we bijna dagelijks! 

Door te lezen leerde ik dat een milieuzone in andere steden al een effectief middel is 
gebleken om bij knelpunten de piekwaardes in met name fijnstof omlaag te brengen en dat 
milieuzones in de praktijk met name het gebruik van oude dieselauto’s belemmert. Het 
betreft slechts 3% van alle voertuigen, maar die stoten wel ongeveer 50% van alle fijnstof 



uit! Er valt dus met een relatief kleine ingreep veel effect te sorteren op de directe 
leefomgeving zonder dat daarmee de bereikbaarheid van de binnenstad voor leveranciers, 
klanten, vrienden, familie en anderen significant mee benadeeld wordt. Het idee dat een 
milieuzone bedrijvigheid onder druk zet, klinkt misschien logisch maar is weinig feitelijk. 
Lokale ondernemingen kunnen met ontheffingen worden geholpen, en onderzoek in 2015 
liet zien dat fijnstof economisch schadelijk is; we sterven gemiddeld 9 maanden eerder, en 
nemen landelijk jaarlijks 4,5 miljoen kostbare extra ziekteverzuimdagen op.

Zo werd dus al snel duidelijk dat de heer Rutten van Milieudefensie Maastricht gelijk heeft; 
de lucht bij ons in de straat is van slechte kwaliteit en daar valt wat aan te doen! Bedenkt u 
zich alstublieft hoe raar het eigenlijk is dat we allemaal aanstoot nemen aan iemand die 
afval uit het open raam van zijn auto gooit, maar dat we op dit moment nog accepteren 
wanneer het gebeurt via de uitlaat van een auto. Zeker als je je bedenkt dat dit afval 
vervolgens ook in de longen van kwetsbare jongeren en ouderen terecht komt! Ik nodig de 
wethouder dus uit om snel werk te maken van een zo groot mogelijke Milieuzone!

Bijdrage Milieudefensie Maastricht, Math Korpershoek, secretaris:

De stadsronde van 10 mei j.l. heeft o.a. een presentatie van dhr. Motshanen, adviseur 
inzake invoering Milieuzones en een bezoek door een vertegenwoordiging van de Raad, 
opgeleverd.

Dit kon mede door de medewerking van zowel Raad als College tot stand komen 
waarvoor een grote merci. De verslaggeving van bezoekende fracties in  Arnhem laten 
een positief beeld zien voor wat betreft mogelijkheden en noodzaak voor invoering van 
een Milieuzone. 

Gesprekken met een 10-tal fracties van onze gemeenteraad laten bijna unaniem een 
zelfde beeld zien en tevens  een gevoel van urgentie  voor wat betreft het nemen van de 
verdere stappen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Men is zich er steeds meer van bewust dat ondanks de verbeterde luchtkwaliteit het 
huidige niveau van vervuiling schreeuwt om verdere aanscherping van te nemen 
maatregelen. De voornemens van de Europese Commissie in het kader van Green Deal 
tonen  de noodzaak hiertoe. De  gecombineerde invoering van ZES  met een gefaseerde 
invoering van een grote Milieuzone  met P&R  aan de randen van de stad is  een 
belangrijke stap  in de goede richting Dit niet op de laatste plaats vanwege  aangetoonde 
gezondheidsschade bij basisschoolleerlingen: 1 op de 5 kinderen heeft nu al  astmatische 
klachten luchtkwaliteit gerelateerd.

De voorgenomen invoering van ZES  als ook het bezoek aan Arnhem toont dat ook de 
handhaving  in een grensgemeente geen onoverkomelijke drempel hoeft te zijn.



Maastricht 22-11-2022

Onderwerpen: milieuzone                  

L.S.,

De Fietsersbond zet zich al jaren in voor schone lucht in Maastricht. Zo 
hebben wij adviezen gegeven toen de voorstelling van de situaties in Maastricht door het Bureau Haskoning niet 
correct was. Ook zijn wij betrokken geweest bij de voorbereiding van de zone Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). 
Wij zijn dan ook zeer verheugd da de gemeenteraad heeft besloten voor de binnenstad tot een ZES-zone met 
camerabewaking per 2025.

De in- en uitvoering van de ZES-zone vervult bijna alle voorwaarden voor een Milieuzone van dezelfde grootte 
voor ander verkeer. Het zou een gemiste kans zijn als deze mogelijkheid niet wordt gegrepen. Immers andere 
steden stellen zichzelf dezelfde opgave.

Maastricht – bestuur en burgers – hebben zich veel moeite getroost voor een nieuwe Milieuzone. Het is tijd om de 
twee-zones-voor-de-prijs-van-één nu te realiseren. Wij willen erop wijzen dat de camerabewaking het ook 
mogelijk maakt om vervuilend tweewielerverkeer (brom- en snorfietsen) uit de binnenstad. Ook dit wordt in 
andere steden geïntegreerd.

Als de gemeenteraad geeft om de gezondheid van het volk dat ze vertegenwoordigd, kan ze niet anders dan te 
besluiten tot een binnenstad in 2025 waar vervuilend verkeer over de volle breedte wordt geweerd. Dit is een stap 
in de richting van een grote, geheel Maastricht omvattende milieuzone op een later tijdstip

Namens de Fietsersbond,
Leo Maathuis
afdelingsvoorzitter
maastricht@fietsersbond.nl 

Bijdrage Professor dr. Paul J.A. Borm, buitengewoon hoogleraar Toxicology 
HHU-Dusseldorf/ lid Gezondheidsraad-cie ultafijnstof/ Lid Gezondheids- 
akkoord Zuid-Limburg:

Ik heb tijdens mijn presentatie de wethouder erop gewezen dat de EU op dit moment haar 
normen voor luchtverontreiniging herziet, open link: https://onedrive.live.com/?authkey=!
AlaBUHLQLPfbOpU&cid=62D990AC59DB36B6&id=62D990AC59DB36B6!
16752&parId=62D990AC59DB36B6!116&o=OneUp 
Dat geldt dus voor fijnstof, ozone, NOx en SO2. De EU wil per 2050 de nieuwe fijnstof 
norm van de WHO (5 microgram/m3) aanhouden en wil daar in forst tempo naar toe. Per 
2030 (over 7 jaar) mag de fijnstof (PM2.5) concentratie niet hoger zijn dan 10 microgram/
m3 (nu 25). Een milieuzone alleen is niet eens genoeg om dat te bereiken maar wel een 
noodzakelijke naar compliance met nieuwe wetgeving.

https://onedrive.live.com/?authkey=%2521AlaBUHLQLPfbOpU&cid=62D990AC59DB36B6&id=62D990AC59DB36B6%252116752&parId=62D990AC59DB36B6%2521116&o=OneUp


Verder wil de EU de burger de mogelijkheid bieden en daarbij ondersteunen 
omaantoonbare schade aan gezondheid te verhalen op de vervuiler en 
overheid. Dit is nieuw en zal naar mijn inschatting grote gevolgen hebben 
voor milieucasuistiek en het huidige dossier kan zomaar eens een op maat 
zijn naar een claim aar Gemeente Maastricht in 2030 indien zij niet tijdig heeft 
gehandeld.
Voorafgaand aan dit betoog heb ik geciteerd uit het Factsheet van EU over 
luchtkwaliteit dat ik als aanhang heb toegevoegd:  https://drive.google.com/file/d/
1a9GXZtqRIZHOsikE0FKhUOE_As0EepRg/view?usp=sharing

Van harte hopen wij, dat u bovenstaande informatie ter harte neemt 
en een aansporing voor u betekenen voor het nemen van de door 
hen gewenste noodzakelijke aanpak van de luchtvervuiling en 
geluidsoverlast door verkeer.  

Ondersteund worden Milieudefensie Maastricht en Buurtbalans Maastricht door volgende 
buurtnetwerken: Nazareth, Wittevrouwenveld, Limmel, Ravelijn, Hoge Fronten, 
Brusselsepoort, Malpertuis, Caberg, Mariaberg, Kommelkwartier, Jekerkwartier, Biesland, 
Jekerdal, Sint Pieter, Villapark, Wyck, Heugemerveld, Randwyck, Wyckerpoort, Scharn, 
Heer, en de belangenorganisaties: Maastrichtse Klimaatcoalitie, Fietsersbond Maastricht, 
Vrienden Binnenstad Maastricht, Vrijthof Binnenste Buiten, Platform Verkeer & Milieu, FNV 
Maastricht en experts luchtkwaliteit: professor Onno van Schayck (UM) en professor Paul 
Borm (UD). 

Informatie: Paul Rutten, Milieudefensie Maastricht - ruttenpaul@xs4all.nl

https://drive.google.com/file/d/1a9GXZtqRIZHOsikE0FKhUOE_As0EepRg/view?usp=sharing

