
25 Oktober 2011 De Raad van State en het rapport!!
Na 6 maanden stilte, 
eindelijk weer eens een 
nieuwsbrief van 
filterdetunnel.nl. 

Sinds de laatste nieuwsbrief 
is er een hoop gebeurd. Zo 
kreeg het niet filteren van 
de A2 tunnel ruime 
aandacht in het televisie 
programma Zembla en 
diende half september de 
zaak van Klaor Loch en 

Filterdetunnel.nl bij de Raad van State in Den Haag. Het betrof onze bezwaren tegen 
het tracé besluit om geen filter in de Maastrichtse A2 tunnel toe te passen. Tijdens 
de zitting werd het krachtverschil duidelijk. De staat, waar tegen we procederen, 
werd vertegenwoordigd door een 28-koppig leger van advocaten en specialisten van 
het projectbureau Avenue2 en het ministerie. 
We verwachten spoedig een uitspraak, maar we rekenen er niet op dat de rechter 
zich gaat wagen aan een nieuw onafhankelijk onderzoek naar tunnelfiltering in 
Maastricht. Het argument zal zijn dat de tunnel volgens de berekeningen zal gaan 
voldoen aan de wettelijke normen. Of die berekeningen echt kloppen is nu precies 
datgene waar wij al meer dan 2 jaar aan twijfelen. 
Onze twijfel wordt versterkt door het pas verschenen onderzoek en eindrapport 
‘Tunnels en luchtkwaliteit’. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de regionale 
directies Noord- en Zuid-Holland van Rijkswaterstaat en van het innovatie platvorm 
Luchtkwaliteit.
Conclusie van dit rapport: 
De berekeningen zoals die in Nederland gedaan worden naar de luchtkwaliteit bij 
tunnelmonden schieten te kort! 

Zeer dubieus de  tail;   een van de onderzoekers en schrijvers van dit rapport is F. van 
Weert, dé luchtspecialist van het projectbureau A2. Deze specialist beweert al 2 jaar 
dat de berekeningen van de luchtkwaliteit aan de tunnelmonden in Maastricht juist 
wél kloppen?! Mede door die bewering heeft de gemeenteraad destijds besloten om 
verder geen onderzoek te doen naar tunnel filtering. 
Wat ons ook al meer dan twee jaar wordt verteld, zowel door de verantwoordelijke 
wethouders als het A2 projectbureau, is, dat  met de komst van de tunnel er 
niemand op achteruit zal gaan qua luchtkwaliteit. Tot onze grote verbazing werd er 
op de zitting bij de Raad van State vermeld dat er dus wél mensen zijn die er op 
achteruit gaan! Dit houdt volgens ons in dat de Maastrichtse burgers (en dus ook de 
gemeenteraad) niet juist geïnformeerd zijn. En op de vraag wat er gaat gebeuren als 
blijkt dat de luchtkwaliteit aan de tunnelmonden na gereedkomen toch niet goed is, 
werd er geantwoord: “Dan plaatsen we toch gewoon een paar schermen!!”. Volgens 
onze expert heb je het dan over schermen van 16 meter hoog, dat zijn ongeveer 6 
etages. Wie wil dit nu niet voor z’n deur?! 

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=41945&cHash=532a1009236f3affc3a008f7b94a5e0a
http://www.cob.nl/activiteiten/onderzoek/tunnels-en-luchtkwaliteit.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leger van advocaten en specialisten!!!

Schrijf ook eens een bericht in ons gastenboek http://filterdetunnel.nl/Gastenboek.php

Als u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar info@filterdetunnel.nl

http://filterdetunnel.nl/Gastenboek.php
mailto:info@filterdetunnel.nl
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