


Samen voor gezonde lucht, teken onze petitie !
Beste buurtbewoner,

Jaarlijks wordt door RIVM de roetconcentraties in Nederland op een roetkaart gevisualiseerd. Op de voorzijde van 
deze flyer ziet u de roetkaart uit 2019 van de gemeente Maastricht. Op de drukke verkeerswegen ziet u de 
concentraties van roetuitstoot weergegeven in de kleur rood en over bijna de gehele stad de mindere concentraties 

roet in de kleur okergeel. 

* Zie voorzijde flyer: elke 0,5  µg EC (roet) = 3 maanden vroegtijdig overlijden, voorafgegaan door 
langdurige (5–8 jaar) gezondheidsklachten!

De belangrijkste bron van roet zijn de uitlaatgassen van dieselmotoren. Dit naast andere schadelijke uitlaatgassen van 
gemotoriseerd verkeer, zoals (ultra) fijnstof, stikdofdioxide en CO2 èn fijnstof afkomstig van slijtage banden en remmen. 
De kleinste roetdeeltjes dringen tot diep in de longen en veroorzaken luchtweg- en longaandoeningen, hart- en 
vaatziekten èn kanker. In steden hebben één op de vijf kinderen astma, in belangrijke mate veroorzaakt door 

uitlaatgassen van gemotoriseerd verkeer. 
 

Wat men belooft, moet men ook nakomen!
Het huidig college heeft de Maastrichtse bevolking beloofd, dat er in deze bestuursperiode een Milieuzone zal komen, 
waarin ’vieze’ oude diesel- en benzineauto’s geweerd worden. Het benodigde geld is hiervoor gereserveerd, maar de 
aanpak blijft nog steeds uit. Dit geldt niet voor steeds meer andere steden in ons land, milieuzones zorgen daar voor 

minder verkeer en betere luchtkwaliteit. Maastricht blijft achter!

Met de steun van diverse buurtorganisaties roepen wij de gemeente Maastricht op: “Kom op voor de gezond-
heid van alle Maastrichtenaren: houd vooral rekening met de extra kosten voor bewoners met een smalle 
beurs en kleine ondernemers!” Kies voor een zo groot mogelijke Milieuzone die in de loop van enkele jaren 
stap voor stap kan worden uitgebreid tot en met alle grote toegangswegen rondom Maastricht. Belangrijke 
voorwaarde is dat de bij behorende extra Park & Ride’s aan de randen van de stad, dus niet tussen binnenstad 

en de buurten komen te liggen.

Doe mee en teken de petitie: milieuzonemaastricht.nu 

Informatie en reacties: milieudefensiemaastricht@gmail.com
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, 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). 
 


