
Informatieblad
Maatregelen voor schone lucht 
in jouw gemeente 
Er zijn heel veel maatregelen mogelijk voor schone lucht. Voor een deel ligt de 
verantwoordelijkheid bij het Rijk, maar ook voor een deel bij de gemeentelijke 
overheid. In dit informatieblad beschrijven wij een aantal maatregelen die door 
een gemeente zelf genomen kunnen worden.

1. Minder verkeer 
Minder verkeer is beter voor de lucht. Verkeer is 
de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling. Een 
structuurplan of verkeersplan van de gemeente 
moet autorijden dus niet aantrekkelijker maken. 
De aanleg van parkeergarages en meer of 
bredere wegen trekt verkeer aan. Hierdoor 
nemen mensen sneller de auto in plaats van een 
alternatief. Werk dus aan alternatieven, aan het 
ontmoedigen van autogebruik en aan autoluwe 
woonwijken en binnenstad.

2. Lagere snelheden
Kies voor een lage snelheid op zoveel mogelijk 
plaatsen. Langzamer rijden is schoner. Voor 
luchtvervuiling geldt als vuistregel: hoe 
langzamer hoe beter, zolang er nog in de tweede 
of derde versnelling gereden kan worden. Ook 
voor de doorstroming is langzamer rijden 
gunstig. Mensen denken soms dat je met harder 
rijden sneller van de weg af bent en minder files 
veroorzaakt. Het tegendeel is waar: hogere 
snelheden veroorzaken meer ongelukken en 
meer opstoppingen. Bij langzamere snelheden 
wordt gelijkmatiger gereden, minder geremd en 
opgetrokken en komt iedereen veilig thuis.

3. Doorstroming
Het ontmoedigen van het autogebruik moet niet 
leiden tot een overmatige hoeveelheid 
opstoppingen en files, daar wordt de lucht niet 
schoner van. Doorstroming is belangrijk, want het 
steeds optrekken van motoren is nog slechter 
voor de luchtkwaliteit. 
De doorstroming kan bevorderd worden door:

• de invoer van een groene golf 
(stoplichten die allemaal op groen staan 
bij het rijden van de gewenste snelheid);

• lagere snelheden; 
• duidelijke verkeerssituaties; 
• het scheiden van verschillende soorten 

verkeer.

4. Doorgaand verkeer en vrachtverkeer weren
Onderzoek welk verkeer er rijdt op knelpunten en 
drukke straten en wat dit verkeer daar te zoeken 
heeft. Doorgaand (vracht)verkeer moet zoveel 
mogelijk om de stad heen geleid worden en uit 
de stad geweerd worden. Dat is in het belang van 
de luchtkwaliteit (maar ook van de 
wegenbelasting en veiligheid).

• Natuurlijk heb je ook 
vrachtbestemmingsverkeer voor de 
bevoorrading van winkels. De ideale 
oplossing hiervoor is een eigen elektrisch 
distributiesysteem. 

• Voor het omleiden van doorgaand 
verkeer zijn bypasses (bijv. extra 
ontsluiting van een industrieterrein op 
gunstigere plek) of ringwegen een 
uitkomst. 

• Een goed voorbeeld is het 
taartpuntensysteem van Groningen. Hier 
wordt gebruik gemaakt van een stadsring, 
met eenrichtingsverkeer ontsluitingen per 
stadsdeel/taartpunt.

5. Ontmoedig korte autoritten met 
parkeerbeleid
Zorg niet voor extra parkeergarages of meer 
parkeergelegenheid in de binnenstad en 
woonwijken. Voer liever juist hoge 
parkeertarieven in en verminder de hoeveelheid 
parkeerplaatsen. Minder parkeerplaatsen levert 
ruimte op die gebruikt kan worden voor: heldere 
verkeerssituaties, vrijliggende fietspaden, vrije 
busbanen en mooie grote stoepen en terrassen. 
Een mooie openbare ruimte is ook belangrijk 
voor de winkeliers, winkelend publiek en de 
bewoners van de binnenstad. Er is altijd veel 
weerstand tegen strenger parkeerbeleid, maar 
het helpt om mensen te wijzen op de 
aantrekkelijkheid van mooie boulevards en 
autovrije pleinen tegenover de rommelige 
parkeerchaos.



6. Stimuleer fiets en OV
• Zorg voor een goed fietsnetwerk met 

veilige en snelle fietspaden;
• Stimuleer goed en snel openbaar vervoer. 

Denk bijvoorbeeld aan vrije busbanen en 
trambanen. Waar vieze bussen rijden, kan 
ook gewerkt worden aan schonere 
bussen. Dit moet meestal geregeld 
worden in de concessie en valt dus buiten 
ruimtelijke plannen.

7. Spreid het verkeer niet, behoud autoluwe 
woonwijken
Sommige drukke stadsstraten en knelpunten 
kennen hoge concentraties fijnstof waar de norm 
wordt overschreden. Om de norm te halen op die 
plek wordt soms voorgesteld het verkeer te 
spreiden en langs kleinere wegen te laten rijden. 
Dit helpt inderdaad de overschrijding op die plek 
tegen te gaan en komt ten goede aan de 
gezondheid van de mensen die langs dat 
knelpunt wonen. Echter, het verkeer komt op 
andere plaatsen waar weer andere mensen 
wonen. Niet alleen hoge concentraties zijn 
schadelijk. Ook lagere concentraties die voldoen 
aan de wettelijke EU-norm zijn nog schadelijk 
voor de gezondheid. Het is dus handelen naar de 
wet, maar niet in het belang van de algemene 
gezondheid. De vervuiling wordt alleen maar 
meer verspreid, het probleem wordt niet 
opgelost. Schoner en minder verkeer, dat is de 
oplossing.

8. Schoner vervoer (van sloopregelingen tot 
elektrisch)

• Stimuleer het elektrisch rijden;
• Sloopregelingen voor vieze oude 

modellen; 
• Stimuleer het gebruik van schone taxi's;
• Concessies voor openbaar vervoer met 

eisen aan de uitstoot van bussen. Kies 
voor bussen op gas of een andere 
schonere brandstof dan diesel of benzine. 

Specifieke adviezen voor grotere steden en de 
Randstad als geheel:

Milieuzones 
Een milieuzone is een gebied in een stedelijke 
omgeving waar alleen "schone" vrachtwagens 
worden toegelaten. Door middel van 
cameratoezicht wordt dit gecontroleerd. De 
milieuzones kunnen uitgebreid worden met 
strengere toelatingseisen (bijv. geen oude 
bestelbusjes of oldtimers meer in de binnenstad) 
of de oppervlakte kan vergroot worden. Voor 
grotere steden zijn milieuzones een goede 
maatregel. Een milieuzone wordt alleen ingesteld 
als er daadwerkelijk een probleem met 
luchtkwaliteit is. Strenge handhaving is ook een 
voorwaarde, anders zal de maatregel genegeerd 
worden.

Lokale spitsheffing 
Beprijzing helpt om in piekuren 'onnodig' verkeer 
van de weg te halen. Uit onderzoek in de regio 
Rotterdam bleek dat tijdens de spits maar liefst 
80 procent van het verkeer op de ringwegen uit 
lokaal en regionaal verkeer bestaat. Voor deze 
korte ritten zijn voldoende alternatieven 
voorhanden in de vorm van fiets en openbaar 
vervoer.

Maximumsnelheid 
Verlaag de maximumsnelheid op stadssnelwegen 
naar 80 km/uur. Ook op andere snelwegen kan 
de snelheid omlaag. Hiermee wordt niet alleen 
de uitstoot verminderd, maar neemt ook de 
veiligheid toe.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op. Dat kan met een 
email naar schonelucht@milieudefensie.nl of door 
te bellen met onze Servicelijn: 020 6262 620 (ma 
– do, 9.30 tot 16.30 uur)

www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit

Amsterdam, 22 juni 2012 

Meer informatie: www.milieudefensie.nl en Milieudefensie Servicelijn: 020 6262 620, 9.30 - 16.30 (ma t/m vr).
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