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'van minister mag ik bii Aro school bouwen'
8AS SOETEIIIHORST
BARTVAI{ ZOELEN

AMSTERDAjU - De normen die
minister Jacqueline Cramer van
Milieu sinds gisteren hanteert
voor de luchtkwaliteit rond scho-
len, creches, beiaarden- en ver-
pleeghuizen habii snelwegen,
stellen in de praktiik niets voor.

Dat zegt stadsdeelvoorzitter leroen
Broeders (Bos en Lommer) op basis
van onderzoek door TNO. "Het is
slmboolpolitiek met een hoog gaat-
u-maar-rustig-slapengehalte."

Vorig iaar raadde de GGD een
nieuw onderkomen af voor een ba-
sisschool in Bos en Lommer. Die zou
te dicht bii de snelweg komen. De
GGD verwees naar wetenschappe-
lijk onderzoek waaruit blijkt dat
;'onge kinderen op scholen nabit

Jacqueline Cramen als je
dat nietwilt, zetje daar
toch geen schoolneer?

snelwegen vaker met luchtwes-
klachten, astma of zelfs achterbli i-
vende longgroei kampen. Eerder
stelde de Gezondheidsraad, een ad-
viesorgaan van het kabinet, dat kin-
deren, ouderen en zieken nabii
snelwegen grotere dsico's lopen.

Mede daarom kwam Cramer met
eenverbod op debouwvan scholen
op minder dan driehonderd meter
afstand van snelwegen. Dan moet
wel zijn aangetoond dat de lucht-



aistand van snelwegen. Ilan moet
wel zijn aangetoond dat de lucht'
verontreiniging te hoog is. En daar
zit het probleem, aldus Broeders.
Een door hem gelast TNo-onder'
zoek wiist uit dat bii geen van de
acht scholen biide Alo de door Cra-
mer vastgestelde grenzen voor stik-
stofdioxide en nlnstof worden over-
schreden. Broeders: "Dat betekent
dat ik pal naast de drukste snelweg
van Nederland een school kan neer-
zetten. Dat kan nooit goed zijn."

TNO waarschuwt dat dewettelijke
maatstaf van Cramer 'onvoldoende
inzicht [kan] geven in de werkeliike
gezondheidsrisico s'. Deze zegt niets
over het veel schadeliiker ulhafiin-

stof. 'Vanwege deze onzekerheid is
er discussie of - hoewel de lucht-
kwaliteit voldoet aan de normen -
toch een bepaalde afstand tot nabii
gelegen (snel)wegen in acht moet
worden genomen.'

Op de Aro door West geldt een
maximumsnelheid van tachtig kilo,
meter per uur. Dat kan gunstig ziin
voor de luchtkwaliteit. Broeders is
daar nietvan overtuigd, "Het gaat er
ook om dat dit 6€n van de drukste

wegen is. En wie garandeert dat
straks niet w66r honderd wordt ge-
reden? Cramer staat onder drukvan
minister Camiel Eurlings van Ver-
keer en Waterstaat, die een betere
doorstroming wil. Hiikan een hoge-
re snelheid bepleiten en er dan ook
op wijzen dat kinderen en ouderen
nu biiwet worden beschermd."

Het liefste ziet Broeders dat de A1o
een stadsstraat wordt meteen maxi-
mumsnelheid van viiftig kilometer

peruur. "Nu maken we ons druk om
de uren waarop de kinderen naar
school gaan, Maa! ze ademen ook
buiten schooltiid deze lucht."

Bii monde van een wooldvoerder
reageert Cramerverbaasd op de kri-
tiek uit Bos en Lommer, "Uiteinde-
lilk is het toch hetstadsdeel zelfdat
de beslissing neemt ofscholen daar
kunnen worden gebouwd." Als het
stadsdeel meent dat het toch onge-
zond is rond de Aro. kan Broeders
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zelf beslissen dat daar geen school
mag komen.

Gemeente- en stadsdeelbestuur-
ders moeten volgens Cramer vooral
z6lf hun verantwoordeliikheid ne-
men. Ze willen dat ook, volgens
haar. Dat is de reden dat Cramer de
zone rond snelwegen niet botweg
op slot heeft gedaan. "Er ziin ook
veel plekken rond snelwegen waar
geen smedge lucht is en waar le pri-
ma een schoolkunt bouwen."

Het gebouwvan de HogeschoolAmsterdam aan dG Wiltranghlaan, vlak bij de ringweg Am.
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Onaf hankeliJk mbo studieloopbaanadvles
voor longeren en ouders

Lesrlingen plaatsen in een passende opleiding,
dal willen alle scholon. Toch wordl veel schooluitval

veroorzaakt doordal iongeren niel in de juiste
oploiding ter€cht komon.

mbocoach.nl helpl je bij het vinden van de b€sto
opleiding voor iou. W6 gaan mat j€ in gesprek,

onderzo€ken je schoolervaringgn en organiser€n
zo nodig korte nieuw€ schoolervaringen.

Meer welen?
Kiik op mbocoach.nl ol neem contact op:

06-55771675 / info @mbocoach. nl

mbocoach.nl Jan Olohert Vaillantlaan 18
10862A Amslerdam KvK: 34314897

nrbocoach.nl vortorgl ook ondsrwijsclnsull voor bodnl!€n d|€ m€l pnqoren worlsn

Avond Israel zonder
Een Anderloods Geluid
VERA SPAANS

AMSTERDA"II{ - Awraham Meli-
ers, 6€n van de oprlchters van
Een Ander loods Geluid, is vorige
week geweigerd bU de solldarl-
teltsbueenkomst voor Israel in
Bultenveldert.

Meiiers was door het Cidi (Centrum
Documentatie Informatie lsra6l)
uitgenodigd de - openbare - bii-
eenkomst van 7 ianua in het Joods
Cultureel Centrum in Buitenveldert
biitewonen.

Bii de ingang stuitte hij echter op
een beveiligingsmedewerker, die
Meiiers meldde dat hi, van de orga- loodse Gemeente Amsterdam is
nisatie instructies had gekegen Meiiers uiteindeliik gewoon toege-
geen ledenvan Een Ander Joods Ge- lat€n - omdat hiizich van Een An-
luid binnen te laten. Hierop vroeg der loods Geluid zou hebben ge-
hii Meiiers of hij nog steeds lid was. distantieerd.

Hier wilde Meijers niet op ingaan. "Een Ander Joods Geluid is hele-
Toen hiizich met ziin p€rskaart toe- maal niet geweest," zeglhii. "En als
gang probeerde te verschaffen, ant- Meijers nog lid was geweest, had-
woordde de beveiligingsman - te- den wii het volste recht hem naar

ziin intenties te wagen.n
Op de waag of dat gebruikeliik is

bit een openbare biieenkomst, rca-
geerthij: "Als hiivan Hamas was ge-
weest, hadden wii hem dan ook
binnen moeten laten? Niet dat ik ze
wil vergelijken, maar wii hebben
het volste recht na te lTagen wat ie-
mand precies komt doen. En als Een
Ander Ioods Geluid heibel wilde ko-
men trappen, dan hadden we ze de
toegang ontzegd,"

De avond werd georganiseerd
door tal van partiien, waaronder Li-
koed Nederland. de Federatie
Nederlandse Zionisten, het Neder-
lands Verbond voor Progressief fo-
dendom, het Joods Maaschappe-
liik Werk en de Liberaal loodse Ge-
meente.

Meiiers wacht nog steeds op excu- t
ses uan de overkoepelende organi-
satie. Maar verder dan de medede-
ling dat 'de beveiliging volgens in-,
structies heeft gehandeld' is hii
vooralsnog niet gekomen.

vens woordvoerder van €6n van de
organiserende partiien, Likoed
Nederland - dat hii daar niets mee
te makenhad,

Meiiers is uiteindeliik doorge-
lopen. "Het was enorm gCnant,"
zegt hii, "ledereen keek me aan als-
of ik een terrorist was."

Volgens Benno van Plaag van de

hls iemand van Hamas
komt, moeten we die
dan ook binnenlatenl


