T4TPAROOLZATERDAG
I.TJANUARt
2oo9

amsterda
m

)zg

'van ministermagik bii Aro schoolbouwen'
8ASSOETEIIIHORST
BARTVAI{
ZOELEN
AMSTERDAjU - De normen die
minister Jacqueline Cramer van
Milieu sinds gisteren hanteert
voor de luchtkwaliteit rond scholen, creches, beiaarden- en verpleeghuizen habii snelwegen,
stellen in de praktiik niets voor.
Dat zegtstadsdeelvoorzitter
leroen
Broeders(Bosen Lommer)op basis
van onderzoekdoor TNO. "Het is
slmboolpolitiekmet eenhooggaatu-maar-rustig-slapengehalte."
Vorig iaar raadde de GGD een
nieuw onderkomenaf voor eenbasisschoolin Bosen Lommer.Diezou
te dicht bii de snelwegkomen. De
GGDverweesnaar wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat
;'ongekinderen op scholen nabit

Cramen
alsje
Jacqueline
datnietwilt,zetjedaar
tochgeenschoolneer?
snelwegenvaker met luchtwesklachten,astmaof zelfsachterbliivende longgroei kampen. Eerder
steldede Gezondheidsraad,
eenadviesorgaanvan het kabinet,dat kinderen, ouderen en zieken nabii
snelwegengroteredsico'slopen.
Mede daarom kwam Cramermet
eenverbodop debouwvan scholen
op minder dan driehonderdmeter
afstand van snelwegen.Dan moet
wel zijn aangetoonddat de lucht-

aistand van snelwegen.Ilan moet
wel zijn aangetoonddat de lucht'
verontreinigingte hoog is. En daar
zit het probleem, aldus Broeders.
Een door hem gelast TNo-onder'
zoek wiist uit dat bii geen van de
achtscholenbiide Alo de doorCramer vastgesteldegrenzenvoor stikstofdioxideen nlnstofwordenoverschreden.Broeders:"Dat betekent
dat ik pal naastde drukstesnelweg
van Nederlandeenschoolkan neerzetten.Dat kan nooit goedzijn."
TNOwaarschuwtdat dewettelijke
maatstafvan Cramer'onvoldoende
inzicht [kan] gevenin de werkeliike
gezondheidsrisico
s'. Dezezegtniets
over het veel schadeliikerulhafiin-

HetgebouwvandeHogeschoolAmsterdam
aandGWiltranghlaan,
vlakbijderingwegAm.
stof. 'Vanwegedezeonzekerheidis
er discussieof - hoewel de luchtkwaliteit voldoet aan de normen toch eenbepaaldeafstandtot nabii
gelegen(snel)wegenin acht moet
wordengenomen.'
Op de Aro door West geldt een
maximumsnelheidvan tachtigkilo,
meter per uur. Dat kan gunstigziin
voor de luchtkwaliteit. Broedersis
daarnietvan overtuigd,"Het gaater
ook om dat dit 6€n van de drukste

wegen is. En wie garandeertdat
straksniet w66r honderdwordt gereden?Cramerstaatonderdrukvan
minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat,die een betere
doorstromingwil. Hiikan eenhogere snelheidbepleitenen er dan ook
op wijzen dat kinderenen ouderen
nu biiwet wordenbeschermd."
Het liefsteziet Broedersdat de A1o
eenstadsstraatwordt meteenmaximumsnelheidvan viiftig kilometer

peruur. "Nu makenwe onsdruk om
de uren waarop de kinderen naar
school gaan, Maa! ze ademenook
buitenschooltiiddezelucht."
Bii monde van een wooldvoerder
reageertCramerverbaasd
op de kritiek uit Bos en Lommer,"Uiteindelilk is het toch hetstadsdeelzelfdat
de beslissingneemtofscholendaar
kunnen worden gebouwd."Als het
stadsdeelmeentdat het toch ongezond is rond de Aro. kan Broeders
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zelf beslissendat daar geenschool
magkomen.
Gemeente-en stadsdeelbestuurdersmoetenvolgensCramervooral
z6lf hun verantwoordeliikheidnemen. Ze willen dat ook, volgens
haar.Dat is de redendat Cramerde
zone rond snelwegenniet botweg
op slot heeft gedaan."Er ziin ook
veel plekken rond snelwegen waar
geensmedgelucht is en waar le prima eenschoolkunt bouwen."
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AMSTERDA"II{- Awraham Meliers, 6€n van de oprlchters van
Een Ander loods Geluid, is vorige
week geweigerd bU de solldarlteltsbueenkomst voor Israel in
Bultenveldert.
Meiierswas door het Cidi (Centrum
Documentatie Informatie lsra6l)
uitgenodigd de - openbare - biieenkomstvan 7 ianua in het Joods
CultureelCentrumin Buitenveldert
biitewonen.
Bii de ingang stuitte hij echterop
een beveiligingsmedewerker, die
Meiiersmelddedat hi, van de organisatie instructies had gekegen
geenledenvanEenAnderJoodsGeluid binnen te laten. Hierop vroeg
hii Meiiersof hij nog steedslid was.
Hier wilde Meijersniet op ingaan.
Toenhiizich met ziin p€rskaarttoegangprobeerdete verschaffen,antwoordde de beveiligingsman- te-

venswoordvoerdervan €6n van de
organiserende partiien, Likoed
Nederland- dat hii daar niets mee
te makenhad,
Meiiers is uiteindeliik doorgelopen. "Het was enorm gCnant,"
zegthii, "ledereenkeekme aan alsof ik eenterroristwas."
VolgensBennovan Plaag van de

hlsiemand
vanHamas
komt,moetenwedie
danookbinnenlatenl
loodse Gemeente Amsterdam is
Meiiersuiteindeliik gewoontoegelat€n - omdat hiizich van EenAnder loods Geluid zou hebben gedistantieerd.
"Een Ander JoodsGeluid is helemaal niet geweest,"zeglhii. "En als
Meijers nog lid was geweest,hadden wii het volste recht hem naar

ziin intentieste wagen.n
Op de waag of dat gebruikeliikis
bit een openbarebiieenkomst,rcageerthij:"Alshiivan Hamaswasgeweest, hadden wii hem dan ook
binnen moetenlaten?Nietdat ik ze
wil vergelijken,maar wii hebben
het volste recht na te lTagen wat iemandprecieskomt doen.Enals Een
Ander Ioods Geluid heibel wilde komen trappen,dan haddenwe ze de
toegangontzegd,"
De avond werd georganiseerd
door tal van partiien,waaronderLikoed Nederland. de Federatie
NederlandseZionisten,het Nederlands Verbond voor Progressieffodendom, het Joods Maaschappeliik Werk en de Liberaal loodse Gemeente.
Meiierswacht nog steedsop excu-t
ses uan de overkoepelende organisatie. Maar verder dan de mededeling dat 'de beveiligingvolgensin-,
structies heeft gehandeld' is hii
vooralsnogniet gekomen.

