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Dwars door het dichtbevolkte Amsterdamse Bos en
regels van het rijk zijn slechts symbolisch. Weg met

lommer loopt een drukke snelweg. De
die snelweg, betoogt feroen Broerders.

Gebakken I ucht(kwal iteit)
Bos en Lommer is een klein
Amsterdams stadsdeel, gelegen
aan de westkant van de stad.
E6n van de drukste snelwegen
van Nederland, de Al0-West, is
in de jaren zestig dwars door
deze wijk heen gelegd. Op som-
mige plekken is de afstand tot
woningen zo'n twee meter.
Logischerwijs maken we ons
hier zorgen over de gevolgen
van luchtvervuiling.
Bos en Lommer is een kinderrijke
wiik een kwartvan onze bewo-
ners (30.000) zijn kinderen. En
het wordt steeds duidelijker dat
luchtvervuiling met name voor
kinderen erg gevaarlijk is.
Het zogenaamde ultrafijn stof is
zeer schadelijk. Het gaat daarbij
niet alleen om uitlaatgassen,
maar ook om fijn stof afkomstig
van remvoeringen, bandenslijp-
sel en opwervelend straatstof.
Inmiddels is het volgens de Ge-

zondheidsraad duidelijk dat
mensen die in de buurtvan een
drukke verkeersweg wonen
extra gezondheidsrisico lopen,
De aanwezigheid van een snel-
wegvergroot de kans op en het
gevolg van aandoeningen van
de ademhalingswegen, zoals
astma en chronische bronchi-
tis. Bovendien komen er meer
hartkwalen voor. En, als allerbe-
langrijkste, er is een hoger risi-
co op aantasting van de lucht-
wegen bil kinderen met alle
gevolgen voor de groei en ont-
wikkeling van onze kinderen.
Sinds twee weken is een Alge-
mene Maatregel van Bestuur
(Amvb) van minister Cramer
van kracht. Als gevolg daarvan
mogen er geen scholen, kinder-
dagverblijven en verzorgings-
en verpleegtehuizen gebouwd
worden binnen driehonderd
meter van een rijksweg of bi n-

nen vijftig metervan provin-
ciale wegen wanneer op die lo-
caties de normen voor fijn stof
en stikstofdioxide (bijna) wor-
den overschreden 6n het aantal
blootgestelden met de nieuwe
bestemming zou toenemen.
Acht van onze tien basisscho-
len liggen binnen driehonderd
meter van de snelweg. We heb-

niet eens zo groot zijn: de mees-
te van onze kinderen wonen
namelilk ook binnen de drie-
honderd meter van de snelweg.

Bos en Lommer is een Voge-
laarwiik waar we ook werken
aan de vernieuwing en verbete-
ring van onze scholen. Ik word
gedwongen om te kiezen: ga ik

Kiezen tussen een nieuwe school
en gezondheid

ben dan ook door TNO een on-
derzoek laten doen naar de
luchtkwaliteit bii die acht scho-
len. Daarbij is nagegaan ofde
luchtkwaliteit voldoet aan de
normen uit de Amvb. En wat
een opluchting: bij geen van
deze scholen is sprake van een
overschriiding van de normen.
Tegelijkertiid is dat op zijn
zachtst gezegd opmerkelijk en
eigenlijk zorgwekkend.
Volgens minister Cramer mag
ik in Bos en Lommer doorgaan
met het bouwen van scholen
vlak langs de snelweg, als ik dat
zou wil len.
Heerlijk: ik ben dol op bestuur-
lijke vrijheid.
Maar het is op zijn zachtst ge-
zegd opmerkelilk: als de lucht-
kwaliteit langs deAl0-West in
Bos en Lommer niet problema-
tisch is, waar in Nederland zou
hij dat dan wel zijn?
Onlangs hebben wij, in goed
overleg met een schoolbestuur,
besloten om pal naast de snel-
weggeen nieuwe school te bou-
wen. Voor de goede orde: op ba-
sis van deze Amvb had het wel
gemogen. Ik vind het nog steeds
verstandig dat we er van heb-
ben afgezien. Maar het dilem-
ma is levensgroot, want die
nieuwe school moet er wel ko-
men. En de kans is groot dat hij
toch binnen driehonderd meter
van de snelweg komt te staan.
Het gezondheidseffect van het
bouwen van een nieuwe school
op een zo'n plek zou misschien

voor een schone school ofvoor
een goede wijk?
Al met al is de Amvb van de mi-
nister een mooi staaltje sym-
boolpolitiek. De bron van de
vervui ling wordt niet aange-
pakt en gezondheidsschade
wordt niet voorkomen. Tegelij-
kertijd wordt gesuggereerd dat
de overheid opkomt voor onze
kinderen. Het is echter niet
eens een doekje voor het bloe-
den, het is helemaal niks. En
met deze Amvb verdwijnt het
allerbelangrijkste uit het zicht:
dat een snelweg als de onze zo
snel mogelijk moetworden af-
gewaardeerd tot stadstraat.
Een zo drukke snelweg door een
woongebied is, wanneer we de
mogelijke gezondheidsschade
kennen, eigenli jk schandalig.
Daar zou de discussie over
moeten gaan, en niet over Haag-
se symboolpolitiek. Zo'n snel-
weg door een woonwijk moet
eindeli jk zijn naam eens eer aan
gaan doen. Snel weg.

Jeroen Broeders, PvdA-stadsdeel-
voorzitter Bos en Lommer,
Amsterdam

De rubriek Opinie staat open
voor leesbare, opini€rende
bijdragen die betrekking hebben
op actuele zaken in het openbaar
bestuur. De maximum lengte voor
inzendlngen is 85o woorden.
Inzendingen graag naar
info@binnenlandsbestuur.nl
o.v.v.'Rubriek Opinie'. Via dit
e-mailadres kunt u ook reageren.

Wonen langs de snelweg Aro in Bos en Lommer:'Laat die straat
zijn naam eer aan doen'


