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Dwarsdoorhet dichtbevolkte
Amsterdamse
Bosen lommerloopteendrukkesnelweg.
De
regelsvanhet rijk zijn slechtssymbolisch.
Wegmet diesnelweg,
betoogt
feroenBroerders.
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BosenLommeriseenklein
Amsterdams
stadsdeel,
gelegen
aandewestkant
vandestad.
E6nvandedrukstesnelwegen
vanNederland,
deAl0-West,
is
in dejarenzestigdwarsdoor
dezewijk heengelegd.
Opsommigeplekkenis deafstandtot
woningenzo'ntweemeter.
Logischerwijs
makenweons
hierzorgenoverdegevolgen
vanluchtvervuiling.
BosenLommeriseenkinderrijke
wiik eenkwartvanonzebewoners(30.000)
zijnkinderen.En
hetwordtsteeds
duidelijkerdat
luchtvervuiling
metnamevoor
kinderenerggevaarlijk
is.
Hetzogenaamde
ultrafijnstofis
zeerschadelijk.
Hetgaatdaarbij
nietalleenomuitlaatgassen,
maarookom fijn stofafkomstig
vanremvoeringen,
bandenslijpselenopwervelend
straatstof.
Inmiddelsis hetvolgens
deGe-

zondheidsraad
duidelijkdat
mensen
diein debuurtvaneen
wonen
drukkeverkeersweg
extragezondheidsrisico
lopen,
Deaanwezigheid
vaneensnelwegvergroot
dekansopenhet
gevolgvanaandoeningen
van
zoals
deademhalingswegen,
astmaenchronische
bronchitis.Bovendien
komener meer
voor.En,alsallerbehartkwalen
langrijkste,
er iseenhogerrisivandeluchtcoopaantasting
wegenbil kinderenmetalle
gevolgen
voordegroeienontwikkelingvanonzekinderen.
SindstweewekeniseenAlgemeneMaatregel
vanBestuur
(Amvb)vanministerCramer
vankracht.Alsgevolgdaarvan
mogenergeenscholen,
kinderdagverblijven
enverzorgingsenverpleegtehuizen
gebouwd
wordenbinnendriehonderd
metervaneenrijkswegof bin-

Wonenlangsde snelwegAro in Bosen Lommer:'Laatdie straat
zijn naameer aandoen'

nenvijftigmetervanprovincialewegenwanneer
opdielocatiesdenormenvoorfijn stof
(bijna)worenstikstofdioxide
6nhetaantal
denoverschreden
blootgestelden
metdenieuwe
bestemming
zoutoenemen.
Achtvanonzetienbasisscholenliggenbinnendriehonderd
metervandesnelweg.
Weheb-

nieteenszogrootzijn:demeestevanonzekinderenwonen
namelilk
ookbinnendedriehonderdmetervandesnelweg.
Bosen Lommeris eenVogelaarwiikwaarweookwerken
aandevernieuwing
enverbeteringvanonzescholen.
Ik word
gedwongen
om te kiezen:gaik

Kiezen
tussen
eennieuwe
school
engezondheid
vooreenschoneschoolofvoor
bendanookdoorTNOeenoneengoedewijk?
derzoeklatendoennaarde
luchtkwaliteitbii dieachtscho- Al metal isdeAmvbvandemilen.Daarbijis nagegaan
ofde
nistereenmooistaaltjesymluchtkwaliteitvoldoetaande
boolpolitiek.
Debronvande
normenuit deAmvb.Enwat
vervuilingwordtnietaangepaktengezondheidsschade
eenopluchting:bij geenvan
dezescholenis sprakevaneen
wordtnietvoorkomen.
Tegelijoverschriiding
vandenormen. kertijdwordtgesuggereerd
dat
Tegelijkertiid
is datop zijn
deoverheid
opkomtvooronze
zachtstgezegd
opmerkelijk
en
kinderen.
Hetisechterniet
eigenlijkzorgwekkend.
eenseendoekjevoorhetbloeVolgens
ministerCramermag
den,hetishelemaal
niks.En
ik in BosenLommerdoorgaan metdezeAmvbverdwijnthet
methetbouwenvanscholen
allerbelangrijkste
uit hetzicht:
vlaklangsdesnelweg,
alsik dat dateensnelweg
alsdeonzezo
zouwillen.
snelmogelijkmoetworden
afHeerlijk:ik bendolop bestuur- gewaardeerd
tot stadstraat.
lijkevrijheid.
Eenzodrukkesnelweg
dooreen
Maarhetisopzijnzachtst
gewoongebied
is,wanneer
wede
zegdopmerkelilk:
alsdeluchtmogelijke
gezondheidsschade
kwaliteitlangsdeAl0-West
in
kennen,
eigenlijk
schandalig.
BosenLommernietproblema- Daarzoudediscussie
over
zou
moetengaan,ennietoverHaagtischis,waarin Nederland
hij datdanwelzijn?
sesymboolpolitiek.
Zo'nsnelOnlangs
hebben
wij, in goed
wegdooreenwoonwijkmoet
overleg
meteenschoolbestuur, eindelijk
zijnnaameenseeraan
gaandoen.Snelweg.
besloten
ompalnaastdesnelweggeen
nieuweschooltebouwen.Voordegoedeorde:opba- Jeroen
Broeders,
PvdA-stadsdeelsisvandezeAmvbhadhetwel
voorzitter
BosenLommer,
gemogen.
Ik vindhetnogsteeds Amsterdam
verstandig
datweervanhebDerubriekOpinie
staatopen
benafgezien.
Maarhetdilemvoor
leesbare,
opini€rende
maislevensgroot,
wantdie
hebben
bijdragen
diebetrekking
nieuweschoolmoeterwelkoopactuele
zaken
inhetopenbaar
men.Endekansisgrootdathij
bestuur.
Demaximum
lengtevoor
tochbinnendriehonderd
meter inzendlngen
is85owoorden.
vandesnelweg
komtte staan.
graagnaar
Inzendingen
Hetgezondheidseffect
vanhet
info@binnenlandsbestuur.nl
bouwenvaneennieuweschool o.v.v.'Rubriek
Viadit
Opinie'.
opeenzo'nplekzoumisschien e-mailadres
kuntu ookreageren.

