PERSBERICHT

TOP 10 - De gekste milieuzones van Europa Gemeentelijk geschil brengt prachtige lappendeken
Berlijn, 25-9-2019. Green-Zones, het portaal voor milieuzones heeft Europese
milieuzones geïdentificeerd waarvan de vormen en contouren zo bizar zijn die je
aan andere vormen herinneren of misschien zijn voortgekomen uit een sprookje.
Op plaatsen 10 en 9 van de meest bizarre milieuzones van Europa ligt de Duitse stad
Siegen, waarvan de contouren overeenkomen met een dinosaurus op zoek naar
voedsel in oerbomen, evenals het Franse Lille, waarvan de vorm van een milieuzone
een bijna perfecte driehoek is. Ondanks de mooie vormen is een Duitse en Franse
milieusticker nodig voor de toegang, anders zijn er boetes van 80 of 68 euro
verschuldigd.
Op het middenveld bevinden zich de milieuzones van de Duitse stad Bonn en de
Engelse stad Norwich, waarvan de vormen doen denken aan ham en een boemerang.
Beide hebben gemeenschappelijk dat de milieuzones in deze landen constant geldig
zijn, dat wil zeggen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een dergelijke regel is niet
gebruikelijk in Europa, omdat steeds meer Europese zones alleen van toepassing zijn
op bepaalde dagen en uren, of alleen in het geval van slechte lucht worden geactiveerd
en daarom zeer onvoorspelbaar zijn, wat voor veel bestuurders geldboetes betekent.
Op de eerste plaats, en daarmee de koploper van de gekste milieuzones in Europa,
ligt de nieuw gecreëerde ZFE-zone in Parijs, die herinnert aan een rond, gescheurd
tapijt. Vanwege 79 Franse burgemeesters van het Parijse platteland konden slechts
47 overeenstemming bereiken over gemeenschappelijke regels voor een nieuwe zone
die ingevoerd werd op 1-7-2019. Het is een klassieke lappendeken met verschillende
regels, die bovendien een enorm gat in het midden heeft, waardoor de bestuurder ook
nog met een derde gebied met nog meer uiteenlopende regels (Paris ZCR) het moeilijk
heeft.
De volgorde van de TOP 10-zones is te zien in de volgende tabel. Bekijk alle details
van elke milieuzone in Europa door op de links in de tabel te klikken.
De serie over Europa's TOP-milieuzones wordt in de zomermaanden voortgezet gevolgd door evaluaties van de "grootste", "kleinste", "vuilste", "oudste", "nieuwste",
"mooiste", "meest gevaarlijke" en "meest bizarre" milieuzones in Europa.
Het in Berlijn gevestigde bedrijf Green-Zones biedt informatie over permanente en weersafhankelijke
(tijdelijke) milieuzones in Europa en in de respectieve Europese landen, inclusief de portalen greenzones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr en blau-plakette.de. Met behulp van de gratis Green-Zones app
en de professionele app ("Fleet App") kunnen toeristen en vooral zakelijke gebruikers (bijv. bus- en
transportbedrijven) in realtime betrouwbare informatie over de huidige milieuzones krijgen. De vereiste
milieuzones en registraties zijn ook beschikbaar via Green-Zones.
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