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Workshop gegeven door Mat Korpershoek van het platform Klaor Loch uit Maastricht 
 
Platform `Kloar Loch` wil dat de luchtkwaliteit in Maastricht en omstreken verbetert. Klaor 
Loch is een zelfstandige en onafhankelijke actiegroep, die is voortgekomen uit wantrouwen 
ten opzichte van de gemeente Maastricht. Maastricht is, na de vier grote steden in de 
Randstad, de vijfde meest vervuilde stad in Nederland. Dit komt mede omdat Maastricht in 
een dal ligt, waar vuile lucht lang blijft hangen. Als gevolg daarvan worden de grenswaarden 
voor NO2 en voor fijn stof op 22 plaatsen in de stad overschreden. Ondanks de effecten die 
dit heeft op de gezondheid van met name kwetsbare groepen als ouderen en kinderen, is de 
voorlichting én actiebereidheid van de gemeente Maastricht ver onder de maat, aldus Klaor 
Loch. 
De activiteiten van Klaor Loch zijn zowel gericht op de bewoners en bedrijven als op de 
gemeente. Klaor Loch geeft veel voorlichting aan bewoners over de luchtkwaliteit en 
gezondheidseffecten  hiervan. Bewoners krijgen informatie over de maatregelen die ze zelf 
kunnen treffen. Aan de andere kant probeert Klaor Loch de gemeente Maastricht aan te 
zetten tot actie. De gemeente moet een veel actievere rol aannemen en de problemen 
aanpakken. Hiervoor heeft Klaor Loch een actieprogramma opgesteld. Tegelijkertijd dient de 
gemeente bewoners gericht voor te lichten over de gezondheidseffecten van ongezonde 
lucht, in plaats van rapporten vol cijfers en tabellen te publiceren.  
De gemeente rapporteert jaarlijks over de luchtkwaliteit. Hiervoor maakt de gemeente 
gebruik van berekeningen. Klaor Loch vindt deze berekeningen onvoldoende recht doen aan 
de werkelijke situatie, en heeft daarom onlangs zelf metingen gedaan naar de luchtkwaliteit. 
De metingen zijn op één dag zijn uitgevoerd, en mogen daarom niet representatief genoemd 
worden. De gemeten resultaten zijn echter dusdanig slechter dan de waarden die de 
gemeente hanteert, dat verder onderzoek en actie gerechtvaardigd lijken.  
 
Kloar Loch ziet zichzelf als luis in de pels en zal indien noodzakelijk met 'klaore taol' blijvend 
van zich laten horen. Ze wil dat de gemeente concrete maatregelen neemt, vooral bij 22 
hotspots, om de gezondheid van de inwoners te beschermen. 


