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PERSBERICHT 
 

TOP 10 - De oudste milieuzones van Europa  
Al in 1995 werd het gevecht tegen fijnstof & co 

aangekondigd 
 

Berlijn, 21-8-2019. Green-Zones, het portaal voor milieuzones, heeft vastgesteld 

wanneer de eerste milieuzones in Europese steden werden opgezet om fijnstof 

te verminderen.   

 

Het Verenigd Koninkrijk staat op de 10e plaats van de oudste milieuzones van Europa 

met een permanente Low Emission Zone (LEZ) in Londen. Alle voertuigen van alle 

voertuigtypen moeten zich hier registreren voordat ze in de milieuzone mogen rijden. 

Bijzonderheden: Oldtimers ouder dan 40 jaar, evenals graafmachines en mobiele 

kranen mogen in de milieuzone rijden. Alle andere voertuigen moeten een ingewikkeld 

registratieproces doorlopen om niet in aanraking te komen met boetes, oplopend tot 

wel 1150 euro. 

 

Op het middenveld bevinden zich de milieuzones in Duitsland en Nederland. In deze 

milieuzones, die voor het eerst werden opgezet in januari 2008 in Berlijn, Keulen en 

Hannover, konden alle voertuigen in eerste instantie met een rode milieusticker in de 

zone rijden. Daarentegen waren in Nederland een half jaar eerder de eerste zones 

ontstaan, maar er werden geen milieustickers uitgegeven.  

 

Op de eerste plaats en daarmee koploper voor boetes is Denemarken. De zone in de 

Zweedse hoofdstad werd opgericht op 18-6-1995 en beslaat vandaag de dag de hele 

binnenstad. In Stockholm hebben bussen en vrachtwagens met de euronorm 0-4 van 

meer dan 3,5 ton een rijverbod dat wordt bestraft in geval van een overtreding met een 

boete van 100 euro. Auto's worden momenteel niet beïnvloed door het rijverbod zodat 

toeristen nog steeds geen gevaar lopen van een overtreding. 

 

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 green-

zones.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.  

 

https://www.green-zones.eu/nl/bestelwinkel/bestel-milieustickers.html

