PERSBERICHT

TOP 10 - De kleinste milieuzones van Europa Duitse diesel minizones passen in een voetbalveld
Berlijn, 11.09.2019. Green-Zones, het portaal voor milieuzones, heeft de
afmetingen van Europa's kleinste milieuzones bepaald, gemeten in hun lengte
en breedte.
Op de 10e plaats van de kleinste milieuzones in Europa staat de milieuzone Tirol in
Oostenrijk. De zone op de snelweg A12 Inntal heeft een lengte van 83,6 km en een
breedte van 22 m. Op het dus maar 1,84 km² grote oppervlakte mogen alleen
vrachtwagens met de euro 4-norm rijden, maar bussen en auto's van alle euronormen
hebben momenteel geen toegangsverbod.
Op nummer 9 van de kleinste milieuzones bevindt zich het "Grote Eiland" (Grande Île)
van Straatsburg. Het eiland in het centrum van de stad heeft een lengte/breedte van
ongeveer 1400 tot 950 m en daarmee een oppervlakte van 1,33 km².
Leveringsvoertuigen hebben vanaf september 2019 ten minste het Crit’Air-vignet 3
nodig om binnen te mogen rijden, tenzij de weersgerelateerde ZPA-zone een verdere
aanscherping van het rijverbod veroorzaakt.
In het midden op de lijst van de kleinste milieuzones van Europa bevinden zich de
dieselverbodszones in Duitse steden. De verkeersverbodzones Stresemannstraße en
Max-Brauer-Allee in Hamburg met een lengte van 3000 m en 550 m hebben een
breedte van 10 of 15 m op oppervlakken van 0,03 en 0,008 km² en er is een rijverbod
ingesteld voor dieselvoertuigen met de euronormen 0-5.
Op de eerste plaats en daarmee de koploper in de kleinste milieuzones, is de
dieselverbodszone in Düsseldorf/Duitsland. De milieuzone die daar op de rechterbaan
van de Prinz-Georg-Straße is gevestigd, heeft een lengte van 650 m met een breedte
van 2,5 m (per rijrichting), wat resulteert in een oppervlakte van 3250 m², wat niet eens
gelijk staat aan de helft van een voetbalveld. Alleen elektrische en hybride voertuigen
zijn hier toegestaan.
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.
Green-Zones  D-10587 Berlin  Helmholtzstraße 2-9  Tel: +4930-398 872140  Fax: +4930-398 872129  Web: www.green-zones.eu  Mail: info@green-zones.eu

