
Beursbezoekers testen Green-Zones App voor milieuzones in de
EU op de Transport Logistic in München
Alle Europese milieuzones kunnen met de Green-Zones App voor vertrek in detail worden
bekeken, inclusief de weersafhankelijke zones. Op de beurs in München werd duidelijk hoe men
gemakkelijk geldboetes of vertragingen op de weg kan vermijden.

Met de nieuwe Green-Zones App kan men routes in Europa over een op geografische gegevens gebaseerd kaartsysteem door alle
milieuzones in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Frankrijk plannen. Geldboetes of vertragingen zijn het gevolg tot de geldboete betaald
is, een vignet bezorgd is of als er een grote omweg is gemaakt, maar zijn nu verleden tijd.

Er kan in alle milieuzones op het gewenste adres ingezoomd worden en de actuele status van elke milieuzone in vier talen bekeken worden.
De dagelijkse actualisering van de statusmeldingen van de lokale milieu-instantie van een milieuzone tot 21.00 uur geeft de mogelijkheid om
inrijverboden of verboden in weersafhankelijke zones voor de volgende dag te kunnen incalculeren.

Juist transportbedrijven maar ook het toeristische bus- en individuele verkeer kan zo vooraf alle routes online testen en negatieve verassingen
vermijden. Op dit moment is alle informatie op de computer en vanaf half/einde juni ook op smartphones beschikbaar.

Op de recent beëindigde Transport Logistic-beurs in München werd de Green-Zones App door beursbezoekers en standhouders uitgebreid
getest: hier werd veel beroepschauffeurs en internationale transportbedrijven duidelijk dat er zonder kennis van de milieuzones sinds het
begin van 2017 grote financiële- en planningsproblemen kunnen ontstaan. De reden hiervoor is dat er naast de permanent geldige
milieuzones er steeds meer weersafhankelijke milieuzones bijkomen, waarbij men de ingewikkelde en voertuigafhankelijke regels moet weten in
het geval van een lokaal stikstofoxide of fijnstofalarm.

In het geval van het negeren van de regelgeving wordt er een bijpassende boete opgelegd welke meerdere duizende euro’s kan bedragen en
meestal als het kleinere probleem wordt gezien.

Het grotere probleem zijn de vertragingen in de planning, die zich door het noodzakelijke omrijden van een milieuzone vormen, die in
ongunstige gevallen 1-2 dagen kunnen bedragen. In elk geval is het binnenrijden van een speciale luchtkwaliteitszone zonder geldige
milieusticker niet toegestaan en enkel pas wanneer de bepaalde concentratie aan schadelijke stoffen in de lucht weer onder de wettelijke
drempel is gedaald.

In het algemeen staan met de Green-Zones App de gegevens van alle actuele milieusticker verlangende milieuzones in Europa gebruikers tot
hun beschikking en kunnen deze reizen maken, onafhankelijk van de lokale informatiebronnen en plaatselijke taal. Wie de noodzakelijke
milieusticker bij Green-Zones bestelt krijgt een jaar gratis toegang tot de app.

https://www.green-zones.eu/de/green-zones-app/zonenuebersicht.html
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