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 Presseinformation 
 
 
Milieuzone: De voorbereidingen draaien op volle toeren 
 

 Per 1 februarie 2016 wordt in Aken de milieuzone (Umweltzone) 

ingevoerd. 

 De milieuzone beperkt zich grotendeels tot het gebied binnen de 

buitenring van Aken en geldt voor alle straten binnen deze zone. 

 Op de website van Aken vindt u op de pagina "Umweltzone" alle nodige 

informatie over de milieuzone. 

 

Per 1 februarie 2016 wordt in Aken de milieuzone (Umweltzone) ingevoerd. Vanaf 

deze datum zijn alleen voertuigen met een groene stikker of een speciale 

vergunning toegestaan in de milieuzone.  

De milieuzone beperkt zich grotendeels tot het gebied binnen de buitenring van 

Aken en geldt voor alle straten binnen deze zone. Sinds begin januari worden 

nieuwe milieuzone-borden op de ongeveer 50 toegangswegen naar de stad 

geplaatst. 

Op de website van Aken vindt u op de pagina "Umweltzone" alle nodige informatie 

over de milieuzone. Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor tekst en uitleg 

over:  

 Groene stikker: waar verkrijgbaar? (Duits, Nederlands, Frans en Engels) 

 Speciale vergunningen en aanvragen (Duits) 

 Vragen en antwoorden (Duits) 

 Persberichten (Duits)  

 

De door u bezochte pagina "www.aachen.de/umweltzone" wordt voortdurend 

geactualiseerd en onderhouden.  

Geïnteresseerden uit binnen- en buitenland kunnen voor vragen en verdere 

informatie (Duits, Engels, Nederlands en Frans) contact opnemen per Email: 

umweltzone@mail.aachen.de. 
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Groene stikker: waar verkrijgbaar? 
 

Wie voor zijn voertuig een groene stikker wil aanschaffen, moet het kentekenbewijs 

deel 1 en 2 meebrengen of voorleggen. De combinatie van cijfers en letters op 

deze documenten bepaalt of de eigenaar van het betreffende voertuig in 

aanmerking komt voor een groene stikker. 

De kosten van de stikker bedragen tussen de vijf en vijftien Euro, afhankelijk van 

de betreffende instantie. De stikker is te koop of online te bestellen bij: 

 

1. Straßenverkehrsamt 

(instantie voor het wegverkeer in het industriegebiet Aachener Kreuz) 

Carlo-Schmid-Straße 4 

52146 Würselen 

Tel: +49 (0) 2405 / 697-0 

Fax: +49 (0) 2405 / 697-170 

Mail: info.stva@staedteregion-aachen.de 

 

Online bestellen van de groene stikkers voor voertuigen met een buitenlands 

kenteken (formulieren in Duits, Nederland, Frans en Engels). Email voor alle 

online-bestellingen: feinstaubplakette@staedteregion-aachen.de 

 

2. TÜV Rheinland 

Keuringsstation Hubert-Wienen-Straße 36 

52070 Aken 

Tel: +49 (0) 241 / 9551710 

Web: TÜV-keuringsstation Aken 

 

Online bestellen bei TÜV: 

TÜV Nord: www.tuev-nord.de/de/umweltplakette/bestellen-2897.htm 

TÜV Süd: www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plakette 

 

3. DEKRA Aachen 

Keuringsstation Rottstraße 41 

52068 Aken 

Tel: +49 (0) 241 / 94200 

Online bestellen bij DEKRA: www.dekra.de/de/umweltzone 
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4. Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) 

Ingenieurbüro Kremer u. Reismann 

Expertisebureau voor motorvoertuigen in Aken 

Trierer Straße 492 

52078 Aken 

Tel:  +49 (0) 241 / 44 52 311 

Mail: info@gtueaachen.de 

Web: GTÜ 

 

5. Geautoriseerde garagebedrijven in Aken en gemeente Aken: 

Een overzichtslijst van de vakvereniging van de motorvoertuigen-branche in Aken 

vindt u op de website van Aken vindt u op de pagina "Umweltzone" 

 

 

Park & Ride, misschien een alternatief voor de groene stikker? 
 

De Park & Ride plaatsen van Aken liggen net buiten de milieuzone en zijn ook 

zonder groene stikker te bereiken. Park & Ride parkeerplaatsen vindt u op de 

Vaalser Straße/Westfriedhof, Waldfriedhof/Monschauer Straße, Jülicher 

Straße/Berliner Ring en de Tivoli-parkeergarage.  

U betaalt slechts vijf Euro voor een ticket. Met deze goedkope buskaart hebben vijf 

personen recht op een retourtje binnenstad  – ook de kosten voor de Tivoli-

parkeergarage zijn hierbij inbegrepen. Op de andere Park & Ride parkeerplaatsen 

kan men gratis parkeren. 

Vanaf volgende week is een nieuwe flyer op alle administratiekantoren 

verkrijgbaar, met informatie over dit gezamenlijke aanbod van de stad Aken, 

ASEAG, Aachener Verkehrsbund en APAG.  

Voor meer informatie kunt u ook terecht op: www.aachen.de/parkandride 

 

 

 

Website van Aken: www.aachen.de/umweltzone 

 

 
 


