Luchtkwaliteit
meten

De vereniging
De vereniging heeft tot doel het stimuleren en faciliteren van door
inwoners van Meierijstad te verzorgen metingen van de
milieukwaliteit en het openbaar maken van de resultaten daarvan,
en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de
ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
Samen Meten Meierijstad (afgekort SMM) is een informele
vereniging, opgericht om meer informatie te verzamelen over de
kwaliteit van het milieu en de invloed op onze leefomgeving.
De leden maken deel uit van een werkgroep, die alle zaken rondom
het assembleren van de sensoren en het bieden van ondersteuning
mogelijk maken.

Samen Meten Meierijstad

U heeft bij ons een meetsensor aangeschaft waarmee u in uw
omgeving fijnstof kunt meten. Hieronder staan diverse links waar je
informatie kunt vinden over de fijnstofmetingen en hoe hier mee om
gegaan wordt. Meierijstad heeft afgelopen jaar het landelijke
Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Daarmee gaan zij
natuurlijk ook de verantwoording aan om iets te gaan doen met deze gegevens. Ook gaat de gemeente
proactief beleid opstellen om het fijnstof niet verder toe te laten nemen, sterker nog om het terug te
dringen.
Allereerst een uitleg van het RIVM wat fijnstof is en wat het doet in je lichaam.
https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-engezondheid/gezondheidseffecten-luchtverontreiniging/luchtkwaliteit-fijn-stof
Sites van de overheid
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gmx=150000&gm-y=455000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1544969872207,true,0.8;
https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2020/01/13/bijlage-1-schone-lucht-akkoord
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/tropomi-ziet-luchtkwaliteit-scherper-dan-ooit
Links naar sites waar de meetwaarden op weergegeven worden
https://luftdaten.info/
Is het startscherm van de universiteit van Stuttgart, waar alle meetdata verzameld wordt en op de kaart
geprojecteerd. Je kunt hier doorklikken naar diverse interessante sites. Hierna een van de sub-sites van
deze site.
https://maps.sensor.community/#11/51.6334/5.4695
Door op een zeskant te klikken opent rechts een scherm met een verklarende tekst in het Engels en
daaronder zie je een sensornummer. Als je daarop klikt krijg je de grafiekwaarde die bij de betreffende

sensor hoort en zie je de opgebouwde historie van de fijnstofmeter. Op de sticker op je sensor staat jouw
digitaal nummer geschreven, welke je hier terugziet. Het geprinte nummer is van het modem in de sensor.
Je kunt kiezen tussen verschillende meetwaarden links. Fijnstof in twee gradaties, luchtvochtigheid,
luchtdruk en temperatuur. Als je wisselt weer op het sensornummer klikken om de bijbehorende grafiek
te openen. Als de waarden van fijnstof te ver oplopen zal de zeskant verkleuren van groen naar geel,
oranje, rood naar paars.
Op je beeld wordt ook de actuele windrichting weergegeven. Let wel dat de hier geprojecteerde
windrichting behoorlijk kan afwijken van die van Buienradar. Dit verschil wordt veroorzaakt door op welke
hoogte gemeten wordt. Je kunt in dit beeld inzoomen tot een heel klein lokaal beeld en weer uitzoomen
tot wereldschaal. Dan zie je dat er wereldwijd tienduizenden sensoren actief zijn.
https://devices.sensor.community/sensors
De site waarin je je eigen account aan kunt maken om je eigen Fijnstofmeter in te stellen. Let hier wel mee
op. Als je het niet goed doet verdwijnt je sensor uit het beeld van de diverse sites. En moet je dit opnieuw
instellen. Je kunt hier de hoogte van de sensor aanpassen de locatie vanaf de openbare weg en natuurlijk
de exacte locatie op de kaart. Mocht je gaan verhuizen kun je de sensor op deze manier mee laten
verhuizen. Als je overgaat naar een nieuwe internetprovider kun je hier je mailadres aanpassen. Dan krijg
je op je nieuwe mailadres een melding, mocht de sensor uitgevallen zijn.
https://airtube.info/?pos=51.58826965299978,5.520629882812501,12
is een andere site die ook deze zelfde meetwaarden weergeeft, maar op een andere wijze presenteert. Als
je op een sensor klikt wordt meteen rechtsonder de 10 microfijnstofwaarde weergegeven. Als je op die
waarde klikt opent een grafiek met alle meetwaarden. Links zie je de locatie, vaak een straatnaam. Als je
op het icoontje daarnaast klikt krijg je een langere historie met daggemiddelden. Ook hier verkleuren de
bolletjes naarmate het fijnstofgehalte hoger wordt van groen naar donkerrood. Niet alle sensoren meten
alle meetwaarden.
https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
is de site van het RIVM die ook de meetwaarden weergeeft. Hier kun je verder terug in de historie. Klik
maar eens op de verschillende mogelijkheden. Het wijst zich vanzelf.
https://arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html
Website van een meetteam in Arnhem
http://behouddeparel.nl/samen-meten
Website uit Grubbenvorst

https://sensor.community/nl/
De Nederlandse site van sensor community
http://samenmetenmeierijstad.nl/
En natuurlijk onze site van Samen meten Meierijstad SMM

Wie gaat er nu aan de slag met deze gegevens?
Dat is nog niet geregeld. Samen met de burgers is de overheid verantwoordelijk voor een gezonde
leefomgeving. Door de metingen worden wij meer bewust van de luchtkwaliteit in onze leefomgeving.
Als die waarden aangeven dat de luchtkwaliteit onvoldoende is, moeten wij daar de verantwoordelijken
op aan kunnen spreken.
Wij zullen een dialoog moeten aangaan met de gemeente, de provincie en de landelijke overheid om te
bereiken dat onze leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen er beter uit gaat zien.
En daarbij hebben we alle gegevens uit Meierijstad nodig, dus fijn dat je ook mee doet!

Contactgegevens

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Piet Van Schijndel uit Sint-Oedenrode als voorzitter
Piet van Bussel uit Schijndel als penningmeester
Jos Kaldenhoven uit Schijndel als secretaris
Het mailadres van de vereniging is: secretariaat@samenmetenmeierijstad.nl
Post kunt u versturen naar de secretaris van SMM, Mandelalaan 35, 5481 GB Schijndel.
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82025991

