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Voorwoord van de voorzitter
Samen Meten Meierijstad wordt gevormd door een groep van enthousiaste mensen die de
meters bouwen en uitzetten in heel Meierijstad. Samen Meten Meierijstad wordt zeker ook
gevormd door al die belangstellenden die een fijnstofmeter gekocht en aan de gevel van hun
huis gemonteerd hebben zodat er een gespreid meetnetwerk is ontstaan.
Nu zijn we het jaar rond en kunnen we de eerste conclusies proberen op te maken uit ons
meetnetwerk. We weten inmiddels dat we ons bevinden in een van de meest vervuilde
gebieden van ons land, met regelmatig een te hoog fijnstof gehalte. Naar de oorzaak kunnen
we alleen gissen omdat we de herkomst moeilijk kunnen traceren en de inhoud van het
fijnstof niet kennen.
Vanuit een initiatief van de universiteit van Stuttgart zijn er op het moment van dit schrijven
ruim 17.000 fijnstofmeters wereldwijd actief, 1700 daarvan in Nederland en ruim 120
daarvan in Meierijstad. De behoefte om te meten en te weten leeft dus echt, zeker ook in
onze omgeving.
In 2021 is de totstandkoming van het Schone Lucht Akkoord nationaal een heel goede stap in
de richting van een beter leefmilieu. Ook de gemeente Meierijstad heeft zich bij dit akkoord
aangesloten.
Als overheid, RIVM en GGD hun krachten bundelen en zich sterk maken voor het verdere
onderzoek naar de intensiteit en inhoud van deze fijnstofdeeltjes, dan hebben we al een
belangrijk doel bereikt. Daarvoor hebben we de lokale politiek nodig om dit samen met ons
warm te blijven houden. Het instellen van een stookalert met een proactief doorzetten naar
de inwoners van Meierijstad is ook alweer een stap in de goede richting van bewustwording
en hopelijk naar een schonere lucht.
Om wat actiever te kunnen reageren vanuit bevoegd gezag zou een aanpassing in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een hele goede zaak zijn. Er kan dan ook
opgetreden worden bij een te grote overlast door de verschillende bronnen en is de
vrijblijvendheid weg.
Wat natuurlijk wel zo is dat als de bevolking langzaam zelf bewuster gaat worden er ook
anders mee om gegaan wordt. Fijnstof is immers meer dan overlast door boeren en
kachelstokers. Het zeer intensieve verkeer door onze gemeente is ook een van de
veroorzakers. Alle online aankopen welke wij doen moeten immers allemaal door
vrachtwagens en busjes naar de klant gebracht worden.
Wist u dat elk pakket gemiddeld 1,6 keer bezorgd wordt? Dat wil zeggen dat de bezorgers
vaak aan een gesloten deur komen en dus nog een keer naar dit adres terug moeten.
Centrale plaatsen waar de pakketten bezorgd worden zouden dit beeld sterk kunnen
wijzigen ten gunste van het milieu en het welzijn van de bezorgers.
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Onze doelstellingen voor het nieuwe jaar zijn om verder door te ontwikkelen om ook CO en
CO2 te gaan meten maar ook geluid. Meer deelnemers in het buitengebied zien te
enthousiasmeren om de spreiding van ons netwerk completer te maken. Er zijn nog een paar
blinde vlekken in Meierijstad die we ook graag ven een meter zouden willen voorzien.
Piet van Schijndel
Voorzitter Samen Meten Meierijstad
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Verslag van het bestuur
In december 2020 heeft de lokale politieke partij HART het initiatief genomen om
geïnteresseerden bij elkaar te halen voor een onlinebijeenkomst over het meten van de
luchtkwaliteit. Ruim 70 personen uit heel Meierijstad reageerden op onze oproep. Nadat er
een werkgroep was geformeerd uit de personen die de bijeenkomst hadden gevolgd, heeft
HART zich teruggetrokken uit de voorbereidingen voor het opzetten van Samen Meten
Meierijstad.

Vlnr: Erik Royackers, Laurens van Voorst en Mirjam van Esch (beiden van HART)

Begin januari van dit jaar richten Piet van Bussel, Piet van Schijndel en Jos Kaldenhoven als
het eerste bestuur de informele vereniging Samen Meten Meierijstad (afgekort SMM) op.
SMM is 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.
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Aan de slag
Voor het oprichten van de vereniging hebben wij uiteraard uitgebreid gezocht naar andere
initiatieven in de regio. Veel steun bij het opzetten van SMM hebben we gehad van Best
Duurzaam, een coöperatieve vereniging uit Best. Vanuit die vereniging werken inwoners van
Best samen aan het concreet maken van duurzaamheid, namelijk energie opwekken,
duurzaam autorijden, een groene leefomgeving, educatieve projecten of duurzaam voedsel.
Speciaal woord van dank is voor Peter van Heerenbeek van Best Duurzaam, die
onvermoeibaar ons heeft ondersteund met tips, adviezen en zelf vervaardigde onderdelen
voor de sensors.
De gemeente Meierijstad heeft ons initiatief ondersteund met een startsubsidie van € 1500.
Wij hebben hieruit grotendeels de voorfinanciering gedaan van het aanschaffen van de
materialen die nodig zijn om de sensoren te bouwen. Let wel: de subsidie is een bijdrage van
de gemeente ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische
belang niet direct voor de hand ligt. Daaraan verbindt de gemeente de voorwaarde dat de
metingen dienen te gebeuren volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Dit om ervoor
te zorgen dat de verzamelde data bruikbaar zijn. Ook hebben we een mooie donatie
gekregen.
De sensoren worden tegen kostprijs aangeboden en de afnemers van de sensoren krijgen
technische ondersteuning. Daarnaast heeft elke vereniging kosten, die gemaakt moeten
worden.
De werkgroepleden hebben het afgelopen
jaar zo’n 140 meetsensoren gebouwd. Het
tempo waarmee dat kon worden gedaan
werd merendeels bepaald door de snelheid
waarmee de materialen (veelal uit China)
konden worden bemachtigd. Ook voor
SMM was het gestrande containerschip in
het Suezkanaal een blokkade voor snelle
levering. SMM heeft voldoende kennis en
kunde in huis om de meetsensoren te
bouwen en bij problemen deze ook op te
lossen. Het bouwen van één sensor uit zo’n
25 aparte onderdelen duurt ongeveer 75
minuten.
Elke meetsensor is opgehaald door de
besteller, waarbij ook een uitgebreide
handleiding hoe de sensor aan te sluiten, werd geleverd. Op die manier komen de gegevens
terecht op de website van de universiteit van Stuttgart, waar je de resultaten van heel veel
particuliere meetstations wereldwijd kunt vinden. En natuurlijk was de werkgroep bereid om
bij voorkomende vragen langs te gaan om die te beantwoorden.
De vereniging houdt een website (www.samenmetenmeierijstad.nl) in de lucht. Een
eenvoudige site waar veel informatie is te vinden, inclusief de brochure die wij voor
geïnteresseerde burgers hebben opgesteld.
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Wat doen we met de 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.
Het bestuur van SMM heeft begin maart een oriënterend gesprek gehad met de ambtenaar
van de gemeente die het Schone Luchtakkoord (SLA) voor de gemeente begeleid. Op 15
maart hebben Gedeputeerde Mw Lemkes en staatssecretaris van Veldhoven (in een digitale
setting) samen met de vijftien gemeentes in de regio Noord Oost Brabant het SLA
ondertekend. Omdat onze regio de eerste regio in Nederland is waar alle gemeentes hun
handtekening onder het akkoord hebben gezet, is hier zo extra aandacht aan besteed. De
gemeente Meierijstad houdt bij alle besluiten die moeten worden genomen langs de SLAmeetlat.

Publiciteit
Over aandacht in de pers heeft SMM niet te klagen. Brabants Dagblad (twee grote artikelen),
Eindhovens Dagblad, Mooischijndelkrant en de Mooirooikrant hebben aandacht besteed aan
de vereniging. Dit heeft zelfs geresulteerd in diverse vragen uit andere delen van Nederland
over de wijze waarop wij SMM hebben opgezet. Wij hebben al verschillende organisaties
verder kunnen helpen in hun streven om de luchtkwaliteit te meten.
Op 2 juli 2021 heeft SMM de 100e fijnstofmeter in Meierijstad overhandigd aan wethouder
Harry van Rooijen (die onder andere milieu, verkeer, vervoer, waterstaat en duurzaamheid
in zijn portefeuille heeft). De meter verzamelt gegevens in de omgeving van het
gemeentehuis in Veghel.
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Toekomst
Wij hebben nu bijna een jaar data verzameld en contacten gehad met onder andere de
gemeente Meierijstad en het RIVM.
Zaak is nu om ons te richten op het daadwerkelijk verbeteren van de luchtkwaliteit in de
gemeente Meierijstad.
Hoe gaan wij dat aanpakken?
Mobiele fijnstofmeters
In Zeeland is er een initiatief bij scholen dat er mobiele fijnstofmeters zijn op de fiets zodat
er te zien is op welke plaatsen de lucht vuiler is dan elders. Is een mooi initiatief waarmee
meer bewustwording bij de jeugd komt. SMM wil graag een proeftuintje bij basisscholen in
Meierijstad, en zal daarvoor de gemeente benaderen.

Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening in Meierijstad?
Het feit dat er landelijk stookalerts worden afgegeven als de weersomstandigheden
dusdanig zijn dat houtvuren overlast bezorgen, vindt SMM een goede ontwikkeling. Er zijn
gemeentes waar een stookverbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening,
waardoor er handhavend kan worden opgetreden als de omgeving daadwerkelijk last heeft
van het hout stoken. Wellicht is dit ook het overwegen waard in onze gemeente. De lokale
politiek zal daarvoor in actie moeten komen.
Aanpassen fijnstofmeters
Onze huidige fijnstofmeters meten PM 2.5 en PM10.0. PM staat voor particulate matter en
wij gebruiken die term als we het over fijnstof hebben. Om uit te leggen wat nu precies welk
effect het fijnstof in de lucht heeft op ons lichaam, hieronder een technische uitleg,
afkomstig van de website van het RIVM.

“…Via inademing komt fijn stof terecht in neus, de bovenste en onderste luchtwegen en in
de longen. Hoe kleiner de diameter van het stof, hoe dieper dit de longen
binnendringt. PM10fijnstof kan bij inademen binnendringen tot in de bovenste
luchtwegen, PM2,5fijnstof tot in de diepere luchtwegen en ultrafijn stof kan tot in de
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longblaasjes binnendringen en hier in het bloed worden opgenomen (zie onderstaande
Figuur).

Figuur: Hoe diep dringen verschillende deeltjes de luchtwegen binnen (Gezondheidsraad
2018).
Er zijn verschillende hypothesen die verklaren waarom blootstelling aan fijn stof kan leiden
tot effecten op de luchtwegen en hart en bloedvaten. In de longen kan fijn stof
ontstekingsreacties veroorzaken en kan de zuurstofopname worden bemoeilijkt. Ook
ontstaan er reactieve zuurstofdeeltjes die weefselschade tot gevolg kunnen hebben. Bij
mensen met een lagere longgezondheid zoals astma en COPD (chronic obstructive
pulmonary disease) kan dat op den duur fataal zijn.
Deze ontstekingsreacties, en de hierbij vrijgekomen radicaalverbindingen, kunnen zich ook
via de bloedvaten naar de rest van het lichaam verspreiden. Dit kan leiden tot schade aan de
bloedvaten, aderverkalking en het verstoren van de stollingsbalans van het bloed. Deze
ontstekingsreacties kunnen mogelijk ook een effect hebben op het centraal zenuwstelsel, en
zo neurologische aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson veroorzaken.
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Daarnaast zijn er aanwijzingen dat fijn stof reacties kan aangaan met zenuwreceptoren in de
longen. Dit zou het autonome zenuwstelsel kunnen beïnvloeden, en op deze manier een
effect op hart- en bloedvaten kunnen hebben. Als laatste zijn er aanwijzingen dat ultrafijn
stof in de longen direct in de bloedbaan kan worden opgenomen, of dat deze deeltjes via de
reukzenuw van de neus naar de reukkolf (bulbus olfactorius) in de hersenen kunnen worden
getransporteerd (Brook et al. 2010; Lucchini et al. 2012)…”
Hoe kleiner de fijn stofdeeltjes, hoe moeilijker die te meten zijn. Aan de andere kant zijn die
kleine deeltjes ook langer actief in de lucht en kunnen over grote afstanden worden
getransporteerd.

Grotere deeltjes worden snel nadat ze in de atmosfeer terechtgekomen zijn door de
zwaartekracht neergeslagen op de grond of uitgespoeld door regen. De fijnere deeltjes
kunnen langer (enkele dagen tot weken) in de atmosfeer blijven. Bijgevolg kunnen deze
fijnere deeltjes getransporteerd worden over langere afstanden.
Daarom wil SMM bij nieuw te bouwen fijnstofmeters een sensor gaan inbouwen die kleinere
deeltjes meten. De voorkeur gaat dan vooralsnog uit naar sensoren die PM1.0 kunnen
meten. Omdat die sensoren fors duurder zijn, is het wellicht een optie om die in te zetten op
plaatsen waar veel luchtvervuiling wordt gemeten.
Technische ondersteuning vanuit de werkgroep
We ondersteunen vanuit SMM gedurende een jaar de garantie van de materialen. Dat
betekent eigenlijk het kosteloos ondersteunen. Technisch ondersteunen kan wel langer. Wij
zijn als werkgroep blij met eenieder die bereid is om te investeren in een fijnstofmeter.
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Organisatie
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. In het verslagjaar werd
uitsluitend met een klein groepje in de buitenlucht gebouwd aan de meetsensors.
Vergaderen gebeurde uitsluitend via ZOOM.
Aan de werkgroep nemen deel:
-

Eric Roijackers uit Schijndel
Marco de Heus uit Veghel
Nico Ketting uit Schijndel
Piet van Bussel uit Schijndel
Piet van Schijndel uit Sint-Oedenrode
Roel van de Brandt uit Schijndel (adviezen)

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit:
Piet Van Schijndel uit Sint-Oedenrode als voorzitter
Piet van Bussel uit Schijndel als penningmeester
Jos Kaldenhoven uit Schijndel als secretaris
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr 82025991. Meer informatie is te
vinden op onze website www.samenmetenmeierijstad.nl
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Geografische spreiding sensoren
In bijna elke dorpskern van Meierijstad hangen een of meerdere sensoren met de
uitschieters in de drie grote kernen; Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Helaas ontbreekt
Eerde.

GEOGRAFISCHE SPREIDING SENSORS
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Twee sensors zijn aangeschaft door deelnemers die qua postadres net buiten de gemeente
Meierijstad vallen, maar wiens meters op het grondgebied van onze gemeente gegevens
verzamelen.
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3.1 Financiering
Zoals al eerder gesteld in het jaarverslag: de gemeente Meierijstad heeft ons initiatief
ondersteund met een startsubsidie van € 1500. Wij hebben hieruit grotendeels de
voorfinanciering gedaan van het aanschaffen van de materialen die nodig zijn om de
sensoren te bouwen. Dit om ervoor te zorgen dat de verzamelde data bruikbaar zijn. Ook
hebben we een mooie donatie gekregen.
De sensoren worden tegen kostprijs aangeboden en de afnemers van de sensoren krijgen
technische ondersteuning. Daarnaast heeft elke vereniging kosten, die gemaakt moeten
worden zoals kosten voor onder andere de bankrekening, inschrijving bij de Kamer van
Koophandel en de website.
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