
Daarmee ontstaat één front van lokale schoneluchtmeters waarvan de gegevens
tezamen extra inzicht moeten geven in de kwaliteit van de Arnhemse lucht in het
algemeen. Vanavond introduceren de gemeente en de Gelderse Natuur en
Milieufederatie dit burgermeetnet door middel van een bijeenkomst in Showroom
Arnhem.

Eén front luchtmeters
Arnhems Peil sluit zich aan bij burgermeetnet gemeente

De groep van meer dan 250 Arnhemmers die op eigen initiatief meten hoe
schoon de lucht in hun omgeving is, sluit zich aan bij het burgermeetnet dat
de gemeente opzet samen met andere partijen.
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Marloes Spaander van Arnhems Peil met haar luchtmeter in de Nieuwe Haven in Arnhem. ©© Rolf Hensel
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Arnhems Peil, de organisatie die in Arnhem ook bekend is om zijn kritische blik op de
biomassacentrale van Veolia op Industriepark Kleefse Waard, begon maanden geleden
al. Vooruitlopend op het initiatief van de gemeente maakte het 250 mensen enthousiast
voor een zelfgebouwde sensor (kostprijs 27,50 euro), die de in de lucht aanwezige
fijnstof meet.

,,Er zijn nu 120 meters onder de belangstellenden verspreid, waarvan er een stuk of 70
ook al functioneren", zegt woordvoerder Marloes Spaander van Arnhems Peil. ,,Soms
moet er een stopcontact op een andere plaats of een draad getrokken. We hebben een
technische man die kan helpen."

Arnhems Peil loopt vooruit op de meettroepen, omdat de organisatie bezorgd is over de
luchtkwaliteit in de stad en wat die doet met de volksgezondheid. Voor de gemeente
geldt dat ook. Die weet dat in Arnhem te veel stifstofdioxide en roet in de lucht zit en is
door minister Stientje van Veldhoven van Milieu ook gemaand om daar wat aan te doen.

Het voorstel om een burgermeetnet voor luchtkwaliteit te vormen door Arnhemmers
thuis een fijnstofmeter te laten plaatsen, werd begin 2019 in de gemeenteraad
aangenomen. Vanavond wordt uitgelegd hoe je kunt meedoen. De gemeente wil 10 à 15
mille vrijmaken om de aanschaf voor burgers goedkoper te maken. Een voorstel om
5000 euro mee te betalen aan de 200 fijnstofmeters die Arnhems Peil heeft ingekocht,
ligt op tafel bij de raad.

De gegevens die worden verzameld, worden doorgesluisd naar het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Die gebruikt de data om zijn eigen metingen
te toetsen. De lokale metingen die in Arnhem worden gedaan, zijn overigens ook al op
de website van Arnhems Peil te bekijken. Als Arnhems Peil door zijn voorraad meters
heen is, wil het er nog eens 50 aanschaffen.


