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Berekeningen en metingen

• Verschuiving van knelpunten/EU normen naar 
gezondheidswinst/WHO normen 

• Metingen versus berekeningen  

o Metingen: actuele situatie 

o Berekeningen: zowel huidige als toekomstige situatie 



Luchtkwaliteit in Arnhem
Monitoringtool van de Rijksoverheid op www.nsl-monitoring.nl (dia 5)

Meetnet met 34 meetpunten: meetlocatie Velperplein (dia 6)                          
en meetnet stikstofdioxide (dia 7)

https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Lucht_en_geluid/

Lucht/Luchtkwaliteit

 Twee officiële meetstations, eigendom Provincie Gelderland: 

 Arnhem GelreDome (fijnstof (PM10) 

 Arnhem Velperbroek (fijnstof (PM10), roet (EC) als NO2. 

Zie www.luchtmeetnet.nl (dia 8)

http://www.nsl-monitoring.nl/
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Lucht_en_geluid/Lucht/Luchtkwaliteit
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Lucht_en_geluid/Lucht/Luchtkwaliteit
http://www.luchtmeetnet.nl/










Luchtagenda

• Raadsvoorstel Luchtagenda: Naar een schonere lucht in 2025 

• Uitvoeringsagenda Luchtkwaliteit/'luchtagenda‘. 

• Schone Lucht Akkoord

https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Lucht_en_geluid/Lucht

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Luchtkwaliteit/

Luchtagenda_en_milieuzone

• Amendement Meten is weten (19A01) 

https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Lucht_en_geluid/Lucht
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Luchtkwaliteit/Luchtagenda_en_milieuzone
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Luchtkwaliteit/Luchtagenda_en_milieuzone


Aanleiding burgermeetnet

• Arnhem actieve stad: tal van burgerinitiatieven en actieve 
(milieu)organisaties 

• Gemeente rol als verbinder en facilitator: partijen en 
initiatieven met elkaar verbinden 

• Objectiviteit (in data); meetnet dat een publiek en algemeen 
belang dient



Beoogd (eind)resultaat

• Burgermeetnet Arnhem als een overkoepelend paraplu 
bestaande uit verschillende burgerinitiatieven/-projecten die 
tezamen een fijnmazig en goed functionerend netwerk van 
tientallen sensoren vormen

• als aanvulling op huidige rekenmodellen en de huidige 
officiële metingen waarmee de luchtkwaliteit in de 
gemeente Arnhem wordt bepaald



Betrokken partijen en rolverdeling 
• De gemeente Arnhem – faciliterende en verbindende rol

• De Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) – uitvoerende rol 

• De Arnhemse Luchtwachters – adviserende en ondersteunende rol 

• Het RIVM – adviserende en faciliterende rol 

• Het team Milieu & Gezondheid van de GGD Gelderland-Midden –
adviserende rol 

• Het team Metingen en Advies van de ODRA – adviserende rol 

• Radboud University, vakgroep management – adviserende rol; 
monitoring en evaluatie

• Stichting Arnhems Peil/EDSP ECO - LuchtData project 

• Inwoners/ondernemers van Arnhem (deelnemers) – uitvoerende rol 



Doelstellingen burgermeetnet

• Inwoners van Arnhem inzicht laten verkrijgen in de 
luchtkwaliteit van Arnhem

• Het vergroten van kennis, bewustwording en 
handelingsperspectief onder inwoners met betrekking tot 
het thema luchtkwaliteit 

• Het stimuleren van citizen science en burgerparticipatie om 
wetenschap, overheden en de maatschappij dichter bij 
elkaar te brengen



Wat gaan we meten? 

• In eerste instantie wordt 
gefocust op het meten 
van fijnstof. 

• mogelijk in een later 
stadium ook focus op 
stikstofdioxide, 
afhankelijk van het 
draagvlak en de 
middelen. 



Fijnstof sensor Nova Fitness SDS011 in combinatie met DHT22

• De SDS011 meet zowel PM10 als PM2,5.

Voordelen:

 meest voorkomende fijnstofsensor; RIVM:
veel ervaring en uitgebreid onderzoek

 Aantrekkelijk qua beschikbaarheid en
kosten

Nadeel:

 gevoelig voor luchtvochtigheid. Vertekening
van meetresultaten.

• SDS011 meet zelf geen luchtvochtigheid.
Daarom combinatie met de DHT22, een
temperatuur en luchtvochtigheid sensor in
één. RIVM heeft hier goede ervaringen mee.



Fijnstof sensor Sensirion SPS30

voordelen:

 Meet volgens de leverancier
PM1, PM2,5, PM4 en PM10

 minder gevoelig voor
luchtvochtigheid;

 gaat langer mee (8 jaar);

nadelen:

 is duurder

 meet PM2,5 heel goed, PM10
daarentegen niet goed.



Kennisportaal RIVM en Luftdaten.info 
Open data

• Kennisportaal RIVM: samenmetenaanluchtkwaliteit.nl 

Dataportaal: https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/

(dia 18)

• kennis en ervaring van het OK Lab Stuttgart: Citizen Science
project ‘luftdaten.info’ 

Fijnstofkaart: https://luftdaten.info/nl (dia 19)

https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
https://codefor.de/stuttgart/
https://luftdaten.info/nl






Planning en tijdsduur

• voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en evaluatiefase. 

• Informatiebijeenkomst 20 februari: start uitvoeringsfase

• Bouwworkshops in maart (dia 22)

• Uitvoering: periode van minimaal 2-3 jaar 



Financiën 

• Geld gereserveerd

• Uitgangspunt: niet te duur; voor iedere Arnhemmer 
bereikbaar

• Borgregeling; borgsom

• Eenvoudige bruikleenovereenkomst; commitment



Bouwworkshops

• 3 workshops in maart @ Molenplaats Sonsbeek in Arnhem
• Workshop 1 dinsdagavond 10 maart 2020 19.30 – 21.30 uur.

• Workshop 2 donderdagavond 12 maart 2020 19.30 – 21.30 uur.

• Workshop 3 zaterdagochtend 14 maart 2020 10.00 – 12.00 uur.

Digitaal aanmelden via www.gnmf.nl/schonelucht

• Professionele begeleiding; instructies ervaringsdeskundigen

• Benodigde materialen worden voor deelnemers ingekocht

• Goede voorlichting; gebruikershandleiding voor thuis 

• Technische ondersteuning/‘helpdesk’

• Nazorg in de vorm van terugkomavonden: toetsing, evaluatie 
en (technische) support; kennis- en ervaringsdeling

https://spits-online.nu/platform/5mcDwIIEkVukHGsQVQnB
https://spits-online.nu/platform/EHUWTk20eZuOZTa2nAsD
https://spits-online.nu/platform/RooKwmKxVX0AZGddz9yM
http://www.gnmf.nl/schonelucht


Bedankt voor uw aandacht!

Herman.Kleinjan@arnhem.nl


