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Burgerinitiatief meet fijnstof in
Zeist met eigengebouwde
snuffelpalen
Zeist krijgt een eigen, dekkend, netwerk van snuffelpaaltjes om fijnstof,
temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid te meten. De eerste vijf meetpunten
zijn inmiddels in werking. Maar geen paniek: de eerste metingen zijn geen
reden om te verhuizen.
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Het netwerk van snuffelpaaltjes is een initiatief van Bart van der Wolf en Egon
Kastelijn uit Zeist. Samen vormen ze het burgerinitiatief SMAL (Samen Meten Aan
Luchtkwaliteit).

De mannen noemen zichzelf meer een nerd dan milieuactivist. Natuurlijk zijn ze als
inwoner van Zeist gebaat bij een schone lucht. Van der Wolf was in zijn huis al bezig
met het meten van het binnenklimaat. Hij wilde inzichtelijk maken wat de
verschillende seizoenen met het binnenklimaat doen. Toen hij een insectenhor
bekeek dat een tijd voor een bovenraampje had gehangen en zag dat het pikzwart
was, kwam hij op het idee om ook buiten huis te gaan meten.

Samen constateerden we dat in Zeist geen
metingen op fijnstof worden verricht
Bart van der Wolf

Van der Wolf trof Kastelijn tijdens een bijeenkomst over de Brede Milieuvisie van de
gemeente Zeist. Kastelijn: „Ik was een plan aan het schrijven voor Samen Duurzaam
Zeist. Van huis uit ben ik IT-er en dus ook geïnteresseerd in meten. Samen
constateerden we dat in Zeist geen metingen worden verricht op fijnstof. Cijfers van
het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) worden gebruikt om ze
geschikt te maken voor Zeist. Maar dat zijn te veel aannames.” Wat ze al wel maten
was de hoeveelheid fijnstof tijdens de jaarwisseling. „Nu was door het slechte weer
de piek snel weer verdwenen. Twee jaar terug maten we twee dagen later nog
steeds hoge concentraties fijnstof.”

Dynamiek
Volgens Van der Wolf en Kastelijn zou er weleens veel meer dynamiek in de cijfers
kunnen zitten. Meetapparatuur die door het RIVM en het KNMI wordt gebruikt, was
voor het duo financieel onbereikbaar. Gelukkig weten ze goed de weg op internet,
dus waren de onderdelen voor een klein meetstation redelijk snel gevonden. Een
klein computertje – een arduino van een paar tientjes – een fijnstofmeter, een accu
en een zender vormen het hart van elk meetstation dat met veel aandacht door Van
der Wolf en Kastelijn zelf wordt gebouwd. Kost een meetstation van het RIVM
ongeveer 10.000 euro, het burgerinitiatief SMAL bouwt ze voor tussen twee- en
driehonderd euro.
De meetstations worden nu nog uit eigen zak betaald, maar het is de bedoeling dat
sponsoren de meetstations gaan financieren. „We willen ze bewust niet in eigendom
geven aan derden, want dan hebben we zelf geen controle over de meetstations”,
vertelt Van der Wolf. „Als er dan iets kapot gaat of er komt een betere sensor op de
markt, kunnen we die makkelijk vervangen.”

Langeafstandswifi
Momenteel zijn de Zeistenaren bezig met het opzetten van een draadloos netwerk
om de snuffelpaaltjes, een geheel eigen ontwerp, beter te kunnen uitlezen. Het gaat
om een soort langeafstandsversie van wifi: LoRa (Longe Range). Een dergelijke
antenne zou op het dak van het gemeentehuis geplaatst kunnen worden, zo besprak
het duo met de gemeente. Als er dan voor de hele gemeente Zeist een dekkend
draadloos netwerk is, kunnen zij in toekomst alle veertig snuffelpalen vanuit hun
woonkamer uitlezen.

Het RIVM en KNMI hebben interesse in de cijfers van het burgerinitiatief. Die kunnen
namelijk hun meetgegevens nauwkeuriger maken. Het KNMI heeft al aangeboden
om apparatuur ter beschikking te stellen om de snuffelpalen beter af te stellen.

