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Voorwoord 

Meetpunt 120

“Wij wonen op een vierspong. Daarnaast liggen wij 

dicht bij de parkeervoorziening van het kerkhof Heer 

Maastricht. Bij activiteiten op dit kerkhof zijn alle 

plekken in de omgeving bezet. Mijn reden om te 

meten is dus het wisselende autoverkeer.”

Meetpunt 107b

“Ik meet omdat er vaak een sterk verbrande lucht 

hangt in de buurt. Vooral in de winter ruik je hier veel 

rookgassen van openhaarden.”

In 2017 deden wij een oproep aan de Maastrichtenaren om samen met de provincie 

en ons de luchtkwaliteit in Maastricht te meten. Jullie reageerden massaal om 

verschillende redenen. 

Ons doel van het project “Een neus voor luchtkwaliteit” is bewustwording. Want goede 

luchtkwaliteit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Stoken, autorijden, lang of kort 

douchen: al deze zaken hebben invloed op de lucht die we inademen. Onze inwoners 

willen weten hoe het gesteld is met de lucht in de stad. Is die wel gezond? 

Ons gezamenlijk doel is dan ook een leefbare stad. 

Veel deelnemers waren enthousiast en stelden de vraag om het project te verlengen 

in 2018. Dus ook in 2018 kregen jullie de kans om de metingen nog een jaar voort te 

zetten. Ook kregen nieuwe deelnemers de mogelijkheid om mee te doen. Uiteindelijk zijn 

we met 30 mensen doorgegaan om de luchtkwaliteit in Maastricht in kaart te brengen.

Weer een jaar lang deden jullie dat allemaal vrijwillig. Daarom mijn grote dank voor jullie 

allemaal voor jullie maandelijkse inspanning, motivatie en verhalen. 

Wilt u ook mee meten? Laat het ons weten via astrid.vermeulen@maastricht.nl. 

Gert-Jan Krabbendam,

Wethouder Klimaat en Energie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
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1 Inleiding: 
 een neus voor luchtkwaliteit
De lucht in Maastricht is de afgelopen jaren, dankzij forse inspanningen, schoner 

geworden. Maar dat is nog geen reden om achterover te leunen. Goede luchtkwaliteit 

komt niet zomaar uit de lucht vallen. Samen met alle partijen in de stad wil de gemeente 

de lucht- en leefkwaliteit de komende jaren verder verbeteren. Daar moeten we veel 

voor doen. Daarom zoeken we ook continu naar maatregelen om de luchtkwaliteit in 

de stad te kunnen verhogen. 

Bewustwording
Uit onderzoek blijkt dat vooral het gedrag van mensen grote invloed heeft op de 

te doen? Zet je de verwarming een graad hoger of trek je een dikkere trui aan? 

Dagelijkse keuzes bepalen hoeveel je als mens bijdraagt aan een goede luchtkwaliteit. 

Al die keuzes zijn een kwestie van bewustwording. Mede daarom besloot het college in 

het coalitieakkoord van 2014-2018 dat er gewerkt moet worden aan die bewustwording 

bij burgers, bedrijven en bezoekers.

Een project
Een onderdeel van de bewustwordingscampagne is het project ‘Een neus voor lucht-

kwaliteit”: inwoners van de stad gaan zelf aan de slag met het meten van de luchtkwaliteit. 

Door de gemeente werd en wordt al op 44 plekken in de stad de luchtkwaliteit gemeten. 

Dat aantal plekken is met het project in 2017 uitgebreid met nog eens 62 extra locaties. 

Dat zijn locaties die de inwoner zelf uitkiest en waar hij/zij zelf aan de slag gaat met 

meten. Zo ontstaat een nog beter beeld van de luchtkwaliteit in de stad. En kan de 

gemeente daar ingrijpen waar het nodig is. Wij kunnen dankzij het project ook nog eens 

gehoor geven aan de behoefte van burgers om te weten hoe het gaat met de lucht-

kwaliteit in hun eigen straat.

Na één jaar meten vroegen we de deelnemers of ze ook in 2018 door wilden gaan met 

meten. Dat was het geval; de helft van alle deelnemers gaf aan dat zij de luchtkwaliteit 

in hun straat wilden blijven meten.

Een meetpunt beheren
Door zich aan te melden voor het project beheert de meetpuntbeheerder een jaar lang 

zijn/haar eigen luchtkwaliteitsmeter. Dat betekent dat diegene de meter zelf ophangt en 

een jaar lang om de 4 weken de 2 meetbuisjes in de meter vervangt. De gebruikte buisjes 

brengt de meetpuntbeheerder iedere maand naar de gemeente voor analyse. 

De resultaten worden vervolgens gepubliceerd op www.luchtmeetnet-maastricht.nl.

Goed beeld luchtkwaliteit
Voor de resultaten is het belangrijk dat er een jaar lang wordt gemeten. Pas dan ontstaat 

een goed beeld van de luchtkwaliteit. In de wintermaanden bijvoorbeeld is de lucht-

kwaliteit anders dan in de zomer. Verwarmingsketels stoten ook bepaalde stoffen uit 

die in de lucht terechtkomen. Dat zorgt weer voor pieken. Door het gehele jaar door 
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Een succes
63 inwoners, scholen en stichtingen in 2017 en 32 in 2018 meldden zich aan om een 

luchtmeetpunt te beheren. Onderstaande kaart toont een overzicht van de verschillende 

meetlocaties van inwoners.

Verder in 2019
Door het succes van de eerste twee jaar en de vraag van verschillende meetpunt-

beheerders om door te mogen gaan met meten, besloten wij het project met nog een 

jaar te verlengen. Ook meldde een aantal burgers dat ook zij de luchtkwaliteit in hun straat 

willen gaan meten. In 2019 wordt door 30 meetpuntbeheerdersnog een jaar lang gemeten. 

Met de resultaten van 2019 maken we ook in 2020 een nieuwe jaarrapportage. 

Op die manier krijgen we meer inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit 

over de jaren heen. 

2 Wat is een meetpunt?

De luchtkwaliteit in Nederland en in Maastricht wordt op verschillende manieren gemeten. 

Dat gebeurt via:

• vaste meetstations van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

De resultaten van deze metingen staan op www.luchtmeetnet.nl.

• 3 grote meetstations in Maastricht. De resultaten van deze metingen staan op  

www.luchtmeetnet-limburg.nl.

• 44 meetpunten met diffusiebuisjes van de gemeente Maastricht in Maastricht.  

De meetresultaten staan op www.luchtmeetnet-maastricht.nl. 

• de geadopteerde luchtkwaliteitsmeters. Deze meetmethode is een aanvulling op de  

44 meetpunten die er al zijn in Maastricht. De meetmethode is hetzelfde en  

gebeurt ook via diffusiebuisjes. Deze meetresultaten staan ook op  

www.luchtmeetnet-maastricht.nl.

Palmesbuisjes
De geadopteerde luchtkwaliteitsmeters bestaan uit 2 zogenaamde Palmesbuisjes. 

In deze buisjes zit een laagje gel die NO
2
 (stikstofdioxide)-gas uit de lucht opneemt. 

De belangrijkste voordelen van dergelijke buisjes zijn dat ze goedkoop, betrouwbaar en 

gemakkelijk te plaatsen zijn. Ze kunnen bovendien overal worden ingezet.

Hoe werkt het?
• De buisjes hangen in een houder aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal in de straat.

• De gel in de buisjes neemt NO2-gas op uit de lucht.

• Na 4 à 5 weken is de gel verzadigd. Daarom moeten de buisjes om de 4 weken  

vervangen worden door nieuwe buisjes. 

• De meetpuntbeheerder brengt de oude buisjes naar de gemeente. De gemeente  

bezorgt de gebruikte buisjes vervolgens bij een laboratorium voor analyse.

• Na ongeveer 6 weken staan de meetresultaten op www.luchtmeetnet-maastricht.nl.

• Het is belangrijk dat er een jaar lang wordt gemeten; het jaargemiddelde telt. 

Let op: de buisjes geven een indicatie van de luchtkwaliteit en zijn niet zomaar vergelijk-

baar met de resultaten van de landelijke vaste meetstations en met de Europese normen 

voor luchtkwaliteit. De meetbuisjes hebben een onzekerheid van 30 tot 40 procent.  

De vaste meetstations hebben een onzekerheid van ongeveer 10 procent.
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3 Welke stoffen meten we?

Er zijn verschillende stoffen in de lucht die onze gezondheid kunnen aantasten. 

de Nederlandse wetgeving normen vastgesteld. 

Via de luchtkwaliteitsmeters meten we stikstofdioxide (NO
2
). Stikstofdioxide komt 

bij verbrandingsprocessen (bij hogere temperaturen) vrij. Deze stof is de duidelijkste 

indicator voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Verkeer heeft een duidelijke en 

directe invloed op de NO
2
-concentratie die duidelijk afneemt met de afstand tot de weg. 

beschikbaar. 

Kaartje meetpunten Limburg zoals in rapportage 2017.

Waarom 2 buisjes? 
De luchtkwaliteit meten we per meetperiode met 2 buisjes. Door dubbel te meten sporen 

we meetfouten en foutjes in de analyse op. Tijdens de analyse van de buisjes kijken we 

of de meetresultaten van de 2 afzonderlijke buisjes dicht genoeg bij elkaar liggen. 

Als dat zo is, dan kunnen we zeggen dat het meetresultaat in orde is. 

Dat noemen we dan een valide meting.

Als de meetresultaten van de 2 afzonderlijke buisjes te veel van elkaar afwijken, 

dan kunnen we 2 dingen doen:

• het meetresultaat van de meetperiode (4 weken) afkeuren; of

• kijken welk meetresultaat van de afzonderlijke 2 buisjes het beste past in de meetreeks 

van de voorgaande en volgende maanden en vervolgens dat meetresultaat gebruiken 

voor de berekening van het jaargemiddelde.

Tijdens dit project hebben we dus voor de laatste optie gekozen zodat er zoveel mogelijk 

afzonderlijke periodes werden meegenomen in de berekening van het jaargemiddelde.
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Meetpunt 104

Het meetpunt ligt langs de drukke 

Terblijterweg. Deze weg zal vaker 

gebruikt worden als noodroute in 

geval van afsluiting van de A2-tunnel.

Meetpunt 134

“Meten geeft een mooi beeld van de 

luchtkwaliteit voor de bewoners in het 

Jekerkwartier. Persoonlijk ben ik be-

nieuwd hoe zich dat verhoudt tot wat 

er op de Prins Bischopsingel wordt 

uitgestoten.”

4 De uitvoering

4.1  Aftrap op 10 januari 2018
Voor het tweede meetjaar hebben op 10 januari 2018 de nieuwe meetpuntbeheerders bij 

de gemeente 2 meetbuisjes en een speciale houder opgehaald. Ze hebben tegelijkertijd 

uitleg gekregen hoe ze de houder moeten ophangen. De houders zijn die dag door de 

deelnemers opgehangen op de door hen gekozen locatie. De houders zijn vervolgens 

een jaar lang op de meetlocatie blijven hangen. 

De meetpuntbeheerders die al een meetpunt hadden hebben op 10 januari hun 

meetbuisjes omgewisseld voor nieuwe meetbuisjes. De houders hebben ze op

dezelfde locatie laten hangen.

4.2  Administratie
De buisjes beginnen pas met meten op het moment dat het gele dopje is verwijderd. 

Bij het verwijderen van de gele dopjes, vult de meetpuntbeheerder ook een formulier in. 

Op de buisjes staat een code. Deze code is al op het bijgeleverde formulier ingevuld sa-

men met de plaats van het meetpunt. De meetpuntbeheerder vult alleen nog de tijd 

van opening van het buisje in. Aan het eind van de meetperiode (na 4 weken) vult hij of 

zij op ditzelfde formulier ook het tijdstip van het sluiten van de buisjes in. Dit formulier 

neemt de meetpuntbeheerder mee en levert dat in tijdens het maandelijkse wisselmoment. 

Op dit formulier noteert hij of zij ook bijzonderheden. Denk dan aan een beestje in een 

van de buisjes of werkzaamheden in de omgeving.

4.3  Buisjes wisselen
Iedere 4 weken worden de buisjes vervangen. Dat is het wisselmoment. Het zijn van 

tevoren vastgelegde momenten zodat de buisjes tegelijkertijd in het lab kunnen worden 

geanalyseerd. Dat is voor de betrouwbaarheid belangrijk. In bijlage 1 is een lijst opge-

nomen met de data van de wisselmomenten. In de week voor een nieuw wisselmoment 

is iedere keer een herinneringsmail gestuurd naar de meetpuntbeheerders. 

De meetpuntbeheerder haalt even voor het wisselmoment de 2 buisjes uit de speciale 

houder, plaatst de dopjes, noteert het tijdstip van sluiten van de buisjes op het formulier 

en brengt ze met het formulier in de bijgeleverde envelop naar het gemeentehuis. In het 

gemeentehuis krijgt de meetpuntbeheerder 2 nieuwe buisjes die bij thuiskomst op de 

juiste manier in de houder worden geplaatst. Deze handeling kost minder dan 10 minuten. 

Ook krijgt de meetpuntbeheerder een nieuw invulformulier mee naar huis. 

De ingeleverde buisjes worden gekoeld opgeslagen totdat ze de eerstvolgende maandag 

worden verstuurd naar het laboratorium voor analyse. Dit hele proces wordt elke 4 weken 

herhaald. In totaal gebeurde dit 13 keer (een kalenderjaar lang).
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Meetpunt 141

In de buurt hebben veel 

mensen een zogenaamde 

allesbrander/houtkachel. 

Soms is het door zeer nare 

lucht niet mogelijk om een 

raam open te hebben. 

Ik en mijn gezin zijn heel 

erg benieuwd of deze 

lucht schadelijk is voor 

onze gezondheid en 

voor de gezondheid van 

de rest van de buurt.

4.4  Meetresultaten
De meetresultaten zijn iedere keer na ongeveer 6 weken op www.luchtmeetnet-

maastricht.nl geplaatst. Op deze website staan niet alleen de metingen van de particuliere 

meetpunthouders, maar ook de metingen van de 44 locaties van de gemeente Maastricht. 

gemiddelde. Dit jaargemiddelde wordt ook op www.luchtmeetnet-maastricht.nl 

gepubliceerd. De meetresultaten staan ook verderop in dit rapport. Dit rapport wordt 

naar het college en de raad van de gemeente Maastricht en naar alle meetpuntbeheerders 

gestuurd. Hierin staan alleen de meetresultaten van de deelnemers aan het project 

‘Een neus voor luchtkwaliteit’.

5 Een instructie

5.1  Een speciale houder
Voor het ophangen van de buisjes gebruiken we een speciale houder. De buisjes worden 

in de houder geschoven. De houder zelf kan een jaar lang blijven hangen.

De houder is aan een (lantaarn)paal of balkon vastgemaakt met behulp van tiewraps 

(kunststof kabelbinders). De regels voor het ophangen van de houder zijn:

• Hang de houder bij voorkeur minimaal 2,5 meter boven de grond. Hierdoor zijn de  

buisjes niet bereikbaar voor voetgangers. De houder moet in ieder geval tussen de  

1,5 en 4 meter hoogte te hangen.

• Hang de houder minimaal 1 meter van de gevel af. Denk hierbij aan een paal of een  

balkon. Dit heeft te maken met de wind die langs de gevel blaast.

• Als er in de buurt van een weg wordt gemeten, houd dan rekening met de afstand tot 

het midden van de weg. Deze afstand moet bij voorkeur 10 meter zijn. 

• Hang de houder bij voorkeur niet in de volle zon. Door de houder worden de buisjes 

wel al grotendeels uit de zon gehouden, maar voor een zo goed mogelijk resultaat is 

schaduw belangrijk.

5.2  2 meetbuisjes
De buisjes worden aan de bovenkant van de houder in de houder geschoven. 

De open kant van de buisjes hangt dus naar beneden. Zo voorkomen we dat regen en/of 

vuil in de buisjes terechtkomt. 

De meting begint op het moment dat het gele dopje van het buisje wordt verwijderd. Het 

zwarte dopje bevat de gel die stikstofdeeltjes opneemt. Dit dopje moet dus blijven zitten.

Met het gele dopje moet het buisje aan het eind van de meting ook weer worden 

afgesloten. Dat moet dus bewaard blijven.

5.3  Administratie
De metingen worden aan de hand van meteorologische gegevens gecorrigeerd. 

Daarom is het belangrijk om de exacte tijd van opening en sluiting te noteren. 

In bijlage 2 zit een voorbeeld van zo’n invulformulier.

De buisjes zijn voorzien van een code. Deze code staat op het formulier. Zo weten we ook 

waar de buisjes hebben gehangen en om welke meetperiode het gaat. 

5.4  Inleveren
De tijd tussen het verwijderen van de buisjes, het inleveren en het installeren van 

de nieuwe moet zo kort mogelijk zijn. Als buisjes toch onverhoopt eerder uit hun houder 

moeten worden gehaald, dan moeten ze in de tussentijd in de koelkast worden bewaard.
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6 Wist je dat?

5.5  Communicatie

Tijdens het hele meetjaar is via de mail en telefonisch gecommuniceerd met de 

meetpuntbeheerders. Tussentijds hebben we hen op de hoogte gesteld van 

bijzonderheden, leuke weetjes en belangrijke informatie voor het wisselen. 

Ook hebben we twee dagen voor de wisseldag een herinneringsmail gestuurd. 

Tijdens het eerste meetjaar zijn ook vijf meetpuntbeheerders geïnterviewd. 

Deze interviews staan op www.thuisinmaastricht.nl:  

• https://www.thuisinmaastricht.nl/portret/niet-alleen-maar-rozengeur-in-wolder/

• https://www.thuisinmaastricht.nl/portret/bewoners-sint-maartenslaan-vechten-met- 

meetbuisje-voor-schonere-lucht/

• https://www.thuisinmaastricht.nl/alphons-damoiseaux-meet-de-luchtkwaliteit-in-amby/

• https://www.thuisinmaastricht.nl/cees-en-leon-meten-de-luchtkwaliteit-in-campagne/

• https://www.thuisinmaastricht.nl/els-bude-meet-de-luchtkwaliteit-in-ceramique/

Dit jaar zijn twee deelnemers geïnterviewd die beiden aan de Meerssenerweg wonen.

https://www.thuisinmaastricht.nl/luchtkwaliteit-als-wapen-tegen-bushalte/

Meetpunt 172

Sinds januari 2018 meten Allan Leysner en Joep Muijs, 2 bewoners van de Meers-

senerweg in Maastricht, de luchtkwaliteit. Ze meten omdat ze willen weten welk 

effect het halteren van de internationale bussen aan de Meerssenerweg heeft op de 

luchtkwaliteit. Want de bewoners van de Meerssenerweg zijn niet blij met de komst 

van die bussen. Daarover hebben ze ook lang en breed gesproken met de gemeen-

te. Inmiddels proberen ze ‘het beste’ te maken van een ‘noodzakelijk kwaad’.

“Maar we zijn er nog niet. Als comité houden we de vinger aan de pols bij de ge-

meente. We gaan ook door met meten. Omdat de bussen pas in 2020 terugkomen 

(ze halteren tijdelijk ergens anders omdat er een nieuwe halte gebouwd wordt, red), 

gebruiken we de resultaten van dit jaar als nulmeting. Eind volgend jaar weten we 

dan ook welk effect het extra busverkeer op de luchtkwaliteit heeft”, legt Joep uit.”

Het meten an sich is beide heren goed afgegaan. Joep: “Ik vind het alleen jammer 

in Maastricht hanteren van 40 microgram per kubieke meter. Terwijl de Wereld Ge-

zondheidsorganisatie 20 microgram als norm hanteert voor wat gezonde lucht is.”

Meetpunt 140

“De locatie is recht tegenover de sportvelden, waar veel mensen (sporters, 

wandelaar, winkelend publiek en studenten) komen en gaan met hun auto’s. 

Dus telkens optrekken en afremmen. Ik zou graag willen weten hoe schoon 

de omgevingslucht hier nu werkelijk is langs de bosrand.” 

• Het meetpunt is vast. Voor de betrouwbaarheid van de metingen is het belangrijk dat 

er niet van locatie wordt gewisseld tijdens het meetjaar. 

• De wisseldagen zijn voor een heel jaar bekend. Bij verhindering moet de deelnemer zelf 

zorgen dat iemand anders de buisjes kan wisselen.  

• Voor het ophangen van de meetbuisjes is geen vergunning nodig. 

• Op de houder zit een sticker met een telefoonnummer van de gemeente Maastricht. 

Mensen die vragen hebben, kunnen die vragen via dat telefoonnummer stellen.  

• Er is in 2018 een houder verdwenen en/of gestolen. De buisjes zijn niet verzekerd. Er is 

geen aansprakelijkheidsverzekering voor deze metingen. Bij zorgvuldig gebruik is de 

kans op schade bij het ophangen van een meetbuisje nihil. 

• De werkzaamheden die de provincie voor het Maastrichtse luchtmeetnet uitvoert in 

2018 zijn overgegaan naar de Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL). 

• Er in het laboratorium een fout is gemaakt waardoor de metingen van een periode te 

onbetrouwbaar waren om mee te nemen. Gelukkig waren de andere twaalf perioden 

voldoende om een goed jaargemiddelde te kunnen bepalen.
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7 De meetresultaten

De meetresultaten staan per locatie op www.luchtmeetnet-maastricht.nl. 

Meetpunt

nr

Locatie Jaargemiddelde 

2017

Jaargemiddelde 

2018

102 Alexander Battalaan 42 19 x

103 Ambyerstraat Noord 164 21 20

104 Terblijterweg t.h.v. 

Atletenbaan 40 C

21 20

105 Azamonstraat 16B 22 20

106 Bellefroidlunet 2D 19 20

107 Bieslanderweg 144 15 X

107b Bieslanderweg 144 17 19

108 Burg. Kessensingel / 

Bloemendaelhofstraat 6c

20 X

109 Grote Gracht 34 27 X

110 Borgharenweg 4 22 X

111 Drusushof 21 16 X

112 Bovenstraat 29 17 X

113 Brouwersweg 12 B 20 X

114 Capucijnenstraat 21 21 21

115 Capucijnenstraat 76 23 X

116 Charles Voscour 41 19 X

117 Dopplerdomein 13 18 X

118 Dr. Schaepmanstraat 54C 27 X

119 Lammergierstraat 15 16

120 Gerard Walravenstraat 8b 18 X

121 Glacisweg 64 18 X

122 Vendelplein 18 X

123 Herendaal 11 17 X

124 Heugemer Kerkstraat 1 19 X

125 Dolmansstraat 70 27 X

127 Huber Jaminstraat 8 18 17

128 Kasteel Schaloenstraat 54 B 25 X

129 Heerder Groenweg 9 21 20

130 Kleine Gracht 20 25 24

132 Koninksemstraat 94 16 14

133 Lage Kanaaldijk 124 16 X

134 Lang Grachtje 16 17 18

136 Majolicastraat 9b 18 X

138 Mercatorplein 5c 21 21

140 Mergelweg, 119 17 18

141 Montenakerbank 31 15 14

142 Mosasaurusweg 29 15 15

145 Papenweg 2 B01 20 X

146 Paus Leo XIII plein 37 22 X

147 Balijeweg 101 22 X

148 Randwycksingel 5 25 X

149 Romeinsebaan 200 19 19

150 Emilionlaan/Medoclaan 16 16
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8 Conclusie

De conclusie

Conclusie meetresultaten

De resultaten van het meetjaar 2018 zijn geanalyseerd en er is een jaargemiddelde bepaald 

van de meetperioden. Dat overzicht staat in bijlage 4. Uit de resultaten blijkt dat er op de 

gemeten locaties (gemiddeld) géén overschrijding is van de Europese grenswaarden van 
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resultaten. Dat is positief, maar het wil niet zeggen dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. 

De gemeente blijft zich dan ook inzetten om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. 

Kanttekening

Zoals aan het begin van het project is aangegeven kan op basis van deze metingen niet 

worden getoetst aan de wettelijke grenswaarden. Deze meetmethode is geschikt om een 

indicatie te geven van de luchtkwaliteit ter plaatse. Als we over meerdere jaren meten, 

kunnen we ook iets zeggen over trends in de luchtkwaliteit. Wordt de luchtkwaliteit beter, 

slechter of blijft deze gelijk?

Bewustwording

Hoe zit het na twee jaar meten met de bewustwording bij de meetpuntbeheerders? Is hun 

stookgedrag anders? Laten ze vaker de auto staan? Kortom: zijn ze zich meer bewust van 

hun gedrag en het effect daarvan op de luchtkwaliteit? 

Een aantal meetpuntbeheerders was zich al bewust van het effect dat hun gedrag heeft 

op de luchtkwaliteit. Meetpuntbeheerders nummer 119, 149 en 106 hebben zelfs een hoger 

doel: niet alleen zichzelf, maar ook andere buurtgenoten bewust maken van het belang 

van schone lucht. “We praten erover met onze buren. En we schrijven regelmatig een 

stukje in het buurtblad. Ook krijgen we regelmatig vragen van mensen. Die beantwoorden 

we uiteraard.” Bij kinderboerderij Daalhof hebben ze een informatiebordje opgehangen 

bij het meetpunt met tekst en uitleg. “Door uit te leggen waarom we meedoen, willen we 

andere mensen ook bewust maken”, klinkt het.

Wat onze meetpuntbeheerders met de eindresultaten doen? Meetpuntbeheerder nummer 

164: “Ik vergelijk de resultaten met andere wegen in de stad om zo meer inzicht te krijgen 

hoe het in mijn straat gesteld is met de luchtkwaliteit.” Meetpuntbeheerder nummer 157 

gaat niets met de resultaten doen, maar hij vindt het wel belangrijk dat er gemeten wordt. 

Meetpuntbeheerder 103: geeft aan dat vrienden kennissen en familie weten dat hij mee 

doet. Zij vragen hem regelmatig naar de resultaten.

Meetpuntbeheerder 130: We blijven meten want als we dat niet doen dan weten we ook 

niets.

Een vraag die overigens wel vaker wordt gesteld door de meetpuntbeheerders is of 

betaalbare en handzame methode. We zijn intensief in overleg met de RUD Zuid-Limburg 

en het RIVM hierover, maar kunnen hier helaas nog geen uitsluitsel over geven. Daarom 

zal in 2020 door worden gegaan met de meetbuisjes en we hopen hierhier in de loop van 

Meetpunt

nr

Locatie Jaargemiddelde 

2017

Jaargemiddelde 

2018

151 Sareptastraat 4 23 X

152 St. Hubertuslaan 19 X

153 Savelsbosch 38 15 X

154 St. Annalaan 62b 24 X

155 St. Antoniuslaan 35 25 26

156 St. Jacobstraat 1 26 26

157 St. Nicolaasstraat 6a 23 22

158 St. Maartenslaan 29 29 28

159 St. Maartenslaan 2a 27 27

160 Van Hasseltkade 26 X

161 Stationsstraat 46 26 25

162 Avenue Céramique 24 24

163 Sterkenbergweg 5 16 16

164 Tongerseweg 332a 20 20

165 Tongerseweg 13 26 26

166 Trappendaal 76 20 X

167 Weert 20 20 17

168 Wegedoorn 7 16 X

169 Steynboekel 19 18

170 Zeguerslunet 10e 26 26

171 Luikerweg 45 x 16

172 Meerssenerweg 297 x 24

X: Deze meetpunten hebben in dat jaar niet meegedaan met de luchtmetingen.
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Bijlage 1
Wisselmomenten buisjes 2018
Donderdag 11 januari 2018    ophangen eerste meetronde buisjes

Donderdag 8 februari 2018   eerste wissel, ophangen tweede meetronde buisjes

Donderdag 8 maart 20178   tweede wissel, ophangen derde meetronde buisjes

Donderdag 5 april 2018    derde wissel, ophangen vierde meetronde buisjes

Donderdag 3 mei 2018     vierde wissel, ophangen vijfde meetronde buisjes

Donderdag 31 mei 2018    vijfde wissel, ophangen zesde meetronde buisjes

Donderdag 28 juni 2018    zesde wissel, ophangen zevende meetronde buisjes

Donderdag 26 juli 2018    zevende wissel, ophangen achtste meetronde buisjes

Donderdag 23 augustus 2018  achtste wissel, ophangen negende meetronde buisjes

Donderdag 20 september 2018  negende wissel, ophangen tiende meetronde buisjes

Donderdag 18 oktober 20187  tiende wissel, ophangen elfde meetronde buisjes

Donderdag 15 november 2018  elfde wissel, ophangen twaalfde meetronde buisjes

Donderdag 13 december 2018  twaalfde wissel, ophangen dertiende meetronde buisjes

Donderdag 10 januari 2019   inleveren laatste meetbuisjes en houder, einde meetjaar

Medio 2019         rapportage meetresultaten luchtkwaliteitmeters

Bijlage 2
Voorbeeld invulformulier
Gegevens luchtkwaliteitmeetbuisjes

Meetlocatie nummer 218

De heer/mevrouw Janssen

Staatnaam 14

6211 XX Maastricht

Locatie 

nummer Locatie Buisnummer Begindatum Begintijd Einddatum Eindtijd

218 Straatnaam 14 1 373-16 22-09-16 16:26 18-10-16 9:54

2 373-13 22-09-16 16:26 18-10-16 9:54
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Bijlage 3
Totaal overzicht meetresultaten

De vierwekelijkse gemiddelde meetresultaten van de Burger diffusiebuisjes

NB:  Tijdens meetperiode 2 (van 8 februari 2018 tot en met 8 maart 2018) is in het laboratorium tijdens de analyse van 

  de buisjes een fout gemaakt. 

  Hierdoor waren de meetresultaten van deze meetperiode dermate onbetrouwbaar dat ze niet zijn meegenomen 

  in deze rapportage en in de berekening van het jaargemiddelde.

Met kalibratie periode  1 periode 2 periode  3 periode  4 periode  5 periode  6 periode  7

in [µg/m3] start datum 11-01-18 8-02-18 8-03-18 5-04-18 3-05-18 31-05-18 28-06-18

eind datum 8-02-18 8-03-18 5-04-18 3-05-18 31-05-18 28-06-18 27-07-18

kal factor RIVM Burger houder 1,12 1,13 1,14 1,16 1,14 1,16

103 Ambyerstraat Noord 164 22 18 21 18 18 16

104 Terblijterweg  thv Atletenbaan 40 C 22 18 19 18 14 14

105 Azamonstraat 16B 20 21 21 14 15 15

106 Bellefroidlunet 2D 19 17 21 20 14 16

107 Bieslanderweg 144 20 16 20 19 14 15

114 Capucijnenstraat 21 21 10 * 22 23 15 18

119 Lammergierstraat 17 14 16 16 11 14

127 Huber Jaminstraat 8 20 17 16 14 12 12

129 Heerder groenweg 9 20 19 20 17 14 15

130 kleine gracht 20 23 24 25 25 18 19

132 Koninksemstraat 94 17 15 16 15 12 12

134 lang Grachtje 16 18 17 19 19 12 13

138 Mercatorplein 5c 17 18 20 24 17 19

140 Mergelweg, 119 19 16 19 16 15 15

141 MOntenakerbank 31 14 13 15 13 10 12

142 Mosasaurusweg 29 16 14 14 14 11 11

149 Romeinsebaan 200 20 17 19 18 14

150 Emilionlaan/Medoclaan 19 13 15 15 11 13

155 Sint Antoniuslaan 35 28 24 25 23 21 21

156 Sint Jacobstraat 1 26 25 27 27 19 22

157 St Nicolaasstraat 6a 25 21 23 21 17 17

158 St. Maartenslaan 29 28 27 30 25 21 21

159 St. Maartenslaan 2a 28 23 27 27 20 26

161 Stationsstraat 46 26 26 26 17 21 16

162 Avenue Ceramique 23 25 26 25 18 21

163 Sterkenbergweg 5 15 15 17 14 10 11

164 Tongerseweg 332a 21 18 22 23 14 15

165 Tongerseweg 13 25 26 28 27 21 23

167 Weert 20 20 18 20 14 11 13

169 Steynboekel 19 16 19 16 14 15

170 Zeguerslunet 10e 25 27 27 25 19 21

171 Luikerweg 45 14 15 17 15 13 13

172 Meerssenerweg 297 25 26 28 22 26

* Meetresultaat niet meegenomen in de berekening van het jaargemiddelde

** Voldoet niet aan het 75% beschikbaarheidscriterium  

periode  8 periode  9 periode  10 periode  11 periode  12 periode  13

27-07-18 23-08-18 20-09-18 18-10-18 15-11-18 13-12-18 aantal Jaargemiddelde

23-08-18 20-09-18 18-10-18 15-11-18 13-12-18 10-01-19 [µg/m3]

1,16 1,14 1,17 1,13 1,16 1,19

20 21 20 21 23 23 12 20

16 20 24 23 24 26 12 20

15 18 26 25 24 24 12 20

16 18 27 23 23 21 12 20

18 19 20 20 21 20 12 19

16 20 27 25 25 24 11 22

13 14 17 18 20 18 12 16

15 15 22 20 21 23 12 17

16 18 26 25 25 24 12 20

10 * 23 31 28 29 27 11 25

13 14 8 14**

12 16 23 22 22 11 18

19 19 26 24 24 11 21

16 17 20 19 21 20 12 18

9 13 17 17 20 17 12 14

12 15 19 20 20 18 12 15

14 17 22 23 23 21 11 19

13 14 20 19 21 19 12 16

21 26 33 30 31 28 12 26

22 27 31 28 30 30 12 26

18 21 27 27 24 25 12 22

24 26 37 33 30 30 12 28

20 26 37 33 30 30 12 27

16 26 36 31 28 30 12 25

22 23 30 28 25 11 24

12 13 21 20 21 18 12 16

17 18 24 23 23 20 12 20

22 26 33 28 28 26 12 26

12 15 23 20 19 11 17

17 18 23 20 21 22 12 18

23 26 33 29 28 26 12 26

13 18 20 19 19 20 12 16

22 23 31 29 23 12 11 24
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