
Oproep kartrekkers luchtkwaliteitsmetingen Eeneind 
 
Beste bewoners, 
Via de studie Bundelroutes, met als deelstudie Verkeersleefbaarheid en Veiligheid, zijn wij een tijd 
geleden in contact gekomen met Jean-Paul Close van AiREAS. Hij doet met zijn team 
luchtkwaliteitsmetingen voor Nuenen en de regio. De wijkraad was ook zeer geïnteresseerd in hoe de 
luchtkwaliteit op het Eeneind nou werkelijk is en heeft gepoogd met een van de meetkastjes van 
AiREAS dit te gaan monitoren. Helaas bleken de meetkastjes en dus ook de resultaten nog niet echt 
betrouwbaar en hebben we dit experiment moeten stoppen. 
 
Ook het gegeven dat als ze op meerdere plaatsen worden uitgezet, er wel altijd iemand moet zijn om 
de (veelal technische) problemen op te lossen, is voor ons een reden nu niet verder te gaan met 
testen. De wijkraad heeft inmiddels al zoveel dossiers lopen dat wij niet in de gelegenheid zijn dit 
plan verder uit te werken. 
  
Inmiddels is gebleken dat in Nuenen ook belangengroepen meten met door hun zelf bestelde en 
opgehangen RIVM-meetkasten. Mogelijk dat de kastjes van het RIVM betrouwbaarder en makkelijker 
te installeren zijn, ook de toevoeging van geluidsmeting is dan een bijkomend voordeel. Zij hebben 
ook contact met AiREAS en met de milieuambtenaar van de gemeente Nuenen. 

De gemeente belooft ‘stand still’ voor heel Nuenen. Alle huidige waardes liggen nog binnen de grens 
van wat acceptabel is volgens de studie Verkeersleefbaarheid. 
Mogelijk is het voor het Eeneind ook mogelijk om een RIVM-meetkast aan te schaffen en op te 
hangen zodat we een 0 meting van de huidige situatie over meerdere plekken van Nuenen kunnen 
doen voordat de maatregelen van de Studie Bundelroutes worden ingevoerd. Dan kun je ook eerlijk 
vergelijken of op dit moment waardes niet worden overschreden, en zien we of waardes veranderen 
door de maatregelen en dus ook of er meer gedaan moet worden voor onze bewoners als waardes 
wel overschreden worden. 

Daarom zoeken wij een of meerdere kartrekkers: 
- Bent u geïnteresseerd in het meten van de luchtkwaliteit van het Eeneind? 
- Vindt u het leuk om samen met AiREAS gevolg te geven aan het meten van de luchtkwaliteit en 

om eventueel de kar te trekken om dit plan verder uit te werken voor het Eeneind (AiREAS is 
ondersteunend als vraagbaak)? 

- Bent u technisch handig en bereid: een of meerdere meetkasten aan te schaffen), op te hangen 
en te monitoren, of kent u mensen die dit voor u willen doen (materialen en installatie moet 
door deze persoon of personen zelf besteld, opgehangen en gemonitord worden, kosten kunnen 
gedeclareerd worden bij de wijkraad)? 

 
Meldt u dan aan als contactpersoon voor dit project bij: 
Jean-Paul Close van AiREAS: JPClose@AiREAS.com en cc naar: petrovandenbos@gmail.com 
Voor meer informatie over AiREAS: https://AiREAS.com/ en de bijgevoegde nieuwsbrief. 
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