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Aireas meet
vervuiling bij
evenementen
De fijnstofconcentraties in Eindhoven lagen de afgelopen dagen
volgens metingen veel
hoger dan normaal.
door Lukas van der Storm
e-mail: l.vdstorm@ed.nl
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EINDHOVEN – Het Aireas-meetsysteem heeft afgelopen weekeinde
in het centrum van Eindhoven
waardes van zo’n twintig keer de
maximumnorm aan fijnstof gemeten. De meest logische verklaring
voor die pieken lijkt de drukte in
de stad door evenementen. Ook
het weer – met name windstilte
en mist – speelt daarbij een grote
rol, zo constateert initiatiefnemer
Jean-Paul Close.
Eerder deze zomer sloegen de meters ook al eens rood uit, toen er
na een warme zomeravond een
mistige nacht volgde. Door de
mist
worden fijnstofdeeltjes
zwaarder en bovendien schadelijker. De fijnstofpiek leek toen te
wijten aan het feit dat veel mensen eerder op de avond hun barbecue hadden ontstoken. „Sindsdien zijn de normen zo’n twee
maanden lang niet meer overschreden”, aldus Close. „Tot aan
afgelopen vrijdag. Toen ontstond
’s middags een piek, die rond

etenstijd even inzakte en vervolgens weer heviger terugkeerde. ’s
Nachts namen de concentraties
weer af.” Op zaterdagavond voltrok zich ongeveer hetzelfde patroon, zij het dat de piek hoger
was. In allebei de gevallen waren
de verschillen in concentraties
tussen de diverse meetpunten
hoog. Rond de binnenstad was er
veel meer fijnstof dan daarbuiten,
aldus Close. „Dat maakt het aannemelijk dat de drukte op de wegen tijdens de Lichtjesroute een
rol speelt. Ook omdat juist langs
de route de hoogste concentraties
worden gemeten.”
Het Aireas-systeem is sinds eind
vorig jaar in werking en bestaat
uit ruim dertig meetpunten verspreid over Eindhoven. Het fijnmazige meetnetwerk is uniek in
de wereld. „Ook dit is weer kennis waar de wetenschap iets mee
kan. Nu kijken we vaak naar het
constante fijnstofniveau door het
jaar heen. Terwijl we merken dat
juist de incidentele pieken heel
hoog zijn. Door het vuurwerk
met oud en nieuw, maar dus ook
door verkeer bij evenementen.”
Toch wil Close ‘voorzichtig zijn’
met een beschuldigende vinger
naar de Lichtjesroute. „Het is interessant om te zien of het patroon
zich de komende dagen herhaalt.
En natuurlijk willen we zo’n traditie niet afschaffen. Maar het is wel
interessant om te weten wat het
met onze luchtkwaliteit doet.”
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