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Verwijderen luchtmeetkasten Johannes Geradtsweg en het
Jagerspaadje in Laren

Geachte dames en heren,
Op 8 juli 2019 worden de luchtmeetkasten op de Johannes Geradtsweg en het Jagerspaadje in Laren
verwijderd. De reden hiervoor is dat de beheerskosten van de luchtmeetkasten erg hoog zijn en uit de
meetresultaten blijkt dat ruim aan de Europese luchtkwaliteitsnormen en bijna ook aan de advieswaarde
van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) wordt voldaan. Tevens is de gemeente Hilversum in
samenwerking met het RIVM een proef gestart voor een nieuwe luchtkwaliteitsmetingen. Nieuwe
luchtkwaliteit sensoren zullen worden geplaatst in het kader van het Smart City project van de gemeente
Hilversum.
Aanleiding
In 2007 heeft de gemeente op drie locaties een luchtmeetkast geplaatst en inwerking gesteld. In 2008
werden de eerste volledige metingen uitgevoerd. De aanleiding voor het plaatsen van de luchtmeetkasten
was een toezegging in het kader van het IBP (Integraal BereikbaarheidsPlan) van de gemeente aan de
bewoners van de Johannes Geradtsweg. Dit zodat buiten de luchtkwaliteitsberekeningen ook
luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd konden worden.
Zoals beloofd zouden de luchtmeetkasten 10 jaar in gebruik zijn. De meetkast in Bussum is, op verzoek
van de gemeente Bussum, in 2013 door het RIVM verwijderd. In het voorjaar van 2018 zijn de overige
kasten buiten werking gesteld. De kosten voor van de luchtmeetkasten was jaarlijks ongeveer € 50.000.
Dit was inclusief plaatsing, onderhoud en jaarlijkse rapportage van het RIVM.
Consequenties
Het RIVM heeft jaarlijks rapportages gemaakt. De resultaten zijn gebruikt ter controle van de
rekenresultaten. De belangrijkste uitkomst van de metingen van de afgelopen jaren is dat de luchtkwaliteit
elk jaar ruim voldoet aan de Europese kwaliteitsnormen. Ook wordt bijna aan de WHO adviesnormen
voldaan. Omdat er geen overschrijdingen van de Europese normen is geconstateerd is hier verder niks mee
gedaan. De rapportage over 2017 is nog niet door het RIVM opgeleverd. Verwacht wordt dat deze in
september wordt opgeleverd.
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De luchtkwaliteit in Hilversum wordt ook d.m.v. berekeningen gemonitord. Dat gebeurt op landelijk
niveau. Zie: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/. Ook hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit op de Johannes
Geradtsweg ruim voldoet aan de Europese normen.

Vervolgtraject
De gemeente Hilversum is in samenwerking met het RIVM een proef gestart voor nieuwe
luchtkwaliteitsmetingen. In het kader van het Smart City project van de gemeente Hilversum is in drie
slimme lantarenpalen apparatuur geplaatst om de luchtkwaliteit te meten. Op de site van RIVM zijn de
resultaten te volgen. Als de proef slaagt is de gemeente Hilversum van plan om de hoeveelheid
meetpunten in Hilversum uit te breiden. https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
De buurt wordt z.s.m. over deze beslissing geïnformeerd.
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