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Samen meten:  RIVM 6 december 2017 
Hans Verhoeven:  Programmaleider  
    Milieu en Gezonde stad 



Aanpak Eindhoven 
Milieu en slimme en gezonde verstedelijking 
• Van rekenen naar steeds meer meten (Lucht en Geluid) 
• Gemeente van gebiedsautoriteit naar co-creater 
• Inzet van kansrijke high tech/living labs tbv maatschappelijke opgaven 

 
Centrale opgave: Duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling 
• Wat meten we in Eindhoven? 
• Wat zijn onze ervaringen met meten? 
• Wat doen we complementair?  
• Wat is het perspectief? 
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Lucht 



Metingen in Eindhoven 
NO2 Palmesbuisjes sinds 2010 
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Geluid 
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Randweg + spoor Luchthaven 



Ervaringen met meten 
• Ontzorgen van inwoners;  

• aan dezelfde kant van de tafel;  
• Top NL kennisinstellingen aan tafel/voor de kar 
• samen op zoek naar wat we nog willen weten/verbeteren 

• Kantelend gesprek met inwoners 
• wat kan/kunnen de gemeente/inwoners doen? 

• Maakt vervolg onderzoek mogelijk voor kennisinstellingen 
• naar meten luchtkwaliteit: bv. IRAS met Longfonds, Damast, ECN, 

TNO, satellietwaarnemingen 
• naar open data analyse: initiatieven TNO, Axians, IenM 
• Datamatch (met IenM): luchtkwaliteit voorspellen obv data (ILM) 
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Ervaringen met meten 
• Maakt meetcampagnes mogelijk 

• Luchthaven buiten gebruik (4 weken mei/juni 2016) 
• Gezondste Marathon (met TUe) 
• POP2 
• RWS meetfiets (met RWS) 

• Is kans om belang van gezonde leefomgeving uit te dragen 
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Dilemma’s 
• Duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling 

• De verdichtende stad: naar 300.000 inwoners 

• Groeiende luchthaven: hoe verder na 2019? 

• Grote zorgen over slechtere omgevingskwaliteit en grotere 
gezondheidsimpact 

 

• Metingen zijn voor veel bestuurders complex als het gaat om 
betrouwbaarheid, fluctuerende waarden, uitkomsten verschillende 
apparatuur etc.  

• Hoe zijn resultaten van metingen te plaatsen in de lokale bredere context?  
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Complementaire aanpak 
 

• Brabantse Health Deal 
• Gebiedsgerichte aanpak 
• Milieu-Gezondheid Risico-indicator (RIVM): 

scenariostudies  
• Milieu en Duurzaamheid in begin van Ruimtelijke 

Ontwikkelingen 
• Regiobreed meetnet: verkenning AiREAS 1.0 naar 

versie “…..”2.0 
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MGRi 
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Regionaal meetnet 2.0 
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Naast rekenen/meten ook doen! 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibm9HIyebXAhWEExoKHVW4AlcQjRwIBw&url=https://cities-today.com/how-a-pollution-eating-tree-is-cleaning-cities-air/&psig=AOvVaw1dJ9NZn_ajVk7j8UwxO6tW&ust=1512140785852463


Samenvattend 
• Meten helpt enorm om het goede gesprek te voeren en gericht samen te 

werken 

• Rol van kennisinstellingen en high-tech is van grote toegevoegde waarde 

 

• Meten is een instrument in een bredere totaalaanpak 

• Om in vereende kracht te werken aan gezonde en duurzame 
gebiedsontwikkeling 

• Er gloort een mooi toekomstperspectief, ook voor hoogstedelijk wonen 
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Eindhoven 2.0? 



         Vragen? 
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