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Richtlijnen voor contactpersonen per gebied Boeren en Buren
Inrichten locaties fijn stof
Dit doet iedere deelnemer zelf aan de hand van het document “Richtlijnen voor plaatsen van de
fijnstofsensoren”. Zij kunnen ook zelf contact opnemen met RIVM als zij hierover vragen hebben.

Inrichten locaties ammoniak en stikstofdioxide
Dit gaat via de contactpersonen, in overleg met de deelnemers. Maak gebruik van het document
“Richtlijnen voor plaatsen van stikstofdioxide meetbuisjes” en “Richtlijnen voor plaatsen van
ammoniak meetbuisjes”.
Het RIVM levert iedere contactpersoon een lijst met de meetlocaties en zo nodig contactgegevens.
RIVM stuurt deze per mail aan iedere contactpersoon toe (via Mia Wegh, of rechtstreeks).
Enkele meetlocaties zijn in de openbare ruimte nabij N-weg of A73 (Ysselsteyn, Oirlo/Castenray).
Over deze locaties informeert het RIVM de terreineigenaar. Voor deze meetlocaties krijgen de
contactpersonen apart informatie van het RIVM. De contactpersoon vult hiervoor de gegevens over
de meetlocatie (coordinaten, hoogte) op de formulieren in.

Gegevens doorgeven via formulier
•

•
•

De deelnemers leveren ieder een ingevuld formulier met gegevens bij de contactpersoon in.
Dit formulier regelt de toestemming en wordt gebruikt om informatie over de meetlocaties
te verzamelen.
Maak zo mogelijk foto’s van de door alle deelnemers ingeleverde formulieren en mail deze
naar samenmeten@rivm.nl onder vermelding van Boeren en Buren.
Als alle formulieren zijn ingeleverd, stuur ze dan per post met de uitgedeelde retour-envelop
aan het RIVM. Mocht de envelop kwijt zijn, vraag dan het antwoordnummer-adres op bij het
RIVM via samenmeten@rivm.nl onder vermelding van Boeren en Buren.

Verwisselen van de passieve meetbuisjes voor ammoniak en
stikstofdioxide
Het verwisselen wordt gedaan door de contactpersonen. Instructies zijn opgenomen in de
documenten “Instructie verwisselen buisjes”.
De contactpersonen krijgen per post de meetbuisjes toegestuurd samen met een in te vullen
formulier en retourenvelop. Zij bewaren de meetbuisjes tot het moment van verwisselen in de
koelkast.
Tijdens het verwisselen vullen ze een formulier in (bijvoorbeeld exacte wisselmoment,
bijzonderheden).
Na het verwisselen sturen zij de buisjes die een maand buiten hebben gehangen en het ingevulde
formulier via de meegestuurde retourenvelop terug naar het RIVM.
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Het verwisselen vindt eens per maand op een vastgestelde dag plaats. Dat is meestal rond de 28e
van de maand. De wisseldagen staan vermeld op de achterkant van de formulieren. Als er een dag
bij zit waarop het verwisselen niet lukt (bijvoorbeeld door afwezigheid), handel dan als volgt:
• Verwissel een of twee dagen ervoor of erna (vermeld het duidelijk op het wisselformulier)
• Vraag bij langere afwezigheid een vervanger. Meld het tijdig als het RIVM de buisjes naar
een ander adres moet opsturen, via samenmeten@rivm.nl onder vermelding van Boeren en
Buren. Lukt dit niet, neem ook dan contact op met RIVM via samenmeten@rivm.nl of via
telefoon.
De metingen starten op 28 oktober.
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