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Bewoners van
de IS Gravendijkwal hopen
op duideLijkheid over de
luchtkwaliteit v~~r hun deur.
Act is een van de drukst bereden
wegen van Rotterdanl: de's Grnven
dijkw;11. Rewoners Idagen al jaren
over de stankoverl<lst tm ell- hKhl
kwaliteil. Mllieudefensit· inst:tlh'nll'
da.1Tom gisteren cen ml'l'lpUrJI IIp de
kruising met dl Math~ncs~l'rl,l:ln.
"Sommigl' lIu:nSl'n fwhbl'n ~l'l'l1
venrouwen in de nWlingm die gl~
daan worden", legt Ivo ~t\lmrl' van
Mlheudefe nsie uil . Volgens 1ll'1n h'n
nen de meetstations van dl' r('g('ril1~
een groot n adeel: 7.1.' hangl'n nr vaste
plekken. "Dat zijn met alri.ld dl' "Ilk·
ken waar m ensen \'an wilkn wewn
hoc de luchrkwaliteit is. Wij krijgen
veel vragen van mensen hOt' oe lucht
kwaliteit in hun leefomgdillg ur uie
van de school van hlln kllldl'rcn IS.~
Dat beaamt ook Emill' van RiD
sum. direcleur van hel Rolll'rdam
Milieu Centrum. "Er wordl flljvoor
beeld in weilanden bij Ul: snelweg
op langere rermij n gl.'meten, maar
die locatie is na ruurljjk niet \>l'rfcct.
Andersom is bij deze ni\!UwC! meting
de locarie prima, Illaar gaal het om
een m OIll('ntopname.' De melingen
worden gedaan me[ zogenaamde
Palmt'sbuisje.s. volgens Stumpe is

s

dit ceo van dc I11l'eSI betrollwb,trt:
manienm om 1m htvl'rvui1in~ te ml"
ten. nc t)UISJCS 111l'tl'll Ill: hOl.'vet'lhdd
slik~IOfdioxidc in de IUlhl. Deze :-owl
is m.akkd lJker ll.' mClcn dan andere
stalftm wals lijnstuf. [Ike maand
wortlen de buisjes vervange n en de
resulraten gemClen. Na een jaar kan
dan h e!. gemidclelde berekend wor
den. De koml.'nde n"landen komen
er door heel Ncuermlld mceutations
olj.
Wilke Dil'kemil van bewoner..or
ganisalie Val) de '~ Gravendijkwal.
B.O.O.C legl ull w'Jarom de OtnwO
ncndl.'ll zo tl'VTCtkn zijll met dczc
n1l'lingen . 'De Un iversileit Utrecht
is be1.ig met ('en project mer me
tl ngen . fen tiJd.Je geledcn bleek dat
dC! l)e:rekeningen die zij hier deden
onbetrouwbaar waren en 7.ijn le ge
stopt. Omdat we toch willen weten
hoe bel zit met de Iuchtkwallteit ziJo
we Milieudefensie dankbaar voor clit
Imbanef."
Van Rinsu m wac:ht de resultalen
af ~ Lk denk d.11 de eerSle meting-en
nier vee! zullen afwijken. Als er ech
ler grote wrschillen oplreden zullen
wij <tan de bel trekken en met de ge
meente om de tafel gaan :litten. En
natuurJij k is het goed dat de burger
op deze mamer betrOkken word t bij
de kwaliteil van de leefo m gevmg.~
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hardloop."

"Het is goed
dat ze gaan
meten. Ik merk
verschil in de
straten aLs ik

Omela (lanciarelli, 26

./lk woon hier
at zo lang dat ik
het verschil niet
merk. Maar aLs
er ook wat met
de gegevens gedaan wordt,
juich ik het toe:'
Oenyel Sewl~al1ln, 2B

"lk ben tevre
den dat er hier
wordt gemeten.
De '5 Graven
dijkwal is een
onofficieel deet van de ring
van Rotterdam. We wonen
eigenlijk aan de snelweg!'
Anke (jriffiaen, 48

Wrl1rt··r rot(!rTl 't loni"'lJW~

naschrift Wilke Diekema: "Er is sprake van 'berekeningen' en 'metingen' op de 's-Gravendijkwal. De metingen zijn gedaan door een instituut
gelieerd aan de universiteit, en die metingen zijn betrouwbaar. De berekeningen die in het kader van de NSL jaarlijks worden opgesteld
Zadkine
van's-Gravendijkwal niet betrouwbaar te zijn. Dit komt door de half-verdiepte ligging. Er wordt
ManRotterdam
krijgt drie Rijnmond blijken
voor
voorwillening
het traject
Rijk en schapt banen
voor doodrijden
gewerkt
aan eenkind
nieuw berekeningsmodel."
En ben je toe a an een nieuwe uitdaging?
I!I'n47-j3Iige man moet drie .ia;1
de l'cl in vpor het. doodrijdel1 v.m
l'l'1I il:iariJ,! jllll)t'I1~: up d(' Pkin

\V{'I! ill HOI II 'I d,1I11 . 1J,l:lIllil:1 SI Ill:t,.

ROC Zadkine wi! geld lentn van
hl.'! Rijk om I~ voorkuDll.'n dar
IWl in dl' prohll'llll'n komI. n.. t
• hnlll Ih'l.ui r,~il;u' lir I)IHh'lwii~

Pervasca BY is op zoek noor een ervoren

