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MEETGROEP LUCHTKWALITEIT ZOETERMEER

Beste leden van de Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer (MLZ),

Goed nieuws
In Zoetermeer wordt de luchtkwaliteit door MLZ inmiddels actief gemeten! Er zijn nu
8 meetkits van MLZ in de lucht. De meetgegevens worden automatisch
doorgestuurd naar de server van Luftdaten.info. Door te gaan naar:
https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pmsensors?orgId=1&theme=light&var-chipID=esp8266-xxxxxxx
en op de xxxxxxxx het nummer van de meetkit in te vullen kan je de meetresultaten
volgen.
Walther

14894624

Gert-Jan

15071737

Jochem

14907166

Mario

14918435

Jacques

14978422

Peter

14970588

Hanny

14554269

Dons

15301238

Afhalen meetkits
Voor Margot, Esmael, Marco,Ton,Toon en Pim liggen de meetkits klaar om
afgehaald te worden.
Ondersteuning bij installatie kan worden geboden door Jacques, Mario en Gert-Jan.

Toch niet meten
Mocht je niet langer belangstelling hebben om te gaan meten, geef dat dan ook svp
even door. Dan kunnen we iemand anders blij maken met jouw meetkit.

Stekkerverbinding buiten
Wil je de meter verder van huis neerzetten en een stekkerverbinding daarbij nodig
hebben, dan adviseren “onze” technici de Stekkersafe IP 44.
Deze kost €1,80 en is onder meer te koop bij Toolstation, Platinastraat 66, 2718 RX
Zoetermeer Klantenservice. +31 71 581 5050 · info@toolstation.nl. Open: Ma - Vr:
7:00 - 18:00 uur. Za: 8:00 - 17:00 uur. Nog geen sponser van MLZ:) !

Locatie van de meetpunten van MLZ in Zoetermeer
De huidige en toekomstige meetpunten van MLZ zijn op een kaartje weergegeven
dat je kan zien op:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=nl&mid=1fTf_Yy4mfOfc5MkkFAYDgzGJ
04p74j4U&ll=52.06996061269596%2C4.500853112102425&z=14
Bijeenkomst in september 2021
Het lijkt ons een goed idee om elkaar wat beter te leren kennen. We streven er daarom naar,
als corona het toelaat, om een ledenbijeenkomst te organiseren. Daarbij willen we ook graag
de mensen van de provincie Sara en Roel uitnodigen.
Als iemand daarvoor zijn tuin ter beschikking wil stellen hoor ik het graag.
Vacature secretaris
Helaas heeft Ruud MLZ verlaten. We zijn daarom op zoek naar iemand die voorlopig de
secretariële werkzaamheden op zich wil nemen. Als je daartoe bereid bent, geef even een
berichtje.

Recent nieuws over luchtkwaliteit
https://www.rtlnieuws.nl/tags/onderwerpen/natuur-milieu/milieuvervuiling/luchtvervuiling
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1279328/Longarts-Luchtkwaliteit-Rotterdam-helemaal-nietgoed-metingen-Europees-Milieuagentschap-niet-representatief

Volgende keer meer
Voor zover van toepassing: succes met installeren, succes met meten, een fijne vakantie en
hopelijk tot ziens bij de bijeenkomst in september.!

Peter Vergers
Zoetermeer, 18 juli 2021

