
 

 

  

RIVM 
 
  
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
 
T   030 274 91 11 
info@rivm.nl 

Pagina 1 van 1  

 
Status: Definitief 

 

Oproep: plekken voor monstername RIVM gezocht! 
  
Het RIVM zoekt vrijwilligers om mee te doen aan een onderzoek. We zijn 
op zoek naar plekken om stof te verzamelen. Het gaat om plekken buiten 
het huis, zoals een tuin, of het dak van een schuur. En ook om plekken in 
het huis, zoals een woonkamer, serre of gang. Heeft u interesse om deel 
te nemen aan het onderzoek van het RIVM? Leest u dan verder over het 
onderzoek en we komen graag met u in contact! 
 
Over het onderzoek 
In opdracht van de Provincie Noord-Holland doet het RIVM onderzoek 
naar stof in het gebied in de IJmond regio. Hiervoor nemen onderzoekers 
van het RIVM veegmonsters op verschillende plekken. De onderzoekers 
komen tijdens 6 tot 12 weken verschillende keren langs om veegmonsters 
te nemen. Deze monsters worden dan onderzocht in het laboratorium.  
 
In 2019 deed het RIVM al onderzoek naar stofoverlast. Hiervoor namen 
we veegmonsters in Wijk aan Zee. Hoe we dat deden en wat daar uit 
kwam kunt u zien op onze website. Dit jaar willen we op meer plekken 
onderzoek doen.  
 
Waar moeten de locaties aan voldoen? 
Uw huis / tuin / werkadres / school is in Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen-
Noord of IJmuiden. U bent in september – december 2020 vier keer 
beschikbaar om de deur open te doen, of toegang te geven tot de plek. En 
u bent bereid om tijdens deze weken een dagboek bij te houden van 
ervaren overlast. 
 
Buiten is het belangrijk dat kwetsbare monstermiddelen veilig kunnen 
staan (vandalisme vrij). Denk aan een tuin, dak van een schuur, 
enzovoort. Het mogen plekken bij woningen zijn, maar het mag ook 
bijvoorbeeld een werkadres, of school zijn. Daarnaast is het belangrijk dat 
monsternemers in de genoemde periode tot vier keer toe toegang kunnen 
krijgen tot de plek. 
 
Binnen is het belangrijk dat de bewoners niet roken of hout stoken. 
Daarnaast moeten de monsternemers in de genoemde periode tot vier 
keer toe toegang kunnen krijgen. Tot slot bent u bereid om informatie te 
geven aan de onderzoekers over uw huishouden, zoals 
gezinssamenstelling en kookgewoonten.  
 
Wilt u meewerken aan dit onderzoek? 
Vul het formulier via deze LINK in.  
 
Of heeft u vragen? Neem dan contact op met info@rivm.nl  
Zet in het onderwerp van de mail: monsterlocatie IJmond  

https://www.rivm.nl/grafietregen-en-gezondheid-2019
https://www.formdesk.com/rivm/Aanmeldformulier_monsterlocatie
mailto:info@rivm.nl

