
Kunstproject 
snuffelt aan lucht
De frisse lucht in de natuur en een snuffelend hondje 
zijn de inspiratie voor een bijzonder kunst- en techniek-
project: Snuf. Een artistieke beeltenis van een bos met 
een lichtspel laten op een speelse manier zien hoe gezond 
de lucht is. Het project is ontwikkeld voor gebruik in 
de gezondheidszorg en het onderwijs en biedt een 
verfrissende blik op het binnenklimaat.

Het kunstwerk Snuf verbeeldt een bos met lichtjes in 
de vorm van het cijfer vijf op een dobbelsteen. Welke 
lichtjes branden is afhankelijk van de luchtvervuiling in 
de ruimte waar het hangt. Als de onderste twee lichtjes 
aan zijn is de lucht net zo schoon als aan het strand of 
in het bos. Die lichtjes zijn blauw, een kleur die staat 
voor rust, koelte en harmonie.

Als het middelste lampje gaat branden is de lucht een 
klein beetje vuil, maar niet zo erg dat iemand daar last 
van heeft. Er is dus geen reden tot ongerustheid. Het 
lampje dat dan brandt in het midden van de dobbel-
steen is groen, een kleur die kalmeert en een gevoel 
geeft van gezondheid en de natuur.

Anders is dat bij een overvloed aan groen licht. Een felle 
groene kleur wordt geassocieerd met vergif en gevaar. 
Ook Snuf waarschuwt met veel groen licht voor een 
ongezonde situatie. Als de twee bovenste groene 
lampjes in de dobbelsteen gaan branden is er spra-
ke van een flinke luchtverontreiniging. Dat is een teken 
dat er een raam open moet of dat een ventilatiesysteem 
moet worden aangezet.

Altijd snuffelen
Zoals de naam al zegt is het idee voor het kunstwerk 
gebaseerd op het gedrag van een hond. Honden hebben 
een betere neus dan mensen. Ze ruiken veel en ze ruiken 
aan alles, de hele dag door. Hoe ontzettend goed honden 
kunnen ruiken blijkt als ze worden ingezet om mensen 
te zoeken bij aardbevingen en lawines.

Het kunstwerk Snuf gedraagt zich net zoals een hond. 
De hele dag door wordt er aan de lucht gesnuffeld met 
een hele gevoelige sensor. Als die niets ruikt gaan de 
blauwe lampjes branden. Zodra één of meer groene 
lampjes gaan branden wordt er luchtvervuiling ‘geroken’.

Op die manier kan de luchtkwaliteit de hele dag door 
op een leuke en duidelijke manier in de gaten worden 
gehouden. Met de vriendelijk gekleurde lampjes geeft 
Snuf aan wanneer er een raam open moet worden gezet. 
Dat is veel prettiger dan een hightech meter met 
onverbiddelijke maar nietszeggende cijfers, rode waar-
schuwingssignalen en soms storende piepjes.

Geen speelgoed
Door de hoge aaibaarheid van het kunstwerk ontstaat 
gemakkelijk de indruk dat het om een innovatief stukje 
speelgoed gaat. Niets is minder waar; Snuf is een meet-
instrument van zeer hoge kwaliteit. De lucht wordt met 
een sensor van Rasenberg Instruments geanalyseerd 
op zoek naar vervuiling met vluchtige organische 
stoffen (VOS). De ingebouwde technische module is 
een industrieel ontwerp van zeer hoge kwaliteit. Die 
is ontwikkeld door wetenschappelijke onderzoekers in 
samenwerking met bedrijven als Philips en Linde Gas 
Benelux B.V.

Behalve dat Snuf de hele dag door aan de lucht ruikt, 
slaat hij op de achtergrond ook alle metingen op. Met 
een computer of een app zijn die metingen uit te lezen. 
Wie het apparaat echt maximaal wil benutten kan ge-
bruik maken van de interface op de technische module. 
Daarmee kunnen complete ventilatiesystemen worden 
aangestuurd. Een andere interessante mogelijkheid 
is dat Snuf, in plaats van de gebruikelijke CO2-meter, 
op elk willekeurig gebouwbeheersysteem kan worden 
aangesloten.

Klimaat en kunst
Kunstproject Snuf is ontwikkeld om gewone mensen 
zonder technische kennis op een leuke en eenvoudige 
manier inzicht te geven in de luchtkwaliteit. Met het 
apparaat kan een astmapatiënt zijn leven een stuk ver-
aangenamen doordat hij zelf kan zien wanneer het 
verstandig is om een raam open te zetten. In scholen 
helpt Snuf kinderen en leerkrachten om tijdig te venti-
leren. In ziekenhuizen kan het apparaat bijdragen aan 
een gezondere omgeving waarin mensen sneller genezen.

Voor initiatiefnemer en bedenker Frans Rasenberg is 
het erg belangrijk dat dit project ertoe bijdraagt dat een 
gezond binnenmilieu voor meer mensen bereikbaar 
wordt. “Snuf is heel simpel in gebruik, want je kunt zien 
of de lucht bij jou net zo schoon is als in het bos. Verge-
leken met andere meetapparatuur is hij niet duur. Dus 
ik hoop met dit project een impuls te geven aan een 
betere bewustwording en een verfrissende kijk op het 
binnenklimaat.”
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