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Wat bedoelen we met luchtkwaliteit?

PM10 of PM2.5 - fijnstof
industrie en landbouw

NO2 – stikstofdioxide
“uitlaatgassen”

Ozon
UV straling van de zon
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Luchtkwaliteit en gezondheid

Schatting: fijnstof + NO2 kost ons gemiddeld 13 maanden



Waar komt fijnstof vandaan?



Een mensenhaar is 
50 micrometer dik

Kleine 
fijnstofdeeltjes zijn 
maximaal 
2,5 micrometer dik

Grote 
fijnstofdeeltjes zijn 
maximaal 
10 micrometer dik

Een zandkorrel op het strand 
heeft een dikte van ongeveer 90 
micrometer

Fijnstof is heel klein

Zeezout          Roet

Vulkaanstof     Pollen



Wat doet het RIVM?
meten verwachting maken

https://www.youtube.com/watch?v=p4QVDt1ZArY
https://www.youtube.com/watch?v=2drqFGXel08


Luchtmeetnet.nl – officiële metingen



Metingen worden gebruikt voor verwachtingen

…net als het weer, emissiecijfers, chemische processen, etc



Het RIVM ondersteunt Citizen Science

• Informatie
• Nieuws 
• Ontmoetingsplek
• Dataportaal 
• Kwaliteit

www.samenmeten.nl

http://www.samenmeten.nl/


Waarom citizen science? 

Omdat het kan!
Het is leuk!
Het is nuttig!



Bijvoorbeeld: Paasvuren in Duitsland



Sensordata in berekeningen

https://youtu.be/dJveRLMRaiA
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https://youtu.be/dJveRLMRaiA


De manier waarop je meet bepaalt wat je ziet

gewicht, oppervlak of aantal? 

https://youtu.be/PRERtTQ31Rk

https://youtu.be/PRERtTQ31Rk


Wettelijk verplicht fijnstof meten door te wegen

PM10 en PM2,5 metingen
Aanzuigkop selecteert stof  
kleiner dan 10 of 2,5 mm 

Opgevangen stof wegen: mg/m3

Aanzuigkop

https://youtu.be/mfxY6jKN4xs

https://youtu.be/mfxY6jKN4xs
https://youtu.be/mfxY6jKN4xs


Fijnstof meten met licht

sensor

Zien we hier wel alle deeltjes?
En zien we soms teveel?



Soms zien fijnstofsensoren te veel: vocht!

Soms zien ze te weinig, bijvoorbeeld als fijnstof blijft hangen in de slang



Samen sta je sterk – één sensor is geen sensor

Te hoog

Te laag

Best goed



Samen sta je sterk – één sensor is geen sensor

Te hoog

Te laag

Best aardig



Waar kunnen de sensoren hangen?
Praktische tips

● Om ellende te voorkomen:

– niet in de zon, 

– niet boven water 

– niet tussen struiken

● Handig maar geen ‘must’: 

– leefniveau

– waar anderen niet te makkelijk bij kunnen

– niet in een hoekje 
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Waar kunnen de sensoren hangen?

Vergeet de achtergrond niet! 

Pieken zijn interessant…



Citizen science is wetenschap!
● We meten fijnstof, maar niet hetzelfde als 

met de officiële meetapparatuur.

● Maar elk nadeel heb ze voordeel…. 

We hebben heel veel metingen

in tijd en ruimte!

● Citizen science levert veel aandacht op

en geeft een impuls aan de discussie



Meer info
@samenmeten

Samen milieu meten

samenmeten.nl

samenmeten.rivm.nl/dataportaal


