
Eerste resultaten Data Analyse Team



Leden Data Analyse Team

• Ton Flick (coordinator)

• Benito Alvares

• Hans Bosch

• Atze Boerstra

• …..



Doel van het meetproject

• Inzicht krijgen in blootstelling op wijk/straatniveau

• Ervaring opdoen met zelf meten / burgerluchtmeetnet

• Gevoel krijgen voor bronbijdrage (b.v. bijdrage weg- en vliegverkeer, 
houtstook, vuurwerk, brand in de buurt)

• Onderwerp gezonde buitenlucht verder / beter op de politieke 
agenda krijgen



Stoffen

• Fijn stof / PM 2.5 (real time metingen mbv sensornetwerk) 

• Stikstofdioxide / NO2 (daggemiddelde m.b.v. Palmes buisjes)



De website / het data-portaal

T.a.v. achtergronden & 
gezondheidseffecten, 
doorverwijzing naar o.a.:

www.dcmr.nl

www.ggdrotterdamrijnmond.nl

www.rivm.nl

www.milieucentraal.nl

www.longfonds.nl

http://www.dcmr.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.longfonds.nl/


Meetlocaties fijn stof



Het dashbord



Tijdlijnen (afgelopen 31 dagen, 1 blokje = 24 uur)



Idem (1 blokje = 1 uur)



Intermezzo: waarschuwing…



Samenhang



Gemeten waarden vs grenswaarden

Grenswaarde EU

Grenswaarde WHO



Maximum en minimum waarden (1 dec – 28 feb.)

?



Overschrijving EU grenswaarde (23 dec – 26 jan.)

meetpunt % van de 

meetperiode

Molenlaan oost metingen >= 25 14,9%

Asserweg metingen >= 25 13,5%

Van Ballegooijensingel metingen >= 25 13,5%

Burg FH van Kempensingel metingen >= 25 12,0%

Straatweg metingen >= 25 11,9%

Papaverlaan metingen >= 25 11,3%

Bernard de la Faillebocht metingen >= 25 9,9%

Jan van Ghestellaan metingen >= 25 7,0%

Bergse Dorpsstraat metingen >= 25 6,3%

Muurbloemstraat metingen >= 25 5,6%



Betrouwbaarheid

https://www.luchtmeetnet.nl/stations/alle-provincies/alle-gemeentes/PM25



Betrouwbaarheid

https://www.luchtmeetnet.nl/stations/alle-provincies/alle-gemeentes/PM25



Effect ‘interne’ bron



Effect ‘externe’ bron (?)

t.g.v. draaien van de wind?



Effect afstand tot drukke weg (?)



Hypothesen

• Ochtend/avondspits > PM 2.5 concentratie verhoogd

• Bouwactiviteit vlakbij > lokaal concentratie verhoogd

• Koud weer + zondag > open haard aan > concentratie verhoogd

• Windstil weer + veel vliegverkeer >  lokaal concentratie verhoogd

• …



Resultaten NO2 / Palmesbuisjes meting
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Vervolgstappen Data Analyse Team

• Correctie weersinvloeden

• Vergelijking meetuitkomsten andere steden (Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam, …)

• Verder inzoomen bronbijdrage (bv. bijdrage vrachtverkeer, vliegverkeer, houtkachels)

• Nadere analyse correlatie onze meetresultaten & resultaten DCMR/RIVM

• Data-input tbv RWS algoritme gemaakt tbv analyse Eindhoven / Aireas

• ……



Vragen?


