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Leeswijzer	
 
De inhoud van dit statusoverzicht heeft de basis gevormd voor de brochure “Meten voor 
een gezonde stad; Citizen Science en luchtkwaliteit”, welke in het kader van het 
programma Slimme en Gezonde Stad is opgesteld. Er is dan ook overlap in de 
onderwerpen en in de teksten. In het statusoverzicht wordt echter uitgebreider stilgestaan 
bij de verschillende technische aspecten van het (zelf) meten van luchtkwaliteit en bij de 
mogelijke sensoren. Tevens worden uitgebreide referenties en links gegeven naar bronnen 
waar meer informatie kan worden gevonden.  
 
De term “Citizen Science” kan suggereren dat het alleen om de activiteiten van burgers 
gaat, dat is echter zeker niet het geval. Ook steden kunnen uiteindelijk profiteren van de 
technologie, en inzet van low-cost sensoren. Voor gemeenten is het interessant om te 
kijken welke vragen er bij burgers op het gebied van luchtkwaliteit leven en hoe 
overheden hier met nieuwe technologie op in kunnen spelen. Met kleine sensoren en 
metingen door burgers zal het ook voor steden makkelijker worden om een gedetailleerd 
beeld van de lokale luchtkwaliteit te krijgen. Hiermee wordt het mogelijk om effecten van 
gemeentelijke maatregelen op specifieke locaties en op specifieke momenten te bepalen. 
De nieuwe technologie en meer gedetailleerde data bieden mogelijkheden voor beleid (en 
wetenschap) om de onderbouwing van beleid met metingen (deels) anders in te richten. 
We krijgen zo een steeds beter beeld van de kwaliteit van de leefomgeving en een betere 
basis voor beleid. 
 
De focus in dit statusoverzicht is niet enkel techniek of sensoren. Het gaat om de 
combinatie welke vragen op het gebied van lokale luchtkwaliteit lokale overheden en 
burgers met behulp van low-cost sensoren zinvol kunnen beantwoorden. De term “low-
cost” is relatief. Steden die een beeld van de luchtkwaliteit willen opbouwen zullen 
uiteraard meer geld uit willen en kunnen geven dan burgers willen en kunnen. Het zal 
evenwel altijd nog minder zijn dan de kosten van volwaardige referentiemetingen volgens 
de eisen van de EU. In de praktijk zullen er verschillende gradaties van sensoren in steden 
voor gaan komen. Sommige steden zullen referentiemetingen gaan hebben en ook 
goedkopere, maar in absolute zin nog steeds dure, metingen die de kwaliteit van 
referentiemetingen benaderen. Daar bovenop kan een stad zelf (of de burgers van de 
stad) een breed net van echte low-cost sensoren bezitten. Er zijn zo meerdere lagen van 
sensoren die met verschillende nauwkeurigheden hun eigen rol spelen in het gedetailleerd 
en snel in kaart brengen van de stedelijke luchtkwaliteit.  
 
 
Omdat de beschikbaarheid en kwaliteit van goedkope sensoren snel verandert zal het 
voorliggende statusoverzicht naar verwachting al snel een update krijgen. 
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1	 Citizen	Science		
 
 
De ontwikkeling van Citizen Science 
(Semi-)professionals houden al honderden jaren observaties van de omgeving bij en 
analyseren die gegevens. Bekende voorbeelden zijn te vinden in de meteorologie, 
ecologie, waterkwantiteit etc.. Dankzij de bevindingen in deze vakgebieden is het nu 
bijvoorbeeld mogelijk om ecologische veranderingen over een langere tijd te analyseren 
en beter te begrijpen. Bijna al het wetenschappelijk onderzoek werd vroeger uitgevoerd 
door semi-professionals. De afgelopen honderd jaar is de cultuur rondom wetenschap 
echter veranderd omdat “wetenschapper” een formeel beroep is geworden en de 
uitvoering van burgerwetenschap in veel gebieden werd gemarginaliseerd.  
 
Veel gewone burgers over de hele wereld dragen echter nog steeds bij aan de moderne 
wetenschap. Zij dragen bij aan onderzoek door bijvoorbeeld te zorgen voor de inzet van 
extra financiële middelen, toegepaste kennis, creativiteit, extra rekenkracht of het 
verzamelen van data (bv http://scistarter.com/, http://setiathome.ssl.berkeley.edu/ , 
http://qcn.stanford.edu/ , http://lhcathome.web.cern.ch/ , 
http://www.einsteinathome.org/ ). Dit wordt gedaan door burgers die samenwerken 
vanuit de overtuiging dat groepen mensen soms tot betere inzichten kunnen komen dan 
de slimste individuen alleen, waarbij “doen om het doen” en “doen omdat het kan” 
belangrijke drijfveren zijn. Bij moderne Citizen Science gaat het veelal om het betrekken 
van niet-professionals in wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Een Citizen Science 
project gaat in het algemeen over een partnership tussen ‘amateurs’ en 
beroepswetenschappers, al kan het zo zijn dat een expert (niet beroeps) de 
beroepswetenschapper vervangt. In de praktijk gaat het om een brede range van 
verschillende soorten projecten waarbij burgers als vrijwilliger betrokken zijn.  
 
De afgelopen jaren is Citizen Science in een versnelling geraakt. Dankzij ontwikkelingen in 
de ICT is de maatschappij in een korte tijd (van circa twintig jaar) gedigitaliseerd, met als 
gevolg een schaalvergroting van de beschikbaarheid en omvang van data op lokale en 
internationale schaal. Het is nu mogelijk om gezamenlijk in een korte tijd heel veel data te 
verzamelen van datgene waar publieke interesse ligt. Vanwege deze kracht is het 
meedoen aan Citizen Science projecten voor beroepswetenschappers (weer) van belang. 
Zo zijn er verschillende mogelijkheden om burgers bij wetenschappelijk onderzoek te 
betrekken, namelijk van simpelweg de burger gebruiken als dataleverancier tot de burger 
betrekken bij het gehele onderzoeksproces van het opstellen van de onderzoeksvraag , 
het vergaren en analyseren van data en het destilleren van resultaten. Zie verder in deze 
brochure voor een aantal voorbeelden van Citizen Science projecten.  
 
Citizen Science voor het meten van omgevingsparameters zal de komende jaren naar 
verwachting groeien. Enerzijds vanwege de technische mogelijkheden die de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van slimme sensoren op de markt ten goede komt. En 
anderzijds omdat het nieuwe deuren opent binnen de wetenschap. Het zorgt voor nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen dankzij de geografische schaal en de hoeveelheid data 
die kan worden verkregen. Daarbij komt dat er soms nieuwe onderzoeksvragen worden 
gesteld die soms heel anders zijn dan regulier worden gesteld en beantwoord zouden 
worden. Citizen Science maakt het uitvoeren van onderzoek op een grote(re) schaal soms 
mogelijk zonder dat daarbij de kosten hoog oplopen.  
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Wetenschap 
De wetenschappelijke waarde van Citizen Science is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit 
van de data dat is verzameld, maar net zo goed van de toepassing van deze data. Het kan 
zo zijn dat data met een grotere onzekerheid dan gebruikelijk toch goed kan worden 
toegepast in geval er maar voldoende data beschikbaar is. Citizen Science maakt het 
mogelijk dat in korte tijd veel data over een grote geografische schaal kan worden 
verzameld. Burgerwetenschap maakt het tevens mogelijk dat nieuwe onderzoeksvragen 
worden gesteld die nog niet eerder waren gesteld. Citizen Science stimuleert creativiteit, 
biedt soms een kritisch platform voor de reguliere wetenschap en maakt (inter)nationale 
samenwerking mogelijk. Kortom, het heeft de potentie om de wetenschap en de 
maatschappij (weer) dichter bij elkaar te brengen en de maatschappij weer dichter bij het 
milieu door het meten van zijn omgeving mogelijk te maken.  
 
Luchtkwaliteit, monitoring en beleid 
In heel Europa zijn meetnetten voor luchtkwaliteit opgezet met als doel te monitoren of de 
Europese luchtkwaliteitsnormen worden behaald. Deze meetnetten leveren gegevens die 
fundamenteel zijn voor de beoordeling van trends, emissiebeperkende maatregelen en 
voor het kalibreren van de luchtkwaliteit dispersiemodellering. Echter, het beheer en 
onderhoud van continue monitoringstations zijn duur. Bijdrage van de burgers in 
wetenschappelijke projecten is potentieel dan ook enorm nuttig, omdat dit het mogelijk 
maakt om te voorzien in de grote hoeveelheid benodigde gegevens en de uitgestrekte 
ruimtelijke en temporele resoluties. Daarbij komt dat het bijdraagt aan nuttige interacties 
tussen wetenschappers en gemeenschappen en hiermee de overheid dichter in de 
samenleving komt te staan1,2. Deze projecten kunnen mogelijkheden bieden voor nauwere 
interacties tussen overheden en burgers. Citizen Science kan worden toegepast op lokaal 
en nationaal niveau als onderdeel van beleid en lokale besluitvorming.  
 
Sociale aspecten 
Waarom doen burgers (mee) aan Citizen Science? Wat zijn de onderliggende vragen en 
motieven? De redenen zijn heel divers: 
 
• Voor de wetenschap zelf, doen omdat het kan, omdat het leuk is. 
• Persoonlijke belangen, interesse voor het eigen leefmilieu en de gezondheid. 
• Activisme, resultaten van anderen, zoals de rijksoverheid, controleren. 
• Overheden die zelf willen meten om burgers te informeren, bovenop wat er al centraal 

geregeld wordt. 
• Overheden die open data beleid opzetten. 

 
De grens tussen wat burgers binnen	Citizen Science doen en de rol van bedrijven en 
instellingen daarin is soms onduidelijk. Er zijn bedrijven die een kans zien bij het 
commercieel ondersteunen van Citizen Science en er zijn ook bestaande meetnetten in 

																																																								
1	 	Understanding	Citizen	Science	and	Environmental	Monitoring,	UK	Environmental	Observation	
Framework,	2012.	Available	at	http://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/citizensciencereview.pdf			

2	 	Guide	to	Citizen	Science,	UK	Environmental	Observation	Framework.	Available	at	
http://www.ukeof.org.uk/documents	



  Pagina 6 van 45 
   
  

 
Luchtkwaliteit meten met sensoren; RIVM, Statusoverzicht januari 2016   
          

Nederland die mogelijkheden zien om op termijn gebruik te gaan maken van metingen 
door anderen, onder andere burgers.  
 
De Waag Society heeft in 2014 bijna 100 burgers in Amsterdam uitgerust3 met de Smart 
Citizen Kit. De Smart Citizen Kit, die bij Fab Lab Barcelona was ontwikkeld, kon 
koolmonoxide en stikstofdioxide, de temperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid, de lichtintensiteit en het 
omgevingsgeluid bepalen.  
 
Tevoren was aan de geïnteresseerde burgers, gezocht 
o.a. via stukken in het Parool, gevraagd waarom zij 
meededen. Circa 55% van de deelnemers deed mee 
omdat men geïnteresseerd was in de luchtkwaliteit, 
20% vond vooral de technologie interessant, voor 18% 
was het sociale experiment de reden om mee te doen 
en circa 7% had andere redenen.  
 
Een reden om zelf mee te doen met lokale luchtkwaliteitsmetingen kan zijn vanwege de 
zorg om de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Een door Milieudefensie opgezette 
meetactie4 door burgers in 2013 met Palmesbuisjes voor NO2 was specifiek op zorgen 
omtrent luchtkwaliteit gericht. Deze actie had een meer activistische opzet dan het project 
bij de Waag. Aan de actie van Milieudefensie deden vooral burgers uit de grote steden 
mee, met name Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. In totaal waren er 101 meetpunten.  
 
 

	 	

																																																								
3 https://waag.org/en/project/smart-citizen-kit  
4	https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/eindrapport-hoe-gezond-is-onze-lucht/view 	
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2	 Welke	stoffen	in	de	lucht	meten?	
 
Als er luchtkwaliteit gemeten gaat worden is de vraag wat er gemeten moet worden; 
welke stoffen, en wat voor concentratieniveau moeten dan meetbaar zijn om de meting 
zinvol te kunnen gebruiken? 

Luchtkwaliteit	
Vanuit het standpunt van gezondheid wordt vaak naar een handvol stoffen gekeken, 
stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10 en PM2,5), roet (EC) en ultrafijnstof. In veel gevallen 
waarin burgers luchtkwaliteit willen weten wordt dan ook eerst naar die stoffen gekeken. 
De jaargemiddelde concentraties van de stoffen zijn op verschillende websites in te zien, 
bijvoorbeeld nsl-monitoring.nl en atlasleefomgeving.nl. De actuele concentraties in een 
uur zijn voor enkele stoffen op de site luchtmeetnel.nl te zien. Veel algemene informatie 
over de stoffen, grenswaarden en de trends kan op het Compendium voor de 
Leefomgeving5 worden gevonden. Elk jaar wordt in de rapportage “Grootschalige 
concentratie- en depositiekaarten Nederland” door het RIVM verslag gedaan van de 
(verwachte) ontwikkeling van de concentraties in Nederland6.  
 
 
Stikstofdioxiden (NO2) 
Omschrijving: Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor een groot gedeelte 
door het autoverkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de 
luchtverontreiniging door verkeer. Langs grote  wegen komen hoge concentraties voor die 
over enkele kilometers afnemen. Tot begin 2015 werden alleen de fijn stof niveaus in de 
berekeningen voor vroegtijdige sterfte gebruikt. Naast het effect van fijn stof blijkt uit 
onderzoek7 van het RIVM en het IRAS dat er ook een onafhankelijk effect van 
stikstofdioxide op vroegtijdige sterfte is. Blootstelling aan stikstofdioxide kan de 
levensverwachting met nog eens circa 4 maanden extra verkorten. 
 
Typische concentraties 
In 2014 bedroeg de jaargemiddelde NO2 concentratie in Nederland ruim 15 µg/m3. In de 
regio Amsterdam was de gemiddelde concentratie met circa 22 µg/m3 hoger en in de 
regio’s Den Haag, Utrecht en Rotterdam waren de gemiddelden nog iets hoger, circa 23-25 
µg/m3. In Noord Nederland waren de gemiddelde concentraties met 12 µg/m3 het laagst. 
In drukke stedelijke straten en langs het hoofdwegennet kunnen concentraties tot boven 
de wettelijke norm van 40 µg/m3 oplopen. 
 
Wettelijke grenswaarden 
Er is een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 die niet mag worden overschreden 
en er is een uurgemiddelde grenswaarde van 200 µg/m3 die niet meer dan 18 keer per 
jaar mag worden overschreden. In de praktijk wordt de uurlijkse grenswaarde in 
Nederland al jaren niet meer overschreden.  
 

																																																								
5 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/ 
6 http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/GCN_GDN_kaarten_2015  
7 http://ehp.niehs.nih.gov/1408254/  
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Eisen aan metingen 
Het gemiddelde van alle uurlijks gemiddelde concentraties bedraagt in Nederland dus 10-
25 µg/m3. In individuele uren kunnen de concentraties tussen circa 5 en 150 µg/m3 
variëren. Om zinvolle uurlijks gemiddelde metingen te kunnen doen moeten verschillen 
van minimaal ±20 µg/m3 en liefst ±10 µg/m3 kunnen worden gemeten. Oftewel; bij een 
echte concentratie in de buitenlucht van 10 µg/mg moet de sensor ergens tussen 0 en 20 
µg/m3 aangeven en bij een concentratie van 50 µg/m3 ergens tussen 35 en 65 µg/m3. Op 
deze manier kunnen hogere en lagere concentraties duidelijk en zinvol door de sensor 
worden onderscheiden. Nauwkeuriger meten is uiteraard nog beter.  
 
Over een lagere periode gemiddeld, zoals enkele weken, is het voor een zinvolle meting 
nodig dat de onzekerheid niet boven de circa 10 µg/m3 komt. Met een simpele methode 
zoals passieve Palmesbuisjes is dat in de praktijk haalbaar.  
 
 
Fijn stof (PM10 / PM2,5) 
Omschrijving 
Met stof in lucht wordt de verzameling van alle deeltjes in de lucht bedoeld. Een van de 
meest gebruikte termen is fijnstof, vaak afgekort tot PM10. ‘PM’ komt uit het Engels en 
staat voor ‘Particulate Matter’. De ‘10’ is een indicatie voor de maximale grootte van de 
stofdeeltjes (in micrometer) die tot PM10 behoren. Fijnstof (PM10) is opgebouwd uit een 
groot aantal stoffen. Naast fijnstof (PM10) zijn andere begrippen van stofvormige 
luchtverontreiniging onder andere: de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5), ultrafijnstof, grof 
stof, totaal stof, aerosol, zwarte rook, roet, black carbon, elemental carbon, organic 
carbon. Stof dat direct door menselijke activiteiten of natuurlijke bronnen in de atmosfeer 
wordt gebracht, wordt primair fijnstof genoemd. Een deel van de fijnstofconcentratie wordt 
in de lucht gevormd, het zogenaamde secundaire fijnstof. Ook al wordt vrijwel overal in 
Nederland aan die normen voldaan, toch leidde de blootstelling aan fijn stof in 2013 naar 
schatting nog steeds tot een gemiddelde levensduurverkorting van circa 9 maanden en tot 
4,5 miljoen ziekteverzuimdagen ten opzichte van een situatie zonder luchtverontreiniging. 
 
Typische concentraties 
De gemiddelde concentraties variëren voor PM10 tussen 18 µg/m3 (Noord-Nederland) en 
22 µg/m3 (grote steden en zuidelijke helft van Nederland). In tegenstelling tot 
stikstofdioxide draagt wegverkeer niet sterk bij aan de fijnstof concentraties. Langs wegen 
komt er hooguit 2-3 µg/m3 bij de concentraties. Daarentegen wordt er door veehouderijen 
relatief veel fijnstof uitgestoten. Hoge concentraties, boven circa 25 µg/m3 komen vooral 
in gebieden meet intensieve veehouderij voor, zoals Brabant en Limburg en een stukje 
Gelderland. Voor PM2,5 variëren de concentraties tussen 11 en 15 µg/m3. De verdeling 
van de concentraties lijkt op die van PM10 en de gemiddelde waarde is circa 12 µg/m3. 
 
Wettelijke grenswaarden 
Er is een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 die niet mag worden overschreden 
en er is een etmaalgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 die niet meer dan 35 keer per 



  Pagina 9 van 45 
   
  

 
Luchtkwaliteit meten met sensoren; RIVM, Statusoverzicht januari 2016   
          

jaar mag worden overschreden. In de praktijk wordt de jaarlijkse grenswaarde in 
Nederland zelden overschreden. Op basis van metingen is een relatie opgesteld tussen het 
aantal etmaaloverschrijdingen in een jaar en de jaargemiddelde concentratie. Bij een 
jaargemiddelde concentratie van 31.2 µg/m3 wordt de etmaalnorm overschreden. Dit 
komt in Nederland vooral in de omgeving van veehouderijen voor.  
 
PM2,5:  Vanaf 2015 bedraagt de grenswaarde voor jaargemiddelde PM2,5-concentraties 
25 µg/m3 en vanaf 2020 is er een indicatieve grenswaarde van 20 µg/m3. In de praktijk 
wordt daar in Nederland al aan voldaan.  
 
Eisen aan metingen 
PM10: De uurlijkse waarde voor PM10 of PM2,5 varieert minder dan die van NO2 en is ook 
minder belangrijk dan voor NO2. Het verloop van de concentraties volgt meer een dag-
patroon over geheel Nederland, de invloed van lokaal verkeer wordt minder duidelijk 
gemeten. Voor meting van PM is het vooral belangrijk om een zinvolle daggemiddelde 
concentratie te bepalen. Hierbij is het wenselijk om in ieder geval hogere en lagere 
daggemiddelden te kunnen onderscheiden. Oftewel, de meting moet 10-20 µg/m3 versus 
30-50 µg/m3 gemiddeld over een dag kunnen onderscheiden. De PM2,5 concentraties zijn 
altijd iets lager dan die van PM10. De vereiste nauwkeurigheid is dan minimaal 
vergelijkbaar met die voor PM10.  
 
Massa of deeltjes 
Verschillende goedkopere sensoren en complete meetapparaten meten niet de massa 
fijnstof (microgram per kubieke meter) maar schatten optisch het aantal deeltjes met 
groottes tussen 1 en 10 micrometer met behulp van een LED of lasertje. Door een 
gemiddelde massadichtheid (het aantal kilogram per volume-eenheid) aan te nemen voor 
de deeltjes worden de deeltjesaantallen omgerekend naar µg/m3. De aanname van een 
gemiddelde massadichtheid geeft een extra onzekerheid. Bijkomend nadeel van deze 
methode is dat deeltjes kleiner dan circa 0.5 micrometer over het algemeen niet worden 
gedetecteerd. Dit zijn echter juist de deeltjes die bij verbrandingsprocessen vrijkomen. 
Goedkopere deeltjestellers zijn dan ook niet bruikbaar om fijnstof ten gevolge van verkeer 
te meten aangezien de uitgestoten deeltjes merendeels kleiner zijn dan 0.1 micrometer.  
 
Roet (EC/BC) 
Omschrijving: Van fijn stof wordt vooral roet (elementair koolstof, EC) in relatie gebracht 
met gezondheidseffecten. Verkeer veroorzaakt de meeste uitstoot van roet. Voor elke 0,5 
microgram roet per kubieke meter lucht extra waar mensen langdurig bloot aan staan 
leven zij gemiddeld drie maanden korter. 
 
Typische concentraties 
Omdat roet vooral door wegverkeer wordt uitgestoten komen langs wegen de hoogste 
concentraties voor. Gemiddeld is de roetconcentratie in drukke straten in de orde van 1.5-
2.0 µg/m3, in algemeen stedelijk gebied 0.9-1.5 µg/m3 en in gebieden buiten de steden 
0.5-1.0 µg/m3. 
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Wettelijke grenswaarden 
Er zijn voor roet geen wettelijke grenswaarden. 
 
Eisen aan metingen         
Omdat er geen eisen aan de concentraties roet worden gesteld zijn er ook geen eisen aan 
de kwaliteit van de metingen gesteld.  
 
Ultrafijnstof (UFP) 
Omschrijving: Ultrafijnstof is het bestanddeel van fijn stof met de allerkleinste afmeting: 
kleiner dan 0,1 micrometer (µm) ofwel 100 nanometer (nm). Ultrafijnstof komt vrij bij 
verbrandingsprocessen, zoals bij het stoken van hout, afvalverbranding, uitstoot van 
auto’s of het opstijgen en landen van een vliegtuig. De grootte van de uitgestoten deeltjes 
varieert met de bron. Ook kan het uit gassen worden gevormd onder invloed van licht 
door chemische reacties. Verschillende gezondheidsaspecten van ultrafijnstof worden 
besproken in de brochure “Ultrafijn stof en gezondheid” van het RIVM8. 
 
Typische concentraties 
In recente meetcampagnes zijn uurgemiddelde concentraties ufp (deeltjesaantallen per 
kubieke centimeter) gemeten tussen circa 5000 en in extreme gevallen circa 100000. De 
hoge waarden komen alleen voor in situaties met zeer veel verkeer (weg of luchtvaart).  
 
Wettelijke grenswaarden 
Er zijn voor ultrafijnstof geen wettelijke grenswaarden. 
 
Eisen aan metingen        
Omdat er geen eisen aan de concentraties ultrafijnstof worden gesteld zijn er ook geen 
eisen aan de kwaliteit van de metingen gesteld.  
 
Tabel XX Stoffen, typische concentraties en onzekerheden; eisen aan metingen. 
 
Stof Typische 

concentraties 
Onzekerheid 

officiële apparatuur 
Minimale verschil 

kunnen meten 

NO2 Uur: 5-200 µg/m3 
Jaar: 15-45 µg/m3 

7% 
9% 

~5-20 µg/m3 
 

PM10 dag: 5-70 µg/m3 8-17% ~5-10 µg/m3 
 

PM2,5 dag: 5-50 µg/m3 11% ~5-10 µg/m3 

UFP Uur: 5000 – 100000 
deeltjes/cm3 

Nvt ~3000 deeltjes/cm3 

EC Jaar: 0.5 – 2.0 µg/m3  Nvt ~0.25 µg/m3 

 
 

																																																								
8 http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:228309&type=org&disposition=inline&ns_nc=1 
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3								Praktijkvoorbeelden	Luchtkwaliteit	
 
Citizen Science projecten variëren onderling in bijvoorbeeld de mate van 
burgerparticipatie, doel, omvang, duur en scope. De projecten zijn onder te verdelen in 
mate waarin burgers (vrijwilligers) betrokken zijn. Burgers kunnen eenvoudig als 
dataleverancier bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek of ze kunnen worden betrokken 
bij het gehele wetenschappelijke proces en alles wat tussen beide mogelijkheden inzit. De 
volgende vormen van Citizen Science kunnen (minimaal) worden onderscheiden: 
 
• Burgers als sensor 
• Burgers die data verzamelen en interpreteren 
• Science in samenwerking tussen burgers en professionals 
• Citizen Science op eigen kracht, zonder professionals 
 
In het merendeel van de in deze brochure genoemde praktijkvoorbeelden aangaande het 
meten van de luchtkwaliteit gaat het om Citizen Science projecten die getrokken worden 
door de overheid dan wel vanuit het wetenschappelijke veld, waarbij door de burgers de 
data wordt aangeleverd. De voorbeelden hebben betrekking op de monitoring van de 
luchtkwaliteit in binnen- en buitenland. De data wordt verzameld via bijvoorbeeld de 
smartphone en of andere technologieën waarbij het mogelijk is om op een goedkope 
manier omgevingsparameters te meten. Hieronder worden praktijkvoorbeelden van 
projecten kort beschreven. Na de opsomming worden enkele projecten meer uitgebreid 
toegelicht.  
 

Projecten	
 
Tabel	1:	Nederlandse	praktijkvoorbeelden	 

Projectnaam & 
Organisatie 

Beschrijving Mate van Participatie 

Smart Citizen Lab | 
De Waag Society 
Amsterdam 

In het Smart Citizens Lab worden met 
zelfgebouwde tools en sensoren de 
omgevingsparameters in kaart gebracht, zoals 
luchtkwaliteit, geluid en licht. Data wordt 
verzameld en geanalyseerd. Experts helpen de 
groepen op weg en zijn vraagbaak. 
 

Citizen Science op eigen 
kracht, met later support 
vanuit de wetenschap 

iSPEX | RIVM Luchtkwaliteitsmetingen met de telefoon op een 
landelijk georganiseerde meetdagen, waarbij 
een grote hoeveelheid informatie wordt 
opgehaald. Spectropolarimeters zijn 
aangesloten op smartphones, waarbij relevante 
metingen automatisch worden verzonden via 
het internet voor gezamenlijke analyses. 
 

Burgers verzamelen data 

Meten met goedkope 
sensoren | Nijmegen 

De gemeente Nijmegen meet met goedkope 
sensoren. Zie de uitgewerkte voorbeelden. 
 

Science in samenwerking 
tussen burgers,  
professionals en overheid 
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Aerias | Eindhoven  Het gaat hier om ongeveer 30 relatief dure 
(€4000) sensoren, die door de gemeente 
Eindhoven wordt ingezet. De metingen worden 
niet opgezet/beheerd door burgers. Burgers 
worden wel bij verschillende spin-offs 
betrokken. 
 

Een mix van rollen 

Meetcampagne | 
Milieudefensie  

Samen met bewoners die zich zorgen maken 
over de luchtvervuiling in hun buurt meet 
Milieudefensie op 58 plekken de luchtvervuiling. 
Met behulp van Palmesbuisjes wordt de 
maandelijkse concentratie NO2 bepaald.  
 

Burgers verzamelen data 

MakeSense | RIVM De inzet van goedkope sensoren voor 
noodsituaties. Het bepalen van een goedkope 
meetstrategie, het opzetten van een 
infrastructuur en het creëren van een netwerk 
van vrijwilligers. 
 

Burgers verzamelen data 

Ik heb nu last | RIVM Met behulp van de “Ik heb last” App kunnen 
gebruikers aangeven wanneer ze last hebben 
van hun luchtwegen.  
 

Burgers verzamelen data 

Meetnet Ammoniak 
Nederland | RIVM in 
opdracht van EZ 

Het plaatsen van buisjes om concentraties van 
ammoniak in natuurgebieden mee te meten.  

Burgers verzamelen data 
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Enkele organisaties opereren op internationaal niveau door middel van het organiseren 
van Citizen Science projecten. Zie onderstaande internationale praktijkvoorbeelden:  
 
Tabel 2: Internationale praktijkvoorbeelden 

 
Projectnaam & 
Organisatie 

Beschrijving Mate van Participatie 

Citizen Observatory  
Europese Commissie 

De Citizen Observatory Web 
(http://cobwebproject.eu ) wordt gefinancierd 
door de Europese Commissie en omvat dertien 
partners in vijf Europese landen (Duitsland, 
Griekenland, Ierland, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk). Hoofddoel is het helpen 
van burgers in de verzameling van 
milieugegevens met behulp van mobiele 
apparaten. De gegevens worden gebruikt voor 
onderzoek, de besluitvorming en de vorming 
van het beleid. 
 

Burgers verzamelt data 

The iSpex-EU project 
Onderzoeksgroep 
Leiden 

iSPEX - EU volgt een soortgelijk project in 
Nederland. De iSPEX - EU-project (http://ispex-
eu.org/) is zeer onlangs gestart (september 
2015 ) met als doel om de burger te betrekken 
bij het bewaken van de luchtvervuiling in grote 
Europese steden (Athene, Barcelona, Belgrado, 
Berlijn, Kopenhagen, Londen, Milaan, Rome en 
Manchester).  
 

Burgers die data 
verzamelen en 
interpreteren 

Smart Citizen 
Fab Lab Barcelona 

Smart Citizen (https://smartcitizen.me/) is een 
project opgericht door Fab Lab Barcelona 
(http://fablabbcn.github.io/fablabbcn-web/). 
Het is een platform ontwikkeld om de burgers 
bij het milieu te betrekken via de 'smart citizen 
kit' dat de metingen van de luchtkwaliteit, 
temperatuur, lichtintensiteit , geluidsniveaus en 
luchtvochtigheid mogelijk maakt. 
 

Citizen Science op eigen 
kracht 

Extreme Citizen Science 
University London 

Project wordt georganiseerd door de University 
College London, waarbij wetenschappers op 
diverse domeinen ondersteuning bieden bij het 
ontwikkelen van theorieën, instrumenten en 
methodologieën bij Citizen Science projecten. 
 

Volledige samenwerking 

OpenAir Laboratories 
University London 

Open Air Laboratories (OPAL) netwerk 
(http://www.opalexplorenature.org/), is een 
gezamenlijk initiatief onder leiding van Imperial 
College in Londen. Het bestaat uit musea, 

Volledige samenwerking 



  Pagina 14 van 45 
   
   

 
Luchtkwaliteit meten met sensoren; RIVM, Statusoverzicht januari 2016   
          

universiteiten en milieuorganisaties. OPAL is 
bedoeld om het publiek in verschillende 
milieuactiviteiten, waaronder luchtkwaliteit te 
betrekken. 
 

Clean Air Network Clean Air Network 
(http://www.cleanairuk.org/citizen-
science.html) helpt de burgers bij het meten 
van de luchtvervuiling in hun buurt, door het 
verstrekken van informatie, ondersteuning en 
middelen. Verschillende London stadsdelen zijn 
betrokken bij de initiatieven, zoals Lewisham, 
Greenwich en Newham.  
 

Volledige samenwerking 

Air Sensor Toolbox for 
Citizen Scientists | EPA 

De Environmental Protection Agency ( EPA) 
heeft een "Air Sensor Toolbox for Citizen 
Scientists" ontwikkeld, die gratis verkrijgbaar is 
bij http://www2.epa.gov/air-research/air-
sensor-toolbox-citizen-scientists . De toolbox 
ondersteunt de burger bij het verzamelen , 
analyseren en interpreteren van gegevens over 
de luchtkwaliteit. Het bevat een "Air Sensor 
Guidebook" dat de theoretische achtergrond 
biedt van: 
• Luchtkwaliteit 
• Hoe gegevens te verzamelen 
• De sensoren 
 

Volledige samenwerking 

Common Sense | Intel 
Labs Berkeley 

Common Sense 
(http://communitysensing.org/index.php ), een 
gezamenlijk onderzoeksproject voornamelijk 
gefinancierd door Intel Labs Berkeley, 
stimuleert de ontwikkeling van mobiele sensing 
technologieën om burgers te helpen bij het 
verzamelen en analyseren van milieugegevens. 
Belangrijkste focus van het onderzoek ligt op 
de luchtkwaliteit sensoren in commerciële 
apparaten, zoals mobiele telefoons.  
 

Volledige samenwerking 

Air Quality Egg | 
Vrijwilligers 

The Air Quality Egg (http://airqualityegg.com/) 
is en wordt ontwikkeld door burgers. De 
georganiseerde groep heeft een sensor systeem 
ontworpen om eenvoudig de luchtkwaliteit te 
meten. Het systeem omvat: sensoren; een 
open data cloud; en visualisatie mogelijkheden. 
   

Citizen Science op eigen 
kracht 

Citi Sense project| 
Vrijwilligers 

Citi Sense project (http://co.citi-sense.eu/) is 
een consortium van 29 partnerinstellingen over 
de hele wereld en bestaat uit een openbaar 

Volledige samenwerking 
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portaal dat is ontworpen om openbaar 
beschikbare milieugegevens te bekijken, 
analyseren etc.. Het gaat hierbij om data van 
burgermetingen en erkende stations. Citi Sense 
biedt ook een "The Citizens observatoria 
Toolbox ( COT ) aan, waarin software en 
hadware en begeleiding wordt aangeboden.  
 

   
 
 

Enkele	projecten	nader	toegelicht	
 
Smart Citizen Kit 
De Waag Society heeft in 2014 bijna 100 burgers in Amsterdam uitgerust met de Smart 
Citizen Kit [BRON]. De Smart Citizen Kit, die bij Fab Lab Barcelona was ontwikkeld, kon 
koolmonoxide en stikstofdioxide, de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, de 
lichtintensiteit en het omgevingsgeluid bepalen. De Smart Citizen Kits waren uitgerust met 
een WiFi module die in de praktijk niet goed aansloot op moderne routers en ook een 
beperkte bereik had. De sensoren voor luchtkwaliteit waren qua meetbereik gericht op 
industriële (hogere) concentratieniveaus en niet op niveaus die normaal in de buitenlucht 
voorkomen. Zinvolle variaties in de buitenluchtconcentraties konden dan ook 
niet/nauwelijks worden gemeten. Omdat juist luchtkwaliteit een belangrijke reden was 
voor burgers om mee te doen, leidde dit tot teleurstelling. Het eindrapport concludeerde 
dat men “er in geslaagd is om een redelijk forse groep mensen (actieve burgers) te 
betrekken” maar ook “Voor een vervolg is het belangrijk dat de technologie niet het 
verzamelen van de meetgegevens in de weg staat. Als burgers meetapparatuur gebruiken 
moet die op eenvoudige wijze zijn te installeren.”.  
 
De belangrijkste les was volgens de eindrapportage dat voor gebruik door burgers 
sensoren nodig zijn die voldoende gevoelig zijn in de juiste range van concentraties en die 
voldoende simpel en robuust kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Als opvolger van 
het Smart Citizen Kit project heeft in 2015 het “Amsterdam Smart Citizen Lab” gelopen. 
 
Meetcampagne Milieudefensie 
Een door Milieudefensie opgezette meetactie9 door burgers in 2013 met Palmesbuisjes 
voor NO2 was specifiek op zorgen omtrent luchtkwaliteit gericht. In totaal zijn volgens de 
rapportage van Milieudefensie zo’n 60 meetgroepen ontstaan, met honderden mensen die 
zich bezig hielden met een of meerdere meetpunten. In totaal werd op 101 plekken in 
Nederland gemeten. De meetlocaties zijn uitgekozen door de bewoners, in overleg met 
milieudefensie. De meetpunten zijn deels door de bewoners zelf en deels door 
milieudefensie bekostigd. De resultaten van de metingen zijn door de betrokkenen samen 
met Milieudefensie aan verschillende gemeenteraden aangeboden. Deze actie had een 
meer activistische opzet dan de andere bekende Citizen Science projecten. Aan de actie 
van Milieudefensie deden vooral burgers uit de grote steden mee, met name Rotterdam, 
Den Haag en Amsterdam. De meetcampagne was niet eenmalig. Samen met bewoners die 

																																																								
9 https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/eindrapport-hoe-gezond-is-onze-lucht/view 
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zich zorgen maken over de luchtvervuiling in hun buurt meet Milieudefensie gedurende 
2015 op 58 plekken de luchtvervuiling. De resultaten zullen begin 2016 bekend worden 
gemaakt. 
 
Smart Emission in Nijmegen 
Ook in Nijmegen loopt een lokaal project het Smart Emission project. Dit project draait om 
het in kaart brengen van luchtkwaliteit in Nijmegen op een fijnmazig schaalniveau, door 
inwoners met zogenoemde burger-sensor-netwerken. De pilotstudie richt zich op de casus 
Keizer Karelplein en de directe omgeving in het centrum van Nijmegen. Hier gaat in 
samenwerking met inwoners en werkenden die dagelijks in de ruimte rond het 
verkeersplein verblijven, de lokale variatie in luchtkwaliteit in kaart gebracht worden met 
behulp van goedkope sensoren. Doel is om te kijken of  deze sensor-data aanvullend 
inzicht kan opleveren op lokaal en stadsniveau, als aanvulling op de beschikbare 
professionele data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. In het project 
wordt gekeken naar welke infrastructuur er nodig is om deze burger-sensor-netwerk data 
te verwerken en hoe deze data gevisualiseerd kan worden ten behoeve van dialoog tussen 
onderzoekers en de lokale bewoners. Tenslotte zijn de planologen van de Radboud 
Universiteit benieuwd hoe de samenwerking tussen burgers en gemeenteoverheid zich kan 
aanpassen aan deze nieuwe vormen van Open Data, democratisering van kennis, actieve 
burgers en resulterende vormen van ‘bottom-up planning’ processen. 
 
Dit project illustreert hoe verschillende partijen, zoals lokale overheid, MKB, en kennis 
instituten, in een stad elkaar vinden in het kader van een Citizen Science project. De 
belangen van deze partijen vallen niet helemaal samen maar overlappen in voldoende 
mate om tot een vruchtbare samenwerking te leiden. Voor het MKB vormt het Citizen 
Science project een mooie testcase om nieuwe technologie uit te proberen en onder de 
aandacht te brengen. De gemeente heeft economische belangen bij het stimuleren van 
MKB, krijgt inzicht in de luchtkwaliteitsproblemen in de stad, en ontwikkelt een nieuwe 
manier om met burgers in dialoog te gaan. De kennisinstituten zijn geïnteresseerd in de 
data en in de interactie met de burger.  Daarnaast is het voor alle partijen interessant dat 
wanneer de aanpak succesvol is, het project wellicht geëxporteerd kan worden naar 
andere steden. Zie voor meer informatie: http://www.ru.nl/gpm/onderzoek/research-
projects/smart-emission/ 
 
iSpex 
Met iSPEX leveren burgerwetenschappers meetgegevens voor fijn stofkaarten met grote 
ruimtelijke resolutie. Door een opzetstukje voor de lens van een iPhone (4, 4s of 5) te 
zetten, verandert de smartphone in een meetinstrument. Hiermee is er een geheel nieuwe 
manier om fijn stof in de lucht te meten. iSPEX is ontwikkeld door een breed team van 
wetenschappers van het RIVM, NOVA, SRON en het KNMI. Het instrument meet 
eigenschappen van fijn stof in de lucht. Tijdens drie nationale meetdagen in 2013 zijn 
duizenden metingen uitgevoerd door iSPEX bezitters. Deze metingen zijn geanalyseerd, en 
gecombineerd in kaarten van fijnstof boven Nederland. De iSPEX-kaarten komen goed 
overeen met de data van professionele meetinstrumenten. Met een fijnmazigheid van twee 
kilometer vormen de iSPEX-metingen mogelijk zelfs een aanvulling op de 
satellietmetingen, die vaak een veel grover beeld geven, en kunnen ze gegevens 
opleveren in gebieden waar geen grondmetingen worden gedaan.  
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In 2015 loopt een project van een jaar 
in Nederweert waar de gemeente van 
Nederweert, met ondersteuning van 
SRON en RIVM, zich inzet om met een 
groep van ongeveer 50 vrijwilligers zo 
vaak mogelijk iSPEX-metingen te doen 
in een gebied van ongeveer 2x2 km. 
Aan het eind van het jaar worden de 
metingen en de meetstrategie 
geëvalueerd. In een Europees 
vervolgproject heeft de bevolking van 
Athene, Barcelona, Belgrado, Berlijn, 
Londen, Kopenhagen, Manchester, 
Milaan en Rome in de periode van 1 
september tot en met 15 oktober 2015 
metingen gedaan op onbewolkte dagen. 
Negenduizend mensen hebben hiervoor 
een iSPEX opzetstukje voor hun iPhone 
ontvangen. Ook Nederlanders die al een 
opzetstukje hadden konden meedoen. 
 
AIREAS netwerk Eindhoven 
Volgens de AIREAS website is in het najaar van 2013 het Innovatief Luchtmeetsysteem 
(ILM) in Eindhoven geïnstalleerd. “De 35 Airboxen die AiREAS in Eindhoven heeft 
geplaatst, meten fijnstof, ultrafijnstof, NO2 en ozon. Dertig van deze kastjes hebben een 
vaste plek aan lantaarnpalen verspreid over de stad, vijf worden mobiel ingezet. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld bij evenementen of calamiteiten.”. Volgens informatie van ECN 
meten de Airboxen PM1, PM2.5, PM10, NO2, O3, temperatuur en vochtigheid. 
Validatiegegevens van de metingen zijn, voor zover bekend, niet openbaar.  
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4	 Sensoren	voor	luchtkwaliteit	
 
Als eenmaal de keuze is gemaakt om zelf luchtkwaliteit te gaan meten is de volgende 
vraag “Hoe, en waarmee?”. Er zijn veel sensoren, meetapparaten en systemen in de 
prijsrange 10 – 1000 € op de markt. Ter vergelijk: professionele apparatuur kost vaak in 
de orde van 10000 €. Van de nu bekende veelbelovende sensoren is nog niet goed 
duidelijk wat de kwaliteit echt is, ze zijn nog te kort op de markt en er zijn te weinig 
ervaringen bekend. Van de beschikbare kant-en-klare meetapparaten is voor een deel iets 
beter bekend wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Dit hoofdstuk beschrijft kort de 
bekende apparaten die nu op de markt zijn of komen die mogelijk interessant zijn voor 
Citizen Science. Enkele apparaten en sensoren die soms nog wel worden genoemd maar 
niet meer leverbaar lijken te zijn worden niet beschreven. Omdat de markt van betaalbare 
sensoren en meetapparaten snel veranderd zal het onderstaande overzicht ook snel 
incompleet worden. Het RIVM zal trachten de informatie in een web-editie up-to-date te 
houden.  
 

Meten	met	diffusiebuisjes	
	
Palmes diffusiebuisjes voor stikstofdioxide 
Naast de metingen met de officiële methode wordt in verschillende landen, waaronder 
Nederland, ook veel gemeten met passieve NO2-meetmethode. Dit kunnen zowel 
Palmesbuisjes als andere samplers zijn. De passieve sampler is een relatief goedkope 
methode om de luchtkwaliteit in een groter gebied in kaart te brengen. Palmesbuisjes zijn 
kleine plastic buisjes (ruim 7 cm lang), waar aan één 
kant een chemische stof op een gaasje zit die 
stikstofdioxide (NO2) kan binden. Door het buisje enkele 
weken buiten op te hangen, verzamelt zich NO2 in de 
chemische stof. Met een chemische analyse kan na 
afloop worden bepaald wat de gemiddelde NO2-
concentratie was op de locatie waar het buisje heeft 
gehangen. Vaak worden meerdere buisjes in een houder 
opgehangen. Verschillende bedrijven bieden complete 
meetsets aan: buisjes, analyse, rapportage en alle 
verzending van de buisjes en houders. 
 
De onzekerheid in gerapporteerde jaargemiddelde NO2-
concentraties op basis van Palmesbuisjes bedraagt, 
afhankelijk van de procedures en zorgvuldigheid van de 
ijking, naar schatting tussen 15% en 25% (95%BI). 
Hierbij is dan nog niet in rekening gebracht dat passieve samplers soms worden vernield 
of verdwijnen, waardoor de meetreeks korter is dan een jaar. Bij de analyse en 
afhandeling van de metingen kan verder ook het nodige misgaan. Onder strikte 
omstandigheden zou de onzekerheid in met passieve samplers bepaalde NO2-concentratie 
vergelijkbaar kunnen worden aan die in officiele metingen. Over het algemeen is die 
onzekerheid groter. Doordat er met passieve samplers op veel meer punten een 
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vergelijking kan worden gemaakt, levert dit, ondanks de hogere onzekerheid, toch nuttige 
en bruikbare data om een beeld van de luchtkwaliteit te krijgen of om rekenmodellen te 
ijken.  
 
Passieve metingen kunnen in principe worden gecombineerd met actieve sensoren. Hierbij 
levert de passieve meting de ijking en de sensor de tijdvariatie. Nadeel is dat de ijking pas 
2-4 weken na het aflopen van een passieve meetperiode beschikbaar komt.  
 
Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) 

In het MAN wordt met behulp van goedkope sensoren, passieve monsternemers, 
luchtconcentraties van ammoniak gemeten10. Het meetnet is van 22 gebieden in 2005 
uitgegroeid naar 60 gebieden in 2014. In totaal hangen er rond de 500 buisjes in de 
Natura 2000 gebieden. Voor ammoniak zit in de buisjes een andere stof dan in de Palmes 
buisjes, het principe is verder gelijk. Alle buisjes hangen een maand in het veld en er 
worden dus maandgemiddelde ammoniakconcentratie bepaald. De meetwaarden worden 
geijkt met de meer geavanceerde metingen van ammoniak door het LML. Die metingen 
geschieden maar op zes punten in Nederland.  
 
Het MAN wordt beheerd door het RIVM maar zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige 
hulp van plaatselijke terreinbeheerders. De locatiekeuze is overal samen met de 
beheerders vastgesteld, hun veldkennis is daarbij cruciaal. De passieve monsternemers 
zijn eenvoudig door de terreinbeheerders zelf te verwisselen, onopvallend terwijl zij in de 
natuur hangen en goed per post te versturen.  
 
  

																																																								
10 Zie http://man.rivm.nl/ 



  Pagina 20 van 45 
   
   

 
Luchtkwaliteit meten met sensoren; RIVM, Statusoverzicht januari 2016   
          

(Zeer)	Goedkope	gassensoren	
 
Via bedrijven als Seeedstudio is het modulaire Grove systeem van sensoren te koop. 
Grove biedt een uitgebreid scala van goedkope modules (allerlei soorten sensoren, 
motortjes, opslag, wifi, ..), voor aansluiting op populaire computers als een Raspberry Pi 
of een Arduino. Op het gebied van gassensoren is een goedkope serie te koop, door 
Groove aangeduid als “MQ”. De sensoren uit deze serie kost circa 10 EURO en de meeste 
zijn bij Nederlandse of Duitse webwinkels te koop. Een nadeel van de MQ serie is dat de 
sensoren allemaal in meer of mindere mate voor meerdere stoffen gevoelig zijn. Het is dus 
niet echt mogelijk om een enkele specifieke stof te meten. Een groot voordeel van deze 
sensoren is dat ze via standaard connectoren op een simpele controller als een Raspberry 
Pi of Arduino aangesloten kunnen worden en dat alle software voor aansturing en gebruik 
gratis op het internet beschikbaar is. 
 

 
Enkele van de sensoren uit het goedkope Grove assortiment. 

 Bron afbeeldingen: Seeedstudio. 
 
De firma Grove geeft zelf onderstaande tabel met gevoeligheden van de verschillende 
sensoren (http://www.seeedstudio.com/wiki/How_to_choose_A_Gas_Sensor).De  meeste 
sensoren uit de MQ serie kost circa 10 EURO, de meerkanaals gassensor circa 40 EURO en 
de zuurstofsensor circa 60 EURO.  
 
De meerkanaals gassensor van Grove (Grove - Multichannel Gas Sensor) bevat de MiCS-
6814 van SGX Sensortech. Deze sensor is onder andere gevoelig voor NO2, vanaf circa 
10-50 ppb (20-100 µg/m3). Met deze door de fabrikant opgegeven gevoeligheid is de 
sensor niet geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten. 
Voordeel van de Grove sensor is dat deze, net als alle andere producten, in een direct 
bruikbare vorm wordt geleverd.  
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Minder	goedkope	sensoren,	apparaten	en	systemen	
Er zijn verschillende firma’s die gespecialiseerde (meer) professionele gassensoren 
verkopen. Enkele van deze sensoren worden in verschillende apparaten en ontwerpen 
gebruikt.  
 
 
Stikstofdioxide 
Alphasense NO2-B42F (compact) en NO2-A42F (small)  
Volgens de leverancier van de sensoren is de B serie specifiek ontwikkeld voor gebruik in 
stedelijke netwerken terwijl de A serie meer voor mobiel gebruik en binnenshuis gebruik is 
ontwikkeld.  

   Bron afbeelding: Alphasense. 
 
Volgens de specificaties is de NO2-B42F in staat om in de buitenlucht concentratie-
verschillen in de orde van 5-10 ppb goed te meten. Hierbij moet wel gebruik worden 
gemaakt van door Alphasense geleverde ruis-arme elektronica. De NO2-A42F is minder 
gevoelig. Ervaringen met gebruik van deze sensoren (Waag, Zwitserland, JRC) melden dat 
de sensoren (erg) gevoelig zijn voor luchtvochtigheid, ozon concentratie en temperatuur. 
In het kader van een recent Smart Citizen project aan de Waag Society zijn verschillende 
exemplaren van de NO2-B42F gekocht en worden ze getest. De sensor kan met behulp 
van een Arduino en een externe ADC simpel worden uitgelezen. De luchtkwaliteit-kit van 
de Verenigde Naties (zie verder) maakt gebruik van sensoren van Alphasense. 
 
http://www.alphasense.com/index.php/products/nitrogen-dioxide-2/  
 
City Tech Sensoric NO2 3E 50 
City Tech levert de Sensoric NO2 3E 50 serie sensoren voor gebruik in parkeergarages en 
algemene industriële toepassingen. Het opgegeven meetbereik is met 0-50 ppm groot en 
de resolutie is met 100 ppb beperkt. Volgens de fabrikant is er een gevoeligheid voor 

luchtvochtigheid en (in combinatie daarmee) ook voor 
temperatuur. De 3E 50 reageert volgens de specificaties snel op 
veranderingen in de concentratie. Ondanks de op papier niet zo 
bruikbare specificaties, met name de lage resolutie, maken de 
luchtkwaliteit-kit van het JRC en de Airbox van het ECN (zie 
verder) gebruik van sensoren van City Tech om 
buitenluchtconcentraties te meten. De sensor presteert in de 
praktijk blijkbaar goed.   Bron afbeelding: Shawcity 

  
http://www.citytech.com/index.html  
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SGX Sensortech MiCS-2710/2714  
De MiCS-2714 is de opvolger van de MiCS -2710 en 
een goedkope (circa 10 EURO) zeer compacte NO2 
sensor, slechts 5 x 7 x 1.55 mm groot. Met een door 
de fabrikant opgegeven gevoeligheid van 50 ppb 
(circa 100 µg/m3) is de sensor niet geschikt om de 
in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol 
te meten. Alleen op de alle slechtste dagen zal de 
sensor enige variatie kunnen laten zien.  
 
Bron afbeelding: SGX sensortech. 

 
http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/  
 
SGX Sensortech MiCS 4514 
De MiCS-4514 meet NO2 en CO tegelijk en is nog minder gevoelig, voor NO2 vanaf 1000 
ppb. De AirPi luchtkwaliteit-kit (zie verder) maakt gebruik van de MiCS-271x sensoren. De 
verschillende sensoren van SGX lijken sterk op elkaar. 
 
http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/  
 
SGX Sensortech MiCS-6814 
De meerkanaals gassensor MiCS-6814 is onder andere gevoelig voor NO2, vanaf circa 10-
50 ppb (20-100 µg/m3). Met deze door de fabrikant opgegeven gevoeligheid is de sensor 
niet geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten. De 
sensor is verder gevoelig voor onder andere koolmonoxide (CO), waterstof, ammonia en 
ethanol.  
 
http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/  
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Fijnstof en deeltjes 
Meten van fijnstof is lastig. De officiële Europese methode vereist dat lucht door een filter 
wordt gezogen dan alle stof van de juiste afmetingen verzameld. Na 24 uur wordt het filter 
gewogen en de hoeveelheid fijnstof in de lucht kan dan worden berekend. Om uurlijkse 
metingen te doen worden verschillende methoden gebruikt waarvan kan worden 
gedemonstreerd dat deze gemiddeld over een dag gelijkwaardig zijn aan de officiële 
methode.  
 
Zoals al gemeld meten verschillende goedkopere sensoren en complete meetapparaten 
niet de massa (microgram per kubieke meter) maar schatten optisch het aantal deeltjes 
met groottes tussen 0.5 en 10 micrometer. Door een gemiddelde massadichtheid aan te 
nemen voor de deeltjes worden de deeltjesaantallen omgerekend naar µg/m3. De 
aanname van een gemiddelde massadichtheid geeft een extra onzekerheid. Bijkomend 
nadeel van deze methode is dat deeltjes kleiner dan circa 0.5 – 1.0 micrometer niet 
worden gedetecteerd. Dit zijn echter juist de deeltjes die bij verbrandingsprocessen 
vrijkomen. Goedkopere deeltjestellers zijn dan ook slecht/niet bruikbaar om fijnstof ten 
gevolge van verkeer te meten. 
 
Alphasense Optical Particle Monitor OPC-N2  
De firma Alphasense heeft ook een fijnstof monitor die is gebaseerd op deeltjestelling.  
 

 Bron afbeelding: Alphasense. 
 
Deze deeltjesteller registreert volgens de documentatie deeltjes met afmetingen tussen 
circa 0.3 en 15 um. Vergelijkingen door de leverancier van metingen met de OPC-N2 en 
complexere aparaten als de TSI 3330 en Grimm 1.108 laten een goede overeenkomst 
zien. De OPC-N2 is recent door TNO ingezet bij het in kaart brengen van persoonlijke 
blootstelling aan fijnstof in Eindhoven (https://www.tno.nl/nl/over-
tno/nieuws/2015/6/persoonlijke-meting-werkelijke-blootstelling-aan-ultra-fijnstof-in-
eindhoven/). Een volledige rapportage met de ervaringen is nog niet bekend.  
 
http://www.alphasense.com/index.php/products/optical-particle-counter/  
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Shinyei PPD 42NJ (Particle Sensor Unit) 
De PPD 42NJ is een zeer goedkope (circa € 15) deeltjesteller. Volgens de specificaties 
levert de sensor pulsjes die evenredig zijn aan de concentraties. De pulsduur en -hoogte 
kunnen worden gebruikt om de concentratie en de deeltjesgrootte te schatten. Voor de 

PPD 42NJ is een standaard aansluiting op een 
Grove shield beschikbaar, evenals veel 
software om de deeltjesteller aan een Arduino 
te koppelen. Als gevolg hiervan is deze 
deeltjes erg populair bij zelfbouwers van 
luchtkwaliteit apparatuur. De ijking van de 
Shinyei is gedaan met behulp van 
sigarettenrook. In hoeverre deze ijking ook 
bruikbaar is bij andere samenstellingen van 
fijnstof is niet bekend.  
Bron afbeeldingen: Seeedstudio 

http://www.shinyei.co.jp/stc/optical/main_ppd42ns_e.html  
 
Sharp GP2Y1010AU0F (dust sensor) 

De GP2Y1010AU0F is net als de Shinyei een zeer goedkope 
(circa € 15) deeltjesteller. Het apparaat geeft een 
pulshoogte die evenredig is met de hoeveelheid (fijn)stof 
die langs komt. Volgens Sharp is het toepassingsbereik 
vooral huisstof, rook van sigaretten en het sturen van 
luchtreinigers.  
 
De Sharp kan ook simpel op een Arduino of Raspberry Pi 
worden aangesloten en is dan ook populair onder 
zelfbouwers. 
 

Bron afbeelding: https://cloudacm.com/?p=658 . 
 
 
https://www.sharpsde.com/products/optoelectronic-components/model/GP2Y1010AU0F/  
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Complete	apparaten	en	samengestelde	kits		
 
BC/EC, microAeth® Model AE51 
De microAeth® Model AE51 is volgens de fabricant de eerste echt draagbare Black Carbon 
(roet) monitor. Het apparaat meet de verkleuring (zwarting) van een witte strip als daar 
lucht door wordt gezogen. De strips moeten periodiek (grofweg dagelijks) met de hand 
worden vervangen. Op een volle accu kan circa 
een dag mobiel worden gemeten.  
 
Roet en zogenoemde “zwarte rook” worden vaak 
door elkaar heen gebruikt. Het RIVM heeft, net 
als de DCMR, enkele tientallen jaren zwarte-
rookmetingen gedaan. Het meetapparaat is licht 
en makkelijk mobiel te gebruiken. Het Belgische 
VITO heeft dit apparaat gebruikt in verschillende 
campagnes waarbij fietsend en wandelend de 
luchtkwaliteit in een stad in kaart is gebracht, zie 
http://www.airqmap.com/ .      Bron afbeelding: Aethlabs. 
 
Dylos DC1100 / DC1700 
Van de leverancier: “De technologie van de DC1700 stelt u in staat om real-time de 
fijnstofconcentratie te monitoren op basis van twee getallen op de display die aangeven 
hoeveel kleine (>0,5 µm) en iets grotere (>2,5 µm) deeltjes er in de ruimte aanwezig 
zijn.”.  
 
De Dylos is, net als de andere apparaten voor fijnstof een 
deeltjesteller. Bij het apparaat wordt een tabel geleverd 
die de getelde aantallen deeltjes (per 0,01 'cubic foot') 
omzet naar geschatte hoeveelheden PM2,5 in µg/m3. De 
duurdere uitvoering van de Dylos komt met een 
ingebouwde accu en pc-interface. Voordeel van een 
compleet apparaat als de Dylos is dat de gebruiker geen 
technisch expertise nodig heeft. Hoe de ijking van het 
apparaat in de tijd verloopt is niet bekend.  
 
In een recente studie11 van de GGD Groningen en het 
IRAS  is een Dylos 1700 ingezet bij een poging om 
overlast door houtstook aan PM2,5 concentraties te 
koppelen. Het rapport stelt “In de individuele situatie met 
klachten over houtrook geeft een meting van PM2.5 gedurende een week met de Dylos 
geen informatie die meerwaarde heeft ten opzichte van een vragenlijst of logboek. Dit 
geldt ook voor een meting met een Atal IAQ PM2.5 tijdens een tevoren afgesproken 
huisbezoek.”. De Dylos is volgens de onderzoekers mogelijk wel geschikt voor 

																																																								
11 F. Greven et al., “Overlast door houtrook; onderzoek naar het meten van fijn stof als hulpmiddel 
bij het beoordelen van klachten over houtstook”, 2015, http://ggd.groningen.nl/milieu-
gezondheid/houtkachels/eindrapport/eindrapport-overlast-door-houtrook  
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vervolgonderzoek, mits de ijking van het apparaat beter in staat is om de getelde 
aantallen deeltjes in een zinvolle PM2,5 concentratie om te zetten. Met zegt hierover “Het 
meetapparaat van Dylos lijkt daartoe geschikt maar dan zijn bovendien metingen nodig 
met een goed geijkt apparaat om een correcte omrekenfactor te bepalen, die geschikt is 
om in dergelijke situaties de door de Dylos DC 1700 getelde aantallen deeltjes om te 
rekenen naar het gewicht van die deeltjes.”.  Bron afbeelding: Dylos. 
 
(http://www.dylosproducts.com/, http://www.fijnstofmeter.com/ ) 
 
Atal IAQ-PM25 
Binnen het meetprogramma van de GGD Groningen rond houtstook is ook met de Atal 
IAQ-PM25 gemeten. Volgens het rapport waren de metingen met de Atal, die alleen 
momentane resultaten liet zien en niets opsloeg, om verschillende redenen maar zeer 
beperkt bruikbaar, minder dan de resultaten van de Dylos. Voor meer details, zie het 
genoemde rapport.  
 
http://www.atal.nl/07-co2-metersair-quality/55_particle-matter  
 
Air Quality Eggs -1 / -2 
Volgens de leverancier kan het Air Quality Egg met hoge resolutie koolmonoxide en 
stikstofdioxide meten. Temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid worden ook gemeten. Het “Air Quality 
Egg” is een complete system en is in twee versies te koop, 
1 en 2. De eerste versie bestaat uit twee behuizingen 
waarvan een het “meet-ei” is en het tweede via een kabel 
aan het internet verbonden moet zijn. Versie 2 heeft een 
LCD scherm waarop de meetwaarden worden 
weergegeven. Beide eieren communiceren draadloos met 
elkaar. Versie 2 bestaat nog maar uit een enkel ei, dat via 
een lokaal WiFi netwerk direct aan een netwerk kan 
worden gekoppeld. De resultaten van de eieren / Eggs 
worden automatisch naar een public domain website 
gestuurd waar de resultaten zijn te bekijken.   Bron afbeelding: Wicked Device 
 
De kwaliteit van de NO2 meting in versie 1 lijkt beperkt. In versie 1 kan ook een 
deeltjesteller worden aangesloten, dat is een iets gemodificeerde Shinyei. Om versie 2 aan 
een netwerk te koppelen moeten via een seriële interface enkele instellingen in het ei 
worden aangepast. Hiervoor kan de interface voor Arduino-software worden gebruikt. Bij 
de eerste series van versie 2 ontbraken de juiste drivers op de meeste computers. Voor 
niet technische gebruikers kan installatie van versie 2 een probleem zijn. Beperkte 
ervaring bij het RIVM met de beide typen Air Quality eggs gaven als resultaten dat de NO2 
concentraties van versie 1 praktisch altijd nul waren. De resultaten van versie 2 bevonden 
zich wel in een aannemelijk range maar leken daarbij vaak een factor twee-drie te hoog.  
 
http://airqualityegg.com/  
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TZOA 
De TZOA is de nieuwste deeltjesteller/fijnstof meter, in de vorm van een grote broche. De 
TZOA wordt in de loop van november aan kopers geleverd. Volgens de leverancier zijn de 

meetwaarden van de TZOA goed vergelijkbaar met die van een 
Dylos. De meest vergelijkingen lijken echter bij zeer hoge 
deeltjesaantallen te zijn gedaan, vergelijkbaar met 400 µg/m3 
PM10. Er komen van de TZOA zowel simpeler draagbare 
varianten als “research-TZOA’s”, met een grotere 
opslagcapaciteit en grotere accu. Uitlezen van de gegevens kan 
zowel via een smart phone als via geheugenkaartjes. De TZOA 
zal binnenkort bij het RIVM worden getest. 
 

Bron afbeelding: TZOA. 
 
http://www.tzoa.com/#homepage  
 
Smart Citizen Kit 
De Smart Citizen Kit (SCK) is een complete set van enkele sensoren en een (Arduino) 
controller voor de aansturing. De Smart Citizen Kit, die bij Fab Lab Barcelona was 
ontwikkeld, kon koolmonoxide en stikstofdioxide, de temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid, de lichtintensiteit en het omgevingsgeluid bepalen. De kit komt als 
elektronica-board, zonder behuizing, kabels en bevestigingsmateriaal. De verschillende 
sensoren zitten op de bovenste printplaat van de 
kit gesoldeerd en kunnen niet los van de 
elektronica worden geplaatst. Als de kit in een te 
kleine behuizing wordt ingebouwd dan kan de 
temperatuur onder invloed van zonlicht zo sterk 
oplopen dat de temperatuurmeting niet 
representatief is. Een te donkere behuizing 
verstoort de lichtmeting weer. De WiFi interface 
is zwak en werkt niet goed samen met moderne 
protocollen als 802.11n of beter. Zonder 
wezenlijke aanpassingen aan de kit is gebruik 
voor niet-technische gebruikers niet aan te raden. Bron afbeelding: Waag Society. 
 
https://smartcitizen.me/  
 
 
AirSensEUR (JRC) 
Vanuit het JRC wordt gewerkt aan de “AirSensEUR”, volgens de makers “an open 
framework focused on air quality monitoring using low cost sensors”. De AirSensEUR 
bestaat uit een aansturingsmodule die is gebaseerd op een Arduino framework en een 
sensormodule met sensoren van CityTech voor ozon (sensor type 3EIF), NO2 (3E50), NO 
(3E100)  en CO (3E300). Volgens JRC zijn alle sensoren in staat om normale 
omgevingsconcentraties te meten. De minimale NO2 concentraties die kan worden 
gemeten is volgens de documentatie circa 12 µg/m3. Kalibraties die door JRC worden 
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getoond laten een lineaire relatie zien tussen de output van de sensoren en de resultaten 
van officiële apparatuur.  
 
De AirSensEUR wordt momenteel door JRC en enkele andere partijen getest en zal 
vermoedelijk begin 2016 voor bredere tests beschikbaar komen. De software die voor de 
AirSensEUR wordt ontwikkeld is volgens JRC geheel in lijn met open data standaards, 
zoals de Inspire richtlijn. Bij het RIVM worden begin 2016 exemplaren van de AirSensEUR 
gebouwd en later ook getest. Zie verder http://www.airsenseur.org/website/ 
 
Intemo / Josene 
De sensor die in Nijmegen in het “Smart Emissions project” wordt gebruikt wordt geleverd 

door Intemo en is door Intemo en CityGis samen 
ontwikkeld. De sensor is niet specifiek op luchtkwaliteit 
gericht maar registreert bijvoorbeeld ook geluid en licht. 
Op de website  http://www.josene.com/ wordt het 
systeem kort beschreven, er wordt o.a. O3, NO2, CO2 
gemeten. Welke sensortechnologie in het systeem van 
Intemo wordt gebruikt, de gevoeligheden en eventuele 
ijk- en testgegevens zijn niet bekend. Informatie op de 
website suggereert een gevoeligheid voor NO2 van 0.05-
10 ppm (circa 100 µg/m3 tot 20 mg/m3).  

Bron afbeelding: josene.com . 
 
 
Airbox 
De meetapparatuur van de Airbox zit in een 
kunststof behuizing die aan bijvoorbeeld een 
lantaarnpaal kan worden bevestigd. Op een batterij 
kan het systeem circa 18 uur werken. Volgens 
informatie van ECN meten de Airboxen PM1, 
PM2.5, PM10, NO2, O3, temperatuur en 
vochtigheid. Validatiegegevens van de metingen 
zijn nog niet openbaar. De Airbox gebruikt voor 
fijnstof-metingen een gemodificeerde optische 
sensor (Shinyei PPD42) met een praktisch 
deeltjesgroottebereik van 450nm – 10µm. De 
brochure meldt de volgende specificaties: 
 
        Bron afbeelding: ECN 
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Voor NO2 wordt een gemodificeerde elektrochemische sensor gebruikt (Citytech 3E50). 
Een recent vergelijkend onderzoek (“1st EuAirNet AQ Joint-Exercise Intercomparison”) 
toonde voor de ECN NO2 sensor een correlatie coëfficiënt van 0,93 met de referentie 
monitor aan (bron: ECN, publicatie volgt). Zie http://www.aireas.com/luchtmeting/ 
 
UNEP Air Quality Monitoring System 
De Verenigde Naties hebben in augustus van 2015 een op sensoren gebaseerde en relatief 
goedkope kit voor het meten van luchtkwaliteit bekend gemaakt. “To enable more 
developing countries to monitor air quality and estimate the health effects , especially in 
vulnerable human populations and ecosystems, UNEP has embarked on a series of ground-
breaking efforts in partnership with national governments, research institutions and UN 
and international partners , including WHO, UN Habitat, WB, WM. They are part of the 
Global Platform on Air Quality and Health, to develop a framework, information and tools 
for the monitoring and evaluation of air quality and related health impacts.”. Het systeem 
gebruikt sensoren van Alphasense voor PM1, PM2.5, PM10, SOx en NOx. Verder worden 
temperatuur en vochtigheid ook gemeten. De stabiliteit en nauwkeurigheid van de gehele 
set zijn nog niet bekend.  
 
Zie: 
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26840&ArticleID=35403&l=
en 
http://uneplive.unep.org/media/docs/news_ticker/Air_Quality_Leaflet_Letter_size.pdf 
 
AirPi systeem        
De AirPi is een simpel en goedkoop zelfbouwsysteem voor het meten van o.a. het weer 
(temperatuur, relatief vocht, luchtdruk, hoeveelheid licht), geluidsniveaus en luchtkwaliteit 
(CO en NO2). De losse onderdelen kunnen zelf gekocht en geassembleerd worden maar er 
is ook een volledige kit te koop. De standaard gebruikte sensor voor NO2 is een van de 
MiCS-2710/2714. Wegens de beperkte gevoeligheid van deze sensoren zal de kit alleen in 
relatief hoge NO2 concentraties enige variatie laten zien. Op zich is het echter mogelijk om 
ook andere sensoren aan het systeem te koppelen. Het systeem wordt via een Raspberry-
Pi aangestuurd. Een systeem als de AirPi kan dienen als basis voor een eigen systeem. 
 
http://airpi.es/index.php  
 
 
Air Quality Test Box   
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De Air Quality Test Box is net als de AirPi een goedkoop zelfbouwsysteem, maar dan op 
basis van een Arduino. De sensoren in het basisontwerp van de Test Box zijn zeer simpel, 
uit de Groove set. Het is evenwel relatief simpel om zelf andere, hoogwaardiger, sensoren 
aan het systeem te koppelen. Een systeem als de Air Quality Test Box  kan net als de AirPi 
goed dienen als basis voor een eigen systeem. Binnen het Amsterdam Smart Citizen 
project zijn Arduino’s als basis gebruikt om metingen met de Alphasense NO2 sensoren te 
verrichten. Zie verder http://www.instructables.com/id/Air-Quality-Test-Box/  
 
eNose 
Het idee achter de eNose is dat er niet naar een specifieke  stof op zichzelf wordt gekeken 
maar naar veranderingen in eerste van stoffen. Als een verandering optreedt is niet 
bekend wat de reden is, wel dat er sprake is 
vaneen verandering in concentraties, mogelijk 
een incident. De eNoses worden dan ook vooral 
gebruikt in de omgeving van (chemische) 
industrie en bij incidenten. De firma Comon-
invent heeft een eNose met enkele sensoren 
van de firma Figaro erin. De keuze van de 
sensoren is gebaseerd op ervaring en testen in 
buitenlucht. De vier sensoren van Figaro in de 
eNose zijn gekozen op basis van stabiliteit en 
diversiteit. Het signaal van de sensoren wordt niet gebruikt om individuele stoffen te 
herkennen maar om verschillende stofgroepen waar te nemengenomen. Grofweg is de 
onderverdeling van de gevoeligheden als volgt: 
 
• lage concentraties vluchtige organische componenten, oplosmiddelen, uitlaatgassen 

(Figaro TGS2610) 
• hoge concentraties vluchtige organische componenten, waterstof, koolmonoxide 

(Figaro TGS2600) 
• geurige stoffen , zwavelwaterstof, ammoniak (Figaro TGS2602) 
• methaan(Figaro TGS2611). 
 
De vier sensoren zien een breed scala aan stoffen. De één is gevoeliger dan de ander en 
er ontstaat een soort vingerafdruk van een geur. Kleine veranderingen in 
luchtsamenstelling worden zichtbaar. Door het slim toepassen van de eNose kan een 
netwerk neergezet worden waarbij via een website stankgolven goed gevisualiseerd 
kunnen worden. De sensoren zelf vallen in prijs onder de categorie <€100, de eNose zelf 
kost meer dan 1000€ en vereist een abonnement op een webservice om de data real-time 
te kunnen. De milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM heeft sinds 2012 enkele 
eNoses van het bedrijf Comon-invent in gebruik. Bron afbeelding: Maassluis.nu. 
 
http://www.comon-invent.com/  
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Overzicht	van	sensoren	/	apparaten	
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hierboven beschreven sensoren, kits en 
apparaten. In veel gevallen is de exacte gevoeligheid slecht / bij benadering bekend. De 
genoemde prijzen zijn indicatief. Een “L” geeft aan dat de prijs bij de leverancier kan 
worden opgevraagd. 
 
Naam Stof Soort Plaats 

systeem 
Type 

gebruik 
Meet-

resolutie 
Prijs 

Palmes 
buisjes 

NO2 E 1 W 5–10 125 
per jaar 

Alphasense 
NO2-B42F 

NO2 E  M 5–10 200 

City Tech 
Sensoric NO2 
3E 50 

NO2 E 1 M 5–10 L 

Sensortech 
MiCS-2714 

NO2 E   50 10 

Sensortech 
MiCS-4514 

NO2 en CO E   50 10 

Sensortech 
MiCS-6814 

NO2, CO, H2, 
NH3, C2H6OH 

E   50 40 

Alphasense 
OPC-N2 

Deeltjes à PMx E 1 M  L 

Shinyei PPD 
42NJ 

Deeltjes à PMx E 1 M  15 

Sharp 
Gp2y1010au0f 

Deeltjes à PMx E 1 M  15 

microAeth® 
Model AE51 

Zwarte rook (BC) M 2 D  L 

Dylos DC1x00 Deeltjes à PMx M 2 W/M  400-800 
Atal IAQ-
PM25 

Deeltjes à PMx M 3 D  300 

Air Quality 
Eggs 

NO2, CO M 2 M  250 

TZOA Deeltjes à PMx  2 W  150 
Smart Citizen 
Kit 
 

NO2, CO S 2 M  ? 

AirSensEUR O3, NO2, NO, CO S 2 M  ? 
Josene O3, NO2, CO2  2 M  L 
Airbox Deeltjes à PMx, 

NO2, O3, 
S 2 M  L 

UN AQMS Deeltjes à PMx, 
NOx, SOx 

 2 M  ? 
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Gehanteerde codes in de tabel 
 
“Deeltjes à PMx”: De sensor telt deeltjes die in microgrammen (fijn)stof worden 
omgerekend. 
 
Soort 
E Enkele, losse sensor. 
M Volledig meetapparaat 
S Compleet systeem met meerdere losse sensoren. 
 
Plaats in meetsysteem 
1. Moet op apart data-acquisitiesysteem worden aangesloten voor goed functioneren. 
2. Kan los worden geïnstalleerd en later worden uitgelezen. Als er een computer met 

dataverbinding beschikbaar is kan de data soms ook remote worden opgeslagen. 
3. Kan alleen momentane resultaten tonen. 
 
Type gebruik 
M langere meetperioden van maanden tot (semi) permanent. 
W Middellange meetperioden van maximaal enkele weken achter elkaar. 
D Projectmatige metingen, kortere meetperioden van uren tot maximaal dagen. 
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5	 Hardware	en	netwerken	
Alleen een sensor is niet genoeg voor meten en wetenschap. Om een meting te verrichten 
is iets nodig om de meting mee te doen, een omgevingswaarde te bepalen, zoals 
bijvoorbeeld de temperatuur, hoeveelheid geluid, of concentratie van een stof en de 
resultaten op te slaan of te versturen aar het internet. Er is dus hardware (apparatuur) 
nodig. Het is tegenwoordig ook populair om gebruik te maken van de mens zelf, waarbij 
deze gevraagd word om iets te vinden (horen, ruiken, voelen, beleven, …) en het resultaat 
daarvan via een computer of app te registreren. Voor allerlei toepassingen van Citizen 
Science zijn twee soorten microcomputers momenteel erg populair: de Arduino en de 
Raspberry Pi. Deze computertjes zijn goedkoop, in de orde van 20 EURO voor de Arduino 
en circa 35 EURO voor de Raspberry. Met name van de Arduino zijn ook goedkopere 
klonen te koop die merendeels goed compatibel met de originele Arduino zijn. Veel van de 
recente simpele meetapparaten zijn ofwel geheel op een Arduino of Raspberry Pi 
gebaseerd of op daarvan afgeleide hardware.  
 

Hardware	voor	aansturing	
Arduino 
De Arduino is opgebouwd rond de ATmega168-microcontroller van Atmel en het software 
ontwikkelplatform “Processing”. De Arduino is een opensource-computerplatform, waarbij 
(bijna) de gehele besturingssoftware voor alle gebruikers toegankelijk is. De UNO is de 
nieuwste en veel gebruikte versie en de opvolger van Arduino Duemilanove.  

 
Programmeren van een Arduino wordt 
gedaan door op een gewone computer een 
programma te ontwikkelen, een 'Sketch' 
genaamd, en dat vervolgens via een USB-
kabel naar de Arduino te up-loaden. De 
taal waarin  
 
programma's voor de Arduino worden 
geschreven lijkt sterk op de algemene 
programmeertaal C/C++. Het  programma 
blijft in het geheugen van de Arduino 
aanwezig, ook als deze uit staat, zonder 
voeding. Zodra de Arduino wordt aangezet start deze met het uitvoeren van het laatst 
ingeladen programma. Voor de Arduino's is veel software en hardware beschikbaar. 
Verschillende leveranciers, zoals onder andere Groove en Adafruit, leveren pakketjes 
waarbij soft- en hardware is gecombineerd. Groove levert ook een aparte module (een 
“shield”), die op de Arduino kan worden geschoven, en waarmee tot 22 losse apparaten 
via standaard connectoren op de Arduino kunnen worden aangesloten.   

 
 
 
 
Raspberry Pi  
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De Raspberry Pi is een computer gebaseerd op ARM-processors die tegen een lage prijs 
wordt vervaardigd en verkocht. De Raspberry Pi werd ontwikkeld aan de Universiteit van 
Cambridge en is vooral bedoeld voor educatieve doeleinden. 

 
De hardware van de Raspberry Pi 
maakt het mogelijk om verschillende 
soorten besturingssysteem te 
gebruiken, deze worden via een micro-
SD kaart op de computer aangesloten. 
Veel van de beschikbare 
besturingssystemen zijn gebaseerd op 
LINUX varianten maar Chrome OS, 
RISC OS en zelfs Windows 31 zijn 
beschikbaar. De Raspberry Pi is dus 
een echte computer, in tegenstelling tot de Arduino die meer een controller is. Voor de 
Raspberry Pi is ook veel soft- en hardware beschikbaar, evenals de mogelijkheid om 
randapparatuur aan te sluiten. Veel van de simpele randapparatuur die voor de Arduino te 
koop is, is tegenwoordig ook voor de Raspberry te koop, inclusief vergelijkbare simpele 
manieren om allerlei sensoren en randapparatuur aan te sluiten. 

 
Voor- en nadelen 
Zowel de Arduino als de Raspberry Pi hebben specifieke voor en nadelen bij gebruik in 
projecten. Zo kan de Arduino, eenmaal geprogrammeerd, zonder veel onderhoud en 
omkijken projecten met verschillende apparaten aansturen. Bij de Raspberry Pi is het 
mogelijk om meer controle over de aangesloten apparatuur te hebben maar de prijs is dat 
de gebruiker daarvoor complexere software moet aanpassen en onderhouden dan bij de 
Arduino het geval is. Omdat de Raspberry een volwaardige computer is, kan verzamelde 
data simpel op de disk van het besturingssysteem worden opgeslagen en ook al worden 
geanalyseerd. De Arduino heeft standaard geen opslagcapaciteit. Om data op te slaan is 
een aparte datalogger via een SD-kaart of een WiFi link nodig. Analyses uitvoeren op de 
Arduino is niet aan te bevelen.  
 
Voor zowel de Raspberry Pi als de Arduino zijn verschillende kits te koop of op het internet 
beschreven waarmee relatief simpel eenvoudige gassensoren kunnen worden aangesloten 
en uitgelezen.  In veel gevallen is wel soldeerwerk nodig, vaak om de verbindingspennen 
te monteren. Als dit niet zorgvuldig wordt gedaan kunnen veel problemen optreden. Beide 
computers hebben een uitgebreide community op het internet die als vraagbaak kan 
dienen.  
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Netwerken	
De snelste manier om meetgegevens te delen is door deze, voorzien van meta-data 
(informatie over de aard van de data), op het internet te zetten. Meetapparatuur kan via 
WiFi of Bluetooth met het internet worden verbonden of meetgegevens kunnen uit 
logbestanden in databases worden ingevoerd. Voorbeelden van gratis dataservers zijn 
data.sparkfun.com en dweet.io. Allerlei soorten apparaten kunnen simpel contact maken 
met deze servers en daar data opslaan. Er is vaak wel een grens aan de hoeveelheid 
informatie die kan worden opgestuurd, zowel in snelheid als in volume. In de praktijk gaat 
het bij Internet of Things echter zelden om grote hoeveelheden per apparaat. Wanneer de 
data eenmaal op het internet staat kan deze met andere sites, zoals freeboard.io of 
analog.io, worden gevisualiseerd.  
 
Een meer professionele aanpak wordt door Geonovum ontwikkeld in het SOSPilot platform 
(zie sensors.geonovum.nl). Op deze website worden de resultaten van het Landelijk 
Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM volgens de INSPIRE en Eionet standaarden 
gepubliceerd. 
 
Links SOSPilot platform: 
http://sensors.geonovum.nl/ 
http://sensors.geonovum.nl/heronviewer/ 
http://sensors.geonovum.nl/jsclient/#map 
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6	 Zelf	doen	
 
Luchtkwaliteitsmetingen worden traditioneel uitgevoerd met behulp van complexe 
meetapparaten in vaste meetstations waarbij de aanschaf en het beheer en onderhoud 
van deze stations vrij kostbaar is. In de afgelopen paar jaar is er een ontwikkeling gaande 
die het mogelijk maakt om real time mobiel te meten. In de voorafgaande hoofdstukken 
zijn de op de markt zijnde sensoren plus bijbehorende hardware besproken. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat goedkope slimme sensoren nog niet in staat zijn om de 
traditionele metingen te ondersteunen, laat staan te vervangen. Dit heeft met name te 
maken met de hoge onzekerheid en de mate van gevoeligheid voor allerlei verstorende 
invloeden van deze meetinstrumenten. Ondanks de beperking in de betrouwbaarheid van 
de data maakt zelf kunnen meten mensen enthousiast. Eigen waarnemingen willen 
mensen ook graag delen. Dit omdat het zelf doen simpelweg leuk en leerzaam is.  
 
Zelf metingen uitvoeren vraagt wel om enkele tips & trucs. Voordat je de hardware plus 
sensor gaat kopen is het belangrijk om na te denken over de vraag wat je wilt bereiken en 
hoe je dit gaat realiseren. Denk hierbij aan, welke stof je wil gaan meten, de gewenste 
kwaliteit van de metingen en de wijze van dataverzameling. Lees hieronder waar je op 
moet letten bij het doen van je eigen luchtkwaliteitsmetingen.  
 
De relevante stoffen 
Om de meetdata te kunnen begrijpen is er enige kennis nodig over de stoffen, de 
meetwaarden en de verhouding tot de norm. Vanuit het standpunt van gezondheid wordt 
vaak naar een handvol stoffen gekeken, veelal naar stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10 
en PM2,5) en roet (EC). In hoofdstuk 2 worden per stof gemiddelde concentraties en de 
eisen aan zinvolle metingen beschreven.  
 
De Europese richtlijn 2008/50/EC bevat de normen voor de concentraties van de 
belangrijkste stoffen in de buitenlucht. De normen uit de EU richtlijnen zijn in Nederland 
opgenomen in de Wet milieubeheer, Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen.  
 
Waar, wanneer en hoelang meten 
Concentraties van verontreinigende stoffen kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de 
locatie, het tijdstip van de dag, de meteo omstandigheden, de afstand tot de bron en de 
emissieactiviteit van de bron. Concentraties die gemeten worden in de buurt van een bron 
kunnen echter (veel) hoger zijn dan de gemiddelde waarden in Nederland. Deze factoren 
zijn van invloed op de resultaten en zijn daarom van belang om rekening mee te houden 
bij het opzetten van het meetplan. Over het algemeen zijn de locaties waar mensen 
verblijven uiteraard de meest interessante locaties om te gaan meten.  
 
Dataverzameling 
Op welke wijze de data wordt verzameld en wordt geanalyseerd beïnvloedt de keuze van 
de hardware. Op zowel de Raspberry Pi als de Arduino is het relatief simpel om 
eenvoudige gassensoren aan te sluiten en uit te lezen. Een apart aandachtpunt is of je de 
data direct op het internet wilt posten, of deze periodiek gaat uitlezen. 
 
Type sensor  
Voordat je een sensor gaat kopen is het dus belangrijk om te weten welke stof je wilt gaan 
meten, met welke reden en met welke hardware, zie ook tabel XXX. Dit zal je helpen te 
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bepalen welke sensor voor jou het meeste geschikt is, welke voldoende gevoelig. 
Belangrijk bij de keuze van de sensor is om rekening te houden met het meetbereik en de 
nauwkeurigheid. Verder is natuurlijk belangrijk om voor jezelf te bepalen hoe veel geld je 
wilt uitgeven voor de sensor en benodigde hardware.  
 
Er zijn verscheidene merken en typen te koop waarbij de kwaliteit en betrouwbaarheid 
behoorlijk verschilt. Sommige sensoren worden getest door de leverancier zelf, maar vele 
anderen ook weer niet. Er is vooralsnog geen toezicht op. Zorg er daarom wel voor dat je 
vooraf op de hoogte bent van de gebruikerservaringen van anderen.  
 
Locatie sensor  
Voor alle sensoren geldt dat ze worden beïnvloed door de omgeving, denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de nabijheid van warmtebronnen, wind, schaduw en vochtigheid.  
De omgevingstemperatuur blijkt bijvoorbeeld van grote invloed te zijn op de  
performance van de verschillende sensoren en dus op de meetresultaten. Probeer zo veel 
mogelijk rekening te houden met de omstandigheden in de omgeving bij het meten van de 
luchtkwaliteit. Probeer daarbij de invloeden van buitenaf op de sensor te beperken, stabiel 
en gecontroleerd te houden. Dit draagt namelijk bij aan een betere kwaliteit en dus 
bruikbaarheid van die gegevens. Al is dit in de praktijk niet altijd even eenvoudig. De 
sensor kan het best worden gebruikt op een open plek (dus op enige afstand van muren) 
en niet te dicht boven de grond.  
 
Bij de keuze van de locatie is het tevens goed om je vooraf af te vragen of je een 
specifieke bronbijdrage wil meten (zoals wegverkeer) of meer de achtergrondwaarde. Veel 
stoffen hebben namelijk een hoge ruimtelijke variabiliteit.  
 
IJking / kalibratie 
Het ijken van het nieuwe meetinstrument is een aandachtspunt. Zowel goedkope als dure 
sensoren kunnen significante meetafwijkingen vertonen, doordat de sensoren van slag zijn 
of zelfs defect zijn. In geval de meetresultaten niet regelmatig worden geijkt, door de 
meetapparatuur bijvoorbeeld te vergelijken met een officieel meetstation, dan weet je niet 
goed hoe de gemeten data op waarde te schatten.  
 
Kennis delen  
De zeggingskracht van een enkele meting is beperkt. Metingen winnen aan waarde als er 
veel van zijn. Meerdere meetsets maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit 
van de individuele datasets. De beschikbaarheid van veel data maakt het mogelijk om 
meetgegevens te vergelijken (met elkaar) en te analyseren om op deze wijze betekenis te 
geven aan de data.   
 
 
De verkregen data met Citizen Science kan diverse toepassingen ondersteunen, zoals een 
schoon wandel – en fietsnetwerk. De beschikbare lokale meetinformatie op basis van 
goedkope sensoren ondersteunt de burger om een gezonde keuze te kunnen maken. 
Daarbij komt dat er meer kennis beschikbaar komt over lokale luchtverontreiniging. 
Bovendien kunnen deze gegevens worden gebruikt als een extra input voor lokale (en 
nationale) beleidsvorming .  
 
 



  Pagina 38 van 45 
   
   

 
Luchtkwaliteit meten met sensoren; RIVM, Statusoverzicht januari 2016   
          

7	 Citizen	Science	|Next	steps		
 
 
Status nu en in de komende twee jaren 
De technologie van goedkope luchtkwaliteitmetingen met behulp van goedkope (slimme) 
sensoren begint zich net te ontwikkelen. Er zijn veel ontwikkelingen, terreinen waarop 
sensoren en bijbehorende software beschikbaar komen. De hardware is momenteel echter 
nog onvoldoende voor het zinvol meten van luchtkwaliteit door burgers (niet 
professionals). Het lijkt echter onafwendbaar dat de technologie binnen enkele jaren 
bruikbare burgermetingen mogelijk zal maken. Voor beleid liggen er nu dan ook kansen 
om mee te kijken welke vragen er bij burgers op het gebied van luchtkwaliteit leven en 
hoe ze die met nieuwe technologie gaan adresseren. Tegen de tijd dat de metingen 
meerwaarde hebben, ook voor de beleidsmakers en de wetenschap, kunnen burgers en 
overheden al aan de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de nieuwe technologie en data 
gewend zijn geraakt. Voor beleid en wetenschap zullen de nieuwe technologie en data 
mogelijkheden gaan bieden om de onderbouwing van beleid met metingen (deels) anders 
in te richten. Niet uitgesloten kan worden dat burgermetingen tot een (veel) dichter 
netwerk van gegevens gaan leiden die, geijkt aan wetenschappelijke metingen, tot een 
steeds beter beeld van de leefomgeving leiden en daarmee tot een betere basis voor 
beleid. 
 
Verdere toekomst 
 
Tegenwoordig is Citizen Science een onderdeel van de rol van de burgers in de moderne 
slimme stad. In die stad zijn (betrokken) burgers niet passief maar vervullen zij een eigen 
rol. Frank Kresin, Research Director bij Waag Society, Institute for Art, Science en 
Technology, ziet een duidelijke evolutie in de ‘slimme stad’ en de rol van burgers daarin: 
 

Slimme steden 1.0 
De slimme stad van de eerste generatie probeert haar bewoners van alle gemakken 
te voorzien, maar ziet hen uitsluitend als consument. Deze slimme stad is een 
machine die geoptimaliseerd moet worden, zonder ruimte of begrip voor de 
organische werkelijkheid.  

 
Slimme steden 2.0 
Technologie kan en zál ontegenzeggelijk een steeds prominentere rol gaan spelen 
in het oplossen van stedelijke problemen. De toepassingen worden elk jaar 
krachtiger, kleiner en goedkoper. Deze gaan ons nieuwe inzichten brengen en 
zullen, automatisch of niet, de doorstroming, luchtkwaliteit, energiehuishouding en 
afvalverwerking verbeteren. Dit levert vrijwel zeker een gezondere leefomgeving, 
kostenbesparingen en efficiencyvoordelen op.  

 
Tegelijkertijd zal blijken dat voor radicale en duurzame innovatie de intensieve 
participatie van burgers essentieel is. Zij komen met werkelijk nieuwe inzichten, en 
zullen alleen bereid zijn om mee te werken aan het invoeren van oplossingen als 
hun stem in de ontwikkeling is gehoord. De slimme stad van de tweede generatie 
zet daarom in op innovatie van onderaf, op het versterken van verbindingen en op 
het omarmen en stimuleren van de creatieve frictie die dit oplevert. Zij zorgt ervoor 
dat de nieuwe infrastructuren die ontstaan openheid, transparantie en 
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wederkerigheid bevorderen, waarmee bijdragen aan vernieuwing toegankelijk 
wordt voor velen. De slimme stad 2.0 is dan niet langer meer een eendimensionale 
machine, maar een veelvormig organisme dat, mits goed verzorgd, kan groeien en 
bloeien als nooit tevoren. 

 
Bij dergelijke ontwikkelingen is het van belang om te bedenken dat niet elke burger even 
mondig en actief is, maar dat met name de culturele elite is actief op allerlei gebieden van 
Citizen Science. Er is dan ook een risico dat vooral de hoog opgeleid stadsmens bij 
ontwikkelingen betrokken is, al dan niet mede uit naam van de gehele samenleving. Bij 
Citizen Science projecten die gaan lopen zal sponsoring of het bieden van faciliteiten 
vanuit verschillende overheden het proces sterk kunnen versnellen. In veel gevallen zal 
een bijdrage vanuit overheden, financieel of anderszins, noodzakelijk zijn om te beginnen. 
Het risico bestaat dan ook dat vooral/alleen onderzoeksprojecten worden uitgevoerd die 
voldoende knuffelbaar zijn, een gunfactor hebben. Dit maakt onderzoeksvoorstellen  
mogelijk kortzichtig en (te) weinig kritisch naar de overheid. 
 
 
 

	 	



  Pagina 40 van 45 
   
   

 
Luchtkwaliteit meten met sensoren; RIVM, Statusoverzicht januari 2016   
          

Informatie,	literatuur,	bronnen,	web		
 
Op het Internet is bijzonder veel nuttige informatie te vinden over luchtkwaliteit en het 
(zelf) meten daarvan. De beschikbare technologie voor het uitvoeren van metingen 
ontwikkelt zich snel. Het is dan ook niet realistisch om te denken dat alle relevante 
informatie in een overzicht kan worden weergegeven en lang up-to-data blijft. Het is dan 
ook goed om de onderliggende informatie bij dit statusoverzicht bij te houden.  
 
Computergerichte Citizen Science projecten 
 
http://scistarter.com/ 
 
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/  
 
http://qcn.stanford.edu/  
 
http://lhcathome.web.cern.ch/  
 
http://www.einsteinathome.org/ 
 
 
Recente/lopende projecten Citizen Science Luchtkwaliteit 
 
http://cobwebproject.eu   Citizen Observatory Web 
 
www.ispex.nl     iSPEX   
   
http://ispex-eu.org/   iSPEX- EU-project  
 
https://smartcitizen.me/  Smart Citizen (Kit)   
 
 
http://www.opalexplorenature.org Open Air Laboratories (OPAL) netwerk 
 
http://www.cleanairuk.org/citizen-science.html Clean Air Network 
 
http://www2.epa.gov/air-research/air-sensor-toolbox-citizen-scientists 

Air Sensor Toolbox for Citizen Scientists   
 
http://communitysensing.org/index.php Common Sense     
 
http://co.citi-sense.eu/  Citi Sense project      
 
http://www.ru.nl/gpm/onderzoek/research-projects/smart-emission/ 

Smart Emissions Nijmegen 
 
www.waag.org   Waag Society       
 
www.milieudefensie.nl  Milieudefensie      
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Nuttige sites 
 
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/ 
Algemene milieu informatie. 
 
http://airqualityegg.wikispaces.com/Hardware-Sensors  
Veel nuttige informatie van de groep die de Air Quality Eggs heeft ontwikkeld. 
 
http://sensors.geonovum.nl/  
Informatie over de koppeling van sensoren aan het internet.  
 
http://www.ukeof.org.uk/documents 
Guide to Citizen Science, UK Environmental Observation Framework.  
 
http://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/citizensciencereview.pdf   
Understanding Citizen Science and Environmental Monitoring, UK Environmental 
Observation Framework, 2012.  
 
 
Websites van sensoren en hun leveranciers 
 
http://www.seeedstudio.com/depot/Sensors-c-25/?ref=side  
 
http://www.alphasense.com/index.php/products/nitrogen-dioxide-2/  
 
http://www.citytech.com/index.html  
 
http://www.sgxsensortech.com/sensor-selector/  
 
http://www.alphasense.com/index.php/products/optical-particle-counter/  
 
http://www.shinyei.co.jp/stc/optical/main_ppd42ns_e.html  
 
http://www.dylosproducts.com/  
	
http://www.fijnstofmeter.com/  
 
http://www.atal.nl/07-co2-metersair-quality/55_particle-matter  
 
http://airqualityegg.com/  
 
http://www.tzoa.com/#homepage  
 
https://smartcitizen.me/  
 
http://www.airsenseur.org/website/ 
 
http://www.josene.com/  
 
http://www.aireas.com/luchtmeting/ 
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http://uneplive.unep.org/media/docs/news_ticker/Air_Quality_Leaflet_Letter_size.pdf 
 
http://airpi.es/index.php  
 
http://www.instructables.com/id/Air-Quality-Test-Box/  
 
http://www.comon-invent.com/  
 
 
Studies van het Joint Research Center 
Het Joint Research Center (JRC) van de EC heeft de afgelopen jaren veel onderzoek 
gedaan naar sensoren en de inzet en analyse. Enkele van de meest relevante rapporten en 
publicaties staan hieronder vermeld. 
 
Gerboles M., et al, AirSensEUR: an open data/software /hardware multi-sensor platform 
for air quality monitoring. Part A: sensor shield, doi: 
10.2788/30927, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC97581 
 
Spinelle L., et al., Sensitivity of VOC Sensors for Air Quality Monitoring within the 
EURAMET Key-VOC project, http://dx.doi.org/10.5162/4EuNetAir2015/02 
 
Spinelle L. et al., Performance Evaluation of Amperometric Sensors for the Monitoring of 
O3 and NO2 in Ambient Air at ppb level, Procedia Engineering, Vol. 120, pp 480-483 
(2015). ftp://ftp_erlap_ro:3rlapsyst3m@s-jrciprvm-ftp-
ext.jrc.it/ORAPRO_eurosensors2015_O3_NO2_Amperometric.pdf 
 
Spinelle, L. et al., Field calibration of a cluster of low-cost available sensors for air quality 
monitoring. Part A: Ozone and nitrogen dioxide, Sensors and Actuators 
B, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092540051500355X 
 
Gerboles, M.,et al., “AirSensEUR: An Open-Designed Multi-Sensor Platform for Air Quality 
Monitoring.” http://dx.doi.org/10.5162/4EuNetAir2015/03 
 
Spinelle, L. et al., 2014. Calibration of a cluster of low-cost sensors for the measurement 
of air pollution in ambient air. In 2014 IEEE SENSORS.  pp. 21–24. DOI: 
10.1109/ICSENS.2014.6984922, http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?query
Text=Calibration%20of%20a%20cluster%20of%20low-
cost%20sensors%20for%20the%20measurement%20of%20air%20pollution%20in%20am
bient%20air&newsearch=true 
 
Aleixandre, M. et al., 2013. Calibration of small resistive commercial sensors to measure 
ozone with the interference of temperature and humidity. In2013 IEEE Sensors. 2013 IEEE 
Sensors. pp. 1–
4. http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=%20Cal
ibration%20of%20small%20resistive%20commercial%20sensors%20to%20measure%20o
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zone%20with%20the%20interference%20of%20temperature%20and%20humidity 
 
Manuel Aleixandre, Michel Gerboles, Review of Small Commercial Sensors for Indicative 
Monitoring of Ambient Gas, VOL. 30, 2012, Chemical Engineering 
Transactions,   http://www.aidic.it/cet/12/30/029.pdf 
 
Report of laboratory and in-situ validation of micro-sensor for monitoring ambient air - 
Ozone micro-sensors, AlphaSense, model B4-O3 sensors (UK), L. Spinelle et 
al., http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC90463 
 
Report of laboratory and in-situ validation of micro-sensor for monitoring ambient air 
pollution - NO9: CairclipNO2 sensor of CairPol (F), Spinelle et 
al., http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC86499 
 
Report of the laboratory and in-situ validation of micro-sensors for monitoring ambient air 
pollution - O12: CairClipO3/NO2 of CAIRPOL (F), Spinelle et 
al., http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC86479 
 
 
Studies van Environmental Protection Agency 
Het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten heeft de afgelopen 
jaren eveneens veel onderzoek gedaan naar sensoren en de inzet en analyse. Enkele van 
de meest relevante rapporten en publicaties staan hieronder vermeld. 
 
Mobile Sensors and Applications for Air Pollutants 
http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=273979  
 
Evaluation of Field-deployed Low Cost PM Sensors 
http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_Report.cfm?dirEntryId=297517  
 
Air Sensor Guidebook 
http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=277996  
 
Sensor Evaluation Report 
http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=277270  
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Bijlagen	

Bijlage	1	 Eenheden	voor	luchtkwaliteit	
Hoeveelheden/concentraties gas worden in verschillende maten uitgedrukt. Sommige 
fabrikanten specificeren de gevoeligheden van hun apparatuur in ppm of ppb en andere in 
mg/m3 of in µg/m3.  
 
Een in Nederland en Europa veel gebruikte maat voor luchtkwaliteit is “microgram per 
kubieke meter buitenlucht” (µg/m3). Bij veiligheidstoepassingen, waarbij kortstondig veel 
hogere concentraties kunnen voorkomen, wordt soms in “milligram per kubieke meter 
buitenlucht” (µg/m3) gerekend, 1000 keer zo veel. Een andere maat is “parts per 
billion/million” (ppb/ppm). Dit geeft aan hoeveel gasmoleculen er voorkomen per miljard 
(billion) luchtmoleculen. Er zit een factor 1000 tussen ppm en ppb. Sensoren voor 
luchtkwaliteit moeten, om nuttig bruikbaar te zijn, in het gebied van ppb / µg/m3 kunnen 
meten.  
 
De algemene formule voor de omzetting van ppb naar µg/m3 luidt: 
 

µg/m3  = (ppb)*(12.187)*(M) / (273.15 + °C) 
 
met M het molecuulgewicht van het gas, en er is een druk van 1 atmosfeer aangenomen.  
Bij 15 graden Celsius is de omrekening van ppb naar µg/m3 voor enkele gassen als volgt: 
 
Zwaveldioxide  SO2   1 ppb = 2.71 µg/m3 
Stikstofdioxide NO2   1 ppb = 1.95 µg/m3 
Stikstofmonoxide  NO   1 ppb = 1.27 µg/m3 
Ozon   O3   1 ppb = 2.03 µg/m3 
Koolstofmonoxide CO   1 ppb = 1.18 µg/m3 
Koolstofdioxide CO2   1 ppb = 1.85 µg/m3 
 
Op het internet zijn verschillende omrekensites, zie bijvoorbeeld:  
http://www.lenntech.nl/calculators/ppm/converter-parts-per-million.htm 
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Bijlage	2	 Specificaties	zeer	goedkope	sensoren	
 
Overzicht van de sensoren uit de MQ serie en hun belangrijkste gevoeligheden (bron: 
Seeedstudio / Grove). 
 
Type Stoffen Min Conc 
MQ2 H2, LPG, CH4, CO, Alcohol, Smoke, 

Propane. 
200 ppm 

MQ3 Alcohol damp, benzine, CH4, LPG 0.1 mg/L 
MQ5 Alcohol damp, H2, CH4, LPG 200 ppm 
MQ9 LPG, CO, CH4 200 ppm 
O2   
‘Air Quality’ carbon monoxide, alcohol, acetone, 

thinner, formaldehyde 
 

Alcohol Ethanol, butaan, waterstof 10 ppm 
CO2   
Stof Aantallen deeltjes, groter dan circa 1 

um. 
 

HCNO VOC’s (alcohol, tolueen, benzeen, 
HCHO, H2) 

5 ppm 

 
De firma Grove geeft zelf onderstaande tabel met gevoeligheden van de verschillende 
sensoren (http://www.seeedstudio.com/wiki/How_to_choose_A_Gas_Sensor). 
 
 


