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JELSKE dE KrAKEr,  
AmbEr WOuTErSEN, mArITA VOOGT

 | Achtergrond en ontstaan  
van het project

Veehouderij leidt tot zorgen over de leef-
omgeving, zowel over luchtverontreini-
ging als geurhinder. Inwoners zijn onge-
rust over wat dit betekent voor hun 

gezondheid en dit kan leiden tot span-
ning tussen hen en boeren. Dit is ook het 
geval in Venray, een regio met vele inten-
sieve veehouderij. In 2018 hebben inwo-
ners van Venray het RIVM benaderd voor 
hulp bij het doen van eigen metingen bij 
hen in de buurt. Naast de burgers, bleken 
ook de boeren geïnteresseerd. Vooral 
omdat ze wilden weten welke andere 
bronnen bijdragen aan de luchtvervui-

ling, en hoe groot hun werkelijke (en niet 
hun berekende) bijdrage aan de luchtver-
ontreiniging is. Een unieke kans dus voor 
een citizen science project, met verschil-
lende partijen met deels tegengestelde 
belangen. 

Onderzoeksdoelen en uitgangspunten
In 2019 startte het RIVM startte het pro-
ject ‘Boeren & Buren’ in samenwerking 

BOEREN EN BUREN

Onder begeleiding van het RIVM hebben boeren en omwonenden 

zelf een jaar lang fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak gemeten.

Een citizen science project voor het meten 
van de luchtkwaliteit in landelijk gebied
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met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
(LLTB), Gezond Leefmilieu Venray (GLV, 
vertegenwoordiging van burgers) en de 
gemeente Venray. Het doel van het project 
was om 1) inzicht te verkrijgen in de  
concentraties van luchtvervuilende stof-
fen en de bijdrage van bronnen daaraan 
en 2) te onderzoeken in hoeverre het 
gezamenlijk meten van de luchtkwaliteit 
en ervaren geurhinder het vertrouwen 
tussen boeren, omwonenden en de 
lokale overheid kan vergroten 
en het gesprek over lokale 
oplossingen mogelijk 
kan maken. 
Uitgangspunten daar-
bij waren a) het actief 
betrekken van zowel 
veehouders als 
omwonenden, b) het 
gebruik van betaalbare 
meetmethoden zodat alle 
deelnemers thuis of op het 
bedrijf konden meten en c) het 
meten van meerdere componenten 
tegelijk om luchtkwaliteit en geurhinder 
te karakteriseren in relatie tot verschil-
lende bronnen van luchtverontreiniging.

 | Wat hebben we gemeten en hoe?
Om de luchtkwaliteit te schetsen is geko-
zen voor het meten van fijnstof (PM2.5 en 
PM10), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak 

(NH3). De metingen vonden plaats in de 
periode november 2019 t/m oktober 2020 
in Venray en omgeving. In totaal deden er 
26 inwoners en vier boeren mee: twee 
met leghennen, één met vleeskuikens en 
één met varkens. De data werden gedeeld 
via samenmeten.rivm.nl.

Fijnstofmetingen
Fijnstof is in tweevoud gemeten met 

zogenaamde low-cost sensoren (SDS011, 
Nova Fitness Co., CN). Deze kos-

ten ± €10-50 voor de kale 
sensor, ± €300 voor een 

werkend sensorkastje. 
Omdat de sensoren 
veel last hebben van 
luchtvochtigheid zijn 
de waarden gekali-

breerd met een door 
het RIVM ontwikkeld 

algoritme voor SDS011-
metingen in Nederland. 

Hierdoor vielen waarden bij een 
luchtvochtigheid >95% af. Het resultaat 
van de fijnstofmetingen waren uurgemid-
delde waarden van voor 33 locaties.

Stikstofmetingen
Low-cost sensoren die real-time NO2 en 
NH3 kunnen meten, bevinden zich meer 
in de ontwikkelfase dan sensoren voor 
fijnstof. Daarom zijn NO2 en NH3 gemeten 

met de bekende en betrouwbare Palmes 
buisjes (deze kosten ± €15 per buisje). Het 
gevolg van deze keuze is dat we alleen 
maandgemiddelden konden meten voor 
de 18 locaties met NO2, en 37 locaties  
met NH3.

Geurhinder
Sensoren om geur(hinder) te meten zijn 
momenteel nog niet commercieel ver-
krijgbaar. Daarom hebben we een app 
ontwikkeld waarin deelnemers zelf geur-
hinder kunnen rapporteren. Deze data 
waren enkel inzichtelijk voor het RIVM 
(om beïnvloeding te voorkomen). Helaas 
zijn er uiteindelijk te weinig meldingen 
gedaan door deelnemers om goede con-
clusies te trekken. Redenen om de ‘Boeren 
en Buren geurapp’ niet te gebruiken 
waren zowel technisch als gedragsmatig 
van aard. Zo was er een beperkt aantal 
deelnemers dat het overgrote deel van de 
meldingen deed. Daarnaast vonden men-
sen het belastend om regelmatig te rap-
porteren, onder andere omdat het gebruik 
van de app ze bewuster maakte van de 
hinder, wat de hinder vergrootte. 

 | Actief betrekken van 
 de deelnemers

Om deelnemers naast het doen van 
metingen verder te betrekken, zijn tijdens 
het project verschillende sessies georgani-

In totaal deden er 
26 inwoners en vier 

boeren mee
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Figuur 1. Windrozen van PM
10 

sensoren bij a) omwonenden en b) een leghennenstal 
(uitsnede van a). Rozen laten de gemiddelde concentratie PM

10 
per windsector zien, 

gewogen naar de frequentie van die windrichting tijdens de geanalyseerde periode. De 
leghennenstal is aangegeven met het kippenlogo en de staluitlaat met een rode punt. 
©OpenStreetMap bijdragers. Herdruk van1.
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seerd. In die sessies is onder andere in 
kaart gebracht welke vragen de deelne-
mers graag beantwoord wilden zien door 
de metingen en wat zij belangrijk vonden 
ten aanzien van de veehouderij en leef-
omgeving. Ook zijn de meetresultaten 
gepresenteerd en besproken. In de laatste 
bijeenkomst zijn mogelijke oplossingen 
besproken voor het verbeteren van lucht-
kwaliteit en het beperken van geurhinder. 
Hierbij was speciale aandacht voor oplos-
singen binnen de veehouderij.

 | Resultaten fijnstof
De deelnemers konden ook gebruik 
maken van de Samen Analyseren Tool. 

Hiermee kan data relatief makkelijk ver-
werkt worden tot enkele grafieken en 
figuren, waaronder een visualisatie van 
concentraties. Het voorbeeld hiervan in 
Figuur 1 laat zien dat de gemeten fijn-
stofconcentraties verhoogd zijn wanneer 
de wind uit de richting van de stal komt. 
Deze specifieke verhoging was bij de sen-
soren van omwonenden niet meer te 
zien. Dit komt doordat fijnstof snel 
opgaat in de (hoge) achtergrondconcen-
tratie. 

 | Mogelijkheden fijnstof sensoren
Een voordeel van de fijnstof sensoren is 
de hoge tijdsresolutie, waardoor het 

mogelijk is de variatie in fijnstof concen-
tratie met windrichting te visualiseren. 
Hierdoor konden we leghennenstallen als 
lokale bron identificeren. Kleinere bron-
nen zoals de andere veehouderijen, 
houtstook en verkeer konden we echter 
niet identificeren. Hiervoor waren de bij-
dragen aan luchtvervuiling te klein in 
verhouding tot de fijnstof achtergrond-
concentratie op de meetlocaties. De rela-
tief grote onzekerheid in absolute termen 
van individuele sensoren is dan ook een 
nadeel. Wel blijkt uit deze analyse dat de 
low-cost fijnstof sensoren in staat zijn 
tenminste een deel van de grovere fijn-
stofdeeltjes (>2,5 µm) op te pikken.

 | Resultaten stikstof
Ook voor NO2 konden we de grote bron-
nen onderscheiden met behulp van de 
Palmes buisjes (zie Figuur 2). Vooral de 
snelweg en provinciale wegen sprongen 
eruit. Voor NH3 was een duidelijk verschil 
te zien tussen de lage concentraties in 

0

20

4
8
12
16

24
28
32
36
>40

0 2 km1

(a) (b) NH3 yearly average (µg/m3) 
0

20

4
8
12
16

24
28
32
36
>40

0 2 km1

NO2 yearly average (µg/m3)

Figuur 2. Kaarten met de jaarlijks gemiddelde concentraties van a) NO
2
 (µg/m3) en b) NH

3
 (µg/m3).  ©OpenStreetMap bijdragers. Herdruk van1.

De gemeten fijnstofconcentraties zijn  
verhoogd wanneer de wind uit de richting 
van de stal komt
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natuur- en stedelijke gebieden en de 
hoge concentraties in landelijke gebie-
den met een hoge dichtheid aan veehou-
derijen. 

 | Mogelijkheden Palmes buisjes
Voor de metingen met de Palmes buisjes 
geldt dat juist de temporele resolutie een 
nadeel is: in deze studie hadden we 
alleen maandgemiddelden. Dit maakte 
het lastig om lokale, individuele bronnen 
te identificeren met behulp van de wind-
richting. Wel konden we met deze metin-
gen meer inzicht verkrijgen in de bijdra-
gen van verkeer en veehouderij, omdat 
hun emissies een relatief grotere bijdra-
ge hebben aan de concentraties NO2 en 
NH3 dan aan fijnstof.

 | Geleerde lessen
Een van de uitgangspunten was het actief 

betrekken van boeren en bewoners. Niet 
alleen voor het meten, maar ook om de 
dialoog aan te gaan. Uit deze gesprekken 
zijn gezamenlijk enkele geleerde lessen 
opgesteld (zie kader). Daarnaast heeft elke 
partij ook zijn eigen lessen getrokken die 
te vinden zijn op de projectwebsite2. 
Opvallend was dat geurhinder, en niet 
luchtkwaliteit, de belangrijkste oorzaak 
voor spanningen tussen boeren en omwo-
nenden bleek te zijn. Omdat er binnen dit 
project niet genoeg data verzameld is over 
geur doordat de meetmethode niet goed 
werkte, is dit echt een punt van aandacht 
voor volgende projecten.

 | Conclusie
Uit deze studie blijkt dat we samen met 
boeren en omwonenden de lokale lucht-
kwaliteit kunnen schetsen met betaalbare 
meetmethoden, als dit gebeurt in samen-

werking met experts en onder neutrale 
begeleiding. Hoewel individuele low-cost 
sensoren en methoden hun beperkingen 
hebben, geeft een combinatie toch een 
goed beeld van de luchtkwaliteit en bron-
nen van luchtverontreiniging in de 
gemeente Venray. Deelnemers gaven aan 
dat geur de belangrijkste oorzaak is voor 
spanningen, helaas konden we dit niet 
goed meten in dit project. Toch zijn er tij-
dens diverse bijeenkomsten waardevolle 
inzichten verzameld over hoe deelnemers 
luchtkwaliteit ervaren, en beargumen-
teerde gesprekken gevoerd over oplossin-
gen voor het verbeteren van luchtkwali-
teit tussen partijen (met tegengestelde 
belangen). Een nadeel van het gebruik 
van low-cost sensoren en citizen science 
is dat er vrij veel tijd van experts gaat zit-
ten in het operationeel houden van de 
sensoren en het bewaken van datakwali-
teit, waardoor kosten snel oplopen. Een 
punt om rekening mee te houden in toe-
komstige vergelijkbare projecten.  
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Geleerde lessen

1 Meten is meer weten; er blijven ook vragen. Meten en het duiden van de resultaten is 
ingewikkeld.

2 Samen meten, het open delen van gegevens en een onafhankelijke deskundige partij 
die helpt bij het duiden van de gegevens, leveren een goede basis voor vertrouwen in 
de meetresultaten, betrokkenheid en overleg.

3 Met de huidige sensortechnieken kan enig inzicht verkregen worden in luchtkwali-
teit. Het is ook duidelijk geworden dat er nog veel onmogelijk is. Doorontwikkeling is 
nodig om te komen tot regulier inzetbare, betaalbare sensoren die met hoge tijdsreso-
lutie betrouwbaar kunnen meten.

4 Luchtkwaliteit wordt bepaald door verontreinigende stoffen in de lucht, waarvan niet 
alleen de veehouderij de bron is. Om luchtkwaliteit te verbeteren zijn maatregelen 
nodig voor verschillende type bronnen (bijvoorbeeld ook: verkeer, industrie en 
houtstook) en schaalniveaus (lokaal, nationaal en internationaal). 

5 Geurhinder staat los van vervuiling door fijnstof, vindt meer lokaal plaats en kan 
meer in verband gebracht worden met een specifiek bedrijf of een cluster van vee-
houderijen.  

6 Geurhinder is de belangrijkste oorzaak voor spanningen tussen boeren en omwonen-
den. Dit heeft door beperkingen in meetmethoden niet de gewenste aandacht gekre-
gen. Het is belangrijk om in opvolgende of nieuwe projecten in te zetten op nieuwe 
meetmethoden voor geur. 

7 De inzet, betrokkenheid en continuïteit van deelnemers en partijen bepalen in sterke 
mate het verloop en slagingskans van een meetproject in deze vorm. 

8 In de periode dat er samen gemeten is, zijn verschillende dingen gebeurd die spannin-
gen tussen deelnemers veroorzaakten of vergrootten. Daarop moet in dit soort projec-
ten steeds worden geanticipeerd. 

9 Van een project als Boeren en Buren mag niet verwacht worden dat spanningen hele-
maal verdwijnen of er overal begrip voor de ander ontstaat omdat er (blijvende) 
tegenstrijdige belangen spelen.

10 Boeren en Buren heeft gelegenheid geboden om met deelnemers in gesprek te zijn over 
de metingen, en wat men belangrijk vindt als het gaat om de veehouderij en over oplos-
singsrichtingen. Welke invloed het project daadwerkelijk op vertrouwen en begrip tussen 
de veehouders, omwonenden en gemeente heeft, wordt nog onderzocht door het RIVM. 


