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Luchtkwaliteit app - officiële grondmeetstations NL 



Satellietdata 

TROPOMI TROPOspheric Monitoring Instrument  
lancering  in 2016  -- O3, NO2, etc 

 

Sub-city scale 
Minder last van wolken 
 

TROPOMI 
 

OMI 
 

veefkind@knmi.nl 

www.tropomi.nl 

www.tropomi.eu 

sentinel.esa.int/s5p 

mailto:veefkind@knmi.nl
http://www.tropomi.nl
http://www.tropomi.eu


Kleine goedkope sensoren 
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Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden  
(MAN) 

Kleine, goedkope sensoren als aanvulling op  
dure – maar wel nauwkeurige – metingen. 

Ammoniakbuisjes opgehangen door  
natuurbeheerder  



Een revolutie door de smartphone 
 
Iedereen heeft in zijn zak 
● camera 
● microfoon 
● internetverbinding 
● GPS 
● kompas 
● rekenkracht 
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Iedereen kan meten met een smartphone 
Waarom meten? Omdat het kan! De techniek maakt het mogelijk.  
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radiation 

noise 

Water  
quality 

Air quality 

Etc. 

humans as sensors 

Presenter
Presentation Notes
Of je wil of niet: metingen gaan er komen



Fukushima 2011 
Mensen gaan massaal meten, de overheid schiet totaal in de stress   

Presenter
Presentation Notes
Wat moeten we met deze ontwikkelingen? Dit is hoe het niet moet! 



Samen sta je sterk 
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Veel onnauwkeurige  
metingen, geven toch een 
nauwkeurige kaart  

Losse iSPEX metingen  iSPEX metingen gemiddeld Final map 

Presenter
Presentation Notes
Maar wat is de waarde van een op zich zelf kwalitatief niet zo goede meting? Je meetstrategie moet aangepast worden



Samen sta je sterk 
Als je veel metingen hebt 
krijg je vanzelf nieuwe inzichten 
 
 
 
 
 
WOW met office UK 
Amateur weerstations 
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Humidity map 

Presenter
Presentation Notes
Heat island effect. Moeilijk te ontdekken als je niet een heleboel metingen hebt ook op plaatsen die helemaal niet “geschikt” zijn als meetlocatie (zoals meteometingen in de stad)



RIVM ambitie 
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Open staan! niet in paniek raken! 
 
Burgers/gemeentes doen de metingen en wij bieden ondersteuning bij  
• Validatie en calibratie 
• Bepalen meetstrategie 
• Uitleg geven, in een context plaatsen (o.a. modelberekingen) 
• Beschikbaar maken van data  
• Link naar beleid  
 

Presenter
Presentation Notes
De rol van de overheid is cruciaal. Houding van de overheid moet wel aangepast.



Citizen Science in de praktijk –De Waag Society 
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Citizen science  
serieus nemen  
is een  
self-fulfilling profecy 

Hard core citizen science –  
De Waag society in Amsterdam 

  

Presenter
Presentation Notes
Wat gebeurt er als je burgers serieus neemt en ze zelf initiatief laat nemen: hard core citizen science. Door het serieus te nemen verhoog je de animo en de kans op succes. Het is niet de burger vs de overheid. Over het algemeen snappen burgers heel goed dat de overheid zijn beberkingen heeft, en ze willen zelf graag iets bijdragen. En een beetje hulp (van de overheid) wordt meestal zeer op prijs gesteld.



Citizen Science in de praktijk –De Waag Society 
 
 

 

12 

Timing is belangrijk: 
Mensen hebben in een vroeg stadium 
genoeg informatie nodig 
 
 
Te veel informatie beperkt de vrijheid 
 

Hard core citizen science –  
De Waag society in Amsterdam 

Presenter
Presentation Notes
Belangrijke taak van de overheid is van te voren al informatie aandragen. Maar niet te veel want dat slaat dood. Het uitgangspunt van burgers is heel anders dan dat van professionele meetinstituten.



Officiële metingen versus citizen science 
 
Voordelen officiële metingen: 
● Iedereen doet het zo  
– je kunt dus goed vergelijken 
● je kunt wettelijke normen  
 bepalen 

 
Nadelen officiële metingen: 
● Je kunt niet overal meten 
● Meet je eigenlijk wel  
 wat je moet weten? 
     
Citizen science heeft de vrijheid om het anders te doen! 
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Op welke schaal werkt citizen science het best? 
 
Je kunt meten waar je normaal niet komt! 
Bijvoorbeeld op Groenland 
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http://arcticmarch.com   @arcticmarch 

http://arcticmarch.com/
http://arcticmarch.com/


15 

Op welke schaal werkt citizen science het best? 

Je kunt wereldwijd meten! 
 
 
Nieuwe Europese iSPEX  
campagne  
 
1 september tot 15 oktober 2015 
 
Grote steden in Europa 
 
 
Zie ispex-eu.org 



Het zijn de steden waar het gebeurt! 
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Aireas Eindhoven 
 

Steden vormen een logische “community”. 

Steden hebben handelingsperspectief! 

airbezen@uantwerpen.be 

mailto:airbezen@uantwerpen.be


Het zijn de steden waar het gebeurt! 
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(Lokale) overheid, burgers, MKB, onderwijsinstellingen kunnen elkaar 
goed vinden. 
 
 
Bijvoorbeeld  
in Nijmegen 
 
 
 
 



Uitdaging voor de toekomst 
Het met de hulp van modellen slim combineren van: 
● Data van professionele nauwkeurige, maar dure meetapparatuur 
● Satellietdata 
● Data van netwerken van heel veel goedkope sensoren 
● Citizen science data 
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