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• Er zijn in Nederland naar schatting jaarlijks bijna 20.000 gevallen van 
vroegtijdig overlijden toe te schrijven aan milieufactoren en 85% daarvan 
heeft te maken met verontreiniging van de buitenlucht.

• Een ongezond milieu bepaalt gemiddeld 6% van de totale ziektelast in 
Nederland, dat is vroegtijdige sterfte en verloren gezonde levensjaren 
samen.

• Van de totale ziektelast door milieufactoren is 75% toe te schrijven aan 
luchtverontreiniging, 8% aan binnenluchtproblemen (meeroken, radon, 
asbest, chemische stoffen, e.d.), verder zijn o.a. geluidhinder en UV-
straling van belang. 

• Van de luchtverontreinigende stoffen leidt fijnstof tot ruim twee maal 
zoveel ziektelast als stikstofdioxide. Schattingen zijn circa 9 versus circa 4 
maanden levensduurverkorting.



Bepalen luchtkwaliteit
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De bepaling en monitoring van luchtkwaliteit gaat volgens de 
wettelijke regels van de EU en Nederland.

• EU kader- en dochterrichtlijnen.

• Wet milieubeheer, Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

• Aanvullende regels vanuit de Tweede Kamer.

• Officiële toetsing van luchtkwaliteit gaat in Nederland sinds 2009 
met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

• Samenwerking van de Rijksoverheid en andere overheden om de 
luchtkwaliteit te verbeteren en overal aan de grenswaarden voor 
fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) te voldoen. 

• Bijna geen overschrijdingen van grenswaarden meer, steeds meer 
focus op blootstelling, ook van PM2.5.
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Fijnstof in 2018

PM10                                              https://www.atlasleefomgeving.nl/ PM2.5

https://www.atlasleefomgeving.nl/


Opbouw Luchtkwaliteit

5

De concentratieniveaus en de 
opbouw van de concentraties 
variëren over Nederland.

Jaarlijks worden de concentraties 
berekend, zowel op grovere schaal 
als op adresniveau.

In noord Nederland bedroeg de 
PM2.5 concentratie in 2019 
gemiddeld 8.2 microgram/m3.

GCN/GDN Rapportage 2020, 
RIVM-rapport 2020-0091 
R. Hoogerbrugge et al.
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Waarom meten met sensoren?

• Steeds meer mensen willen zelf aan hun omgeving 
meten, er is steeds meer betrokkenheid en 
bewustwording.

• Soms vanuit de behoefte kritisch mee te kijken met 
overheden en soms domweg omdat het kan, een 
hobby is.

• Sensoren kosten slechts enkele tientallen euro’s en 
zijn simpel te gebruiken.
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Fijnstof meten met sensoren

• Nova SDS011 (PMxx)
+ goedkoop, zelfbouw, PM10/PM2.5, robuust, veel gebruikt
- Effect vocht, roest

• Uitgebreide kalibratie noodzakelijk voor SDS011. 
• kalibratie wordt door het RIVM gedaan voor geheel 

Nederland.
• Alle resultaten op samenmeten.rivm.nl .
• Individuele sensoren blijven weinig zeggen à kijk naar 

patronen.



Wat kun je verwachten?
• Resultaten van sensoren hebben grote onzekerheden.
• Er kunnen systematische verstoringen zijn, 

bijvoorbeeld het effect van vocht of de hoeveelheid 
ozon in de lucht.

• Het resultaat van een enkele sensor heeft 
betrekkelijk weinig zeggingskracht.

• Metingen met sensoren zijn geen alternatief voor 
officiële metingen of berekeningen en hebben geen 
formele status. Maar …

• Resultaten van sensoren kunnen nuttige indicaties 
geven van de luchtkwaliteit. Ze kunnen patronen in 
ruimte en tijd laten zien.
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Informatie over sensoren?
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https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/

• Veel informatie over luchtkwaliteit, 
zelf meten en sensoren is bij het 
RIVM verzameld op een 
kennisportaal.

• Vanuit het SamenMeten programma 
wordt ook meegedaan aan een nieuw 
forum: forum.samenmeten.nl/ .

https://forum.samenmeten.nl/


Samen Meten
• Bij het RIVM worden allerlei sensoren 

van alle bekende projecten in 
Nederland verwerkt en getoond. 

• Ook data van Sensor.Community.
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Samen Analyseren
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https://rivm.shinyapps.io/samenanalyserentool/

• Voor een project in de 
IJmond heeft het 
RIVM een tool 
ontsloten waarmee 
burgers zelf 
makkelijker de data 
kunnen analyseren.

• Zo mogelijk wordt dit 
ook voor de data in 
noord Nederland 
gedaan.



Incidenten meten …
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www.youtube.com/watch?v=dJveRLMRaiA https://twitter.com/samenmeten/status/1289215018274234368

Effecten van 
paasvuren in 
geheel Nederland 
2019.

Het effect van een grote brand in Duiven. 
De animatie dekt 7 uren en 100 km. Legenda: rood = 40 
ug/m3 PM10.
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https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/veelgestelde-vragen-faq

Vragen: samenmeten@rivm.nl

Dank!
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