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WELKOM

• Welkom aan alle, bijna 20, deelnemers
• Deze presentatie komt vanuit een “studio” op de VU
• Jullie kunnen vragen stellen, eventueel via de chat, maar mijn antwoord komt
misschien pas later via de mail
• Jullie hebben voor het praktische deel een computer nodig én de twee .csv
bestanden, die ik gisteren mailde.

Inhoud van deze workshop
• De hoeveelheid fijnstof moet omlaag
• Soorten fijnstof; orde van grootte
• De fijnstofsensor, werking, eigenschappen
• Samenwerking met RIVM
• Praktisch oefenen met 3 websites: Grafana, Samen Meten, de
Analyseren Tool
• Hoe kunnen je school/je leerlingen meedoen? Globe, NLT, O&O, PWS,
SLA, Snuffelfiets

De hoeveelheid fijnstof moet omlaag
• De gemiddelde Nederlander sterft 9 maanden eerder door de slechte
luchtkwaliteit, vooral door fijnstof (Bron: RIVM)
• Dit gemiddelde is afhankelijk van waar je woont en hoe gezond je bent
• In 2020 zat er 50% minder fijnstof in de Nederlandse lucht dan in 2000, dankzij
een combinatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek én acties door burgers
(‘citizen science’), en aansluitend politieke besluitvorming

Soorten Fijnstof
• Natuurlijke bronnen: zoutkorreltjes (zee/oceaan), zandkorreltjes (bijv.
Saharazand), as en stof van vulkaanuitbarstingen
• Antropogene bronnen: roet (na onvolledige verbranding) in de
uitlaatgassen van auto’s, scooters, vliegtuigen, tractoren en schepen;
koolstof na het verbranden van hout in houtkachels, op bbq’s,
kampvuren en bij grote bosbranden; rubber van autobanden;
mest, strooisel en veren uit stallen
• Secundair fijnstof: ontstaat door chemische reacties tussen gassen in
de atmosfeer, met name tussen NOx met NH3

Grootte van fijnstof
• De grootte van fijnstofdeeltjes (Particulate Matter, PM) meten we in
micrometer (µm); de concentratie in µg/m3
• De nadruk ligt op PM2,5 (kleiner dan 2,5 µm) en PM10 (kleiner dan 10
µm). Let op: PM2,5 is een deel(verzameling) van PM10
• En verder op ultra fijnstof (UFP), deeltjes kleiner dan 0,1 µm

De Sensirion SPS30 Fijnstofsensor-1
• https://www.youtube.com/watch?v=-l_Gc-pK1oM
• De sensor werkt op basis van lichtverstrooiing, met laserlicht van
660 nm. Meet dus alleen deeltjes groter dan 660 nm = 0,6 µm

De Sensirion SPS30 Fijnstofsensor-2
• Behalve een sensor heb je ook een Arduino-board met
microcontroller nodig, een behuizing, allerlei kabels. Totale kosten
ongeveer € 125 als je via GLOBE bestelt. Je kan ook alles zelf kopen.
• De microcontroller verzorgt de voeding van de sensor, verwerkt de
data en verzorgt de wifi-verbinding om de data naar het RIVM te
sturen. Een goede wifi-verbinding is soms even lastig op scholen.
• In Noord Holland zijn al veel projecten (‘Hollandse Luchten’) en
worden veel SDS011 sensoren gebruikt.
• De SPS30 meet PM2,5 beter en is minder gevoelig voor een hoge
luchtvochtigheid, maar meet PM10 slechter dan de SDS011

Samenwerking met RIVM
• RIVM: “De technologie voor het meten van onze leefomgeving verandert
momenteel snel. Iedereen kan nu bijvoorbeeld zelf metingen aan de
luchtkwaliteit of geluid doen met goedkope sensoren. Het Samen Meten
programma van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ondersteunt deze ontwikkeling. Zo onderzoeken we de werking en toepassing van
deze sensoren, laten we de data zien in een dataportaal, en proberen we partijen
bij elkaar te brengen. We werken zo toe naar een meetnet waaraan iedereen kan
bijdragen”
• https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/ ‘Zelf meten’, ‘Sensoren’,
‘Projecten’
• https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten/hollandse-luchten
• https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/luftdaten

Grafana (ww. abcd1234)
• https://lkvis.rivm.nl/d/v-7Kc1QWk/globe-sps30metingen?orgId=1&refresh=5m (inmiddels meer dan 20 ‘vaste’ en
‘losse’ GLOBE sensoren)
• Klik, More, Export CSV, Export. Werkblad, ‘Opslaan als Excel werkmap’

•
•
•
•
•

Grafana en Excel

Maak kolom A breder, en kopieer naar kolom C (overschrijf kolom C)
Selecteer kolom B, en sorteer (rechtsboven) van ‘laag naar hoog’. Klik op ‘sorteer’
Zoek data van één sensor op, en selecteer de kolommen C en D bij die éne sensor
Klik op ‘invoegen’, ‘grafieken’
‘spreidingsgrafiek’. Opmaken.

Samen Meten Dataportaal-1
• https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ Kies PM2,5
• Gemiddeldes over een heel uur (2 uur ‘vertraging’); legenda;
plausibiliteit (hoe betrouwbaar is een sensor); klik op één sensor

Samen Meten Dataportaal-2
• Selecteer PM2,5; tijdvak kan korter of langer; zie de kaart en vergelijk
met een referentiestation (van RIVM/GGD Amsterdam); Klik op ≡ om
de hele grafiek te downloaden (allerlei formats)

Samen Analyseren Tool-1
• https://analyseren.samenmeten.nl/ ; Kies stap 1; kies project (i.p.v. gemeente);
kies Globe; kies eventueel het tijdvak; klik op “haal de metingen van de sensoren
op…”. NU: klik op Browse, en download het toegestuurde bestand
‘data_sensoren.csv’. (zwarte bolletjes op de kaart)
• Herhaal voor stap 2 en stap 3 (KNMI site tijdelijk niet beschikbaar), en download
‘data_luchtmeetnet.csv’ (zwarte vierkantjes op de kaart)

Samen Analyseren Tool-2
• Klik nu op ‘Visualisatie en analyse’; klik enkele sensoren (ook een
referentiestation) aan; kies bij ‘component’ PM2,5; klik op tijdreeks.
• Probeer ook de andere tabs, bijv. ‘tijdoverzicht’

Hoe kunnen je leerlingen meedoen-1
• 1.

• Bekijk dit filmpje over de GLOBE/RIVM fijnstofcampagne:
https://www.youtube.com/watch?v=0uaf5EZ7A2Y
• Of deze: https://www.youtube.com/watch?v=ejggtGv6vI4&t=2s
• Meer info (lidmaatschap; aanschaf sensoren; lesmateriaal) via:
https://globenederland.nl/
• 25 maart: https://globenederland.nl/nieuws/fijnstof-introductiecommunity-bijeenkomst/

Hoe kunnen je leerlingen meedoen-2
• 2. Er komt een nieuwe NLT module ‘Fijnstof’. De module is geschreven en
wordt nu op 2 testscholen uitgeprobeerd. Begin juni wordt de nieuwe
module (vermoedelijk) gecertificeerd en is dan bruikbaar vanaf schooljaar
2021/22, in H4 en V4
• Bekijk:
https://www.verenigingnlt.nl/site/assets/files/1577/module_fijnstof.pdf
• 3. Technasium opdrachten voor H3 en V3. Bekijk de site van Pontes ,met
scholen in Goes en Zierikzee, in samenwerking met de provincie Zeeland
https://www.pontes.nl/pieterzeeman/actueel/nieuws/technasiumleerlin
gen-pieter-zeeman-en-het-goese-lyceum-onderzoeken

Hoe kunnen je leerlingen meedoen-3
• 4. Dit onderwerp is buitengewoon geschikt voor een PWS. In H5 of
V6. Op verschillende scholen maken leerlingen dit schooljaar al hun
PWS over fijnstof m.b.v. de SPS30 fijnstofsensor. Misschien kan
Bètapartners hier wel een PAL voor inzetten?
• 5. Kijk of je school zich kan aansluiten bij activiteiten van jullie
gemeente/provincie in het kader van SLA:
https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx
• 6. In de provincie Utrecht fietsen leerlingen van 2 scholen met
snuffelfietssensoren (ook SPS30). Dit project wordt uitgebreid, en
misschien kunnen jullie, via SLA, meedoen? https://snuffelfiets.nl/
(bekijk via ‘data’ mijn fietsroute naar de VU)

Bedankt voor de aandacht
Tot ziens
Ton Reckman, tonreckman@live.nl

