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Sinds medio augustus 2017 werken er op het USP sensoren van het RIVM die daar samen met het 
IRAS van de universiteit Utrecht (UU) in het kader van het USP Innovatielab Leefomgeving zijn 
geïnstalleerd. Het doel van de uitgerolde sensoren is meervoudig, zowel inzicht krijgen in de 
luchtkwaliteit op het USP als inzicht krijgen in de werking van de sensoren. In de praktijk waren er de 
afgelopen periode twee uitdagingen: de continue communicatie tussen de sensoren en de server 
waar de data wordt geanalyseerd en verloop van de gevoeligheid van individuele sensoren.  
 
Connectiviteit. Om verschillende redenen was het niet mogelijk om de sensoren direct aan een van 
de algemene WiFi netwerken van de UU te koppelen en waren ze elk voorzien van een eigen 3G-
modem voor communicatie, geïnstalleerd in nabijgelegen gebouwen. In de praktijk bleek een deel 
van de verbindingen regelmatig uit te vallen. Opnieuw starten van de modems en/of vervangen van 
de modems bood geen structurele verbetering. Als gevolg heeft slechts de helft van de geïnstalleerde 
sensor-units de afgelopen maanden data geleverd. Omdat het RIVM sinds kort de mogelijkheid heeft 
om data via het LoRa netwerk te versturen, dat op het USP een redelijk goede dekking heeft, zal de 
communicatiemodule van een deel van de sensor-units de komende maanden worden vervangen.  
 
Kalibratie. Uit analyses van de resultaten van de sensoren is gebleken dat de gevoeligheid van 
sommige NO2 sensoren in de tijd aanzienlijk sneller en meer verloopt dan van anderen. Als gevolg is 
het niet mogelijk om de resultaten van de sensoren simpel om te rekenen in zinvolle concentraties. 
Om de kalibratie te monitoren en, zo nodig, te corrigeren is een systeem van nacht-kalibratie 
ontwikkeld. De gedachte hierbij is dat lokale bronnen in de nachtelijk uren weinig bijdragen aan de 
concentraties. In dat geval is het verdedigbaar om nachtelijke concentraties gemeten op 
nabijgelegen officiële meetpunten te gebruiken om de kalibratie van de sensoren te controleren. 
Aangezien in de avond en nacht zowel lagere als hogere concentraties voorkomen, ten gevolge van 
grootschalige effecten en niet van lokale bronnen, is een zinvolle (her) kalibratie mogelijk. Voor de 
gebruikte stofsensoren wordt momenteel nog aan een analyse van de gebruikte kalibratie gewerkt. 
Voor stof worden, afgezien van bouwactiviteiten, overigens weinig lokale effecten verwacht. 
 
Meetresultaten. In figuur 1 worden de locaties en ID’s van de sensoren op het USP getoond die de 
afgelopen maand data hebben gerapporteerd. Tevens worden de gemeten gemiddelde NO2 
concentraties getoond. Er is weinig spreiding in de gemeten concentraties op de verschillende 
locaties, ze zitten allemaal tussen 16 en 20 μg/m3. In de tijd is er wel variatie, zie figuur 2. Overall 
was de luchtkwaliteit, voor NO2, gedurende de laatste maand goed, zowel gemiddeld als voor de 
individuele uren. In de data is weinig invloed van de spits te zien, de hoogste concentraties komen in 
de loop van de nacht voor, zie figuur 3. De zwarte stippellijn in figuur 2 is het resultaat van officiële 
referentiemetingen die als controle op het USP worden uitgevoerd, ter hoogte van de stallen van het 
IRAS. De oranje lijn is van een sensor die net aan de westkant van de A27 ligt. Vooral als de wind uit 
oostelijke richtingen komt ligt deze sensor duidelijk hoger dan het gemiddelde van de andere 
sensoren. Er is een duidelijk verschil tussen de windrozen van de sensoren op het USP en die aan de 
andere kant van de A27, zie figuur 4. 
 
Conclusies en verder. De metingen van RIVM en UU/IRAS op het USP hebben de afgelopen maanden 
hun waarde bewezen maar ook beperkingen laten zien. De voor de connectiviteit gekozen 
oplossingen behoeven verbeteringen. De komende maanden wordt LoRa connectiviteit doorgevoerd, 
dat zal de beschikbare hoeveelheid data naar verwachting verbeteren. De resultaten van de sensoren 
waarvan data beschikbaar is lijken veelbelovend, zeker na invoering van de op het USP ontwikkelde 
nacht-kalibratie. De resultaten van de stofsensoren op het USP zullen binnenkort in detail worden 
geanalyseerd, tevens zullen gevoeligere sensoren worden ingezet. De resultaten van de sensoren 
worden momenteel ingebouwd in een app die studenten van de UU nu bouwen.   
 
 



 

 
 
Figuur 1, Locaties en ID’s van de sensoren op het USP die de afgelopen maand data 
rapporteerden en de gemeten gemiddelde NO2 concentraties in µg/m3. 

 

 
 
Figuur 2, Uurlijks door de sensoren gemeten NO2 concentraties op het USP, in µg/m3. De 
zwarte stippellijn is het resultaat van officiële referentiemetingen die als controle op het USP 
worden uitgevoerd. De oranje lijn is van een sensor die aan de westkant van de A27 ligt.  
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Figuur 3, Gemiddelde NO2 concentraties per uur van de dag, in µg/m3. De blauwe lijn is het 
gemiddelde van de sensoren op het USP terrein, de rode lijn is het resultaat van de op het 
terrein aanwezige referentiemetingen . 
 
 

 
 
Figuur 4, Windrozen van de door sensoren gemeten NO2 concentraties op het USP, in µg/m3. 
De rode lijn is van de sensor die aan de westkant van de A27 ligt, de hoogste concentraties 
komen hier voor bij oostelijke windrichtingen. De blauwe lijn is het gemiddelde van de andere 
sensoren, die aan de oostelijke kant van de A27 liggen. Deze sensoren laten de hoogste 
concentraties zien bij westelijke winden.  
 


