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Inhoud
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• Kwaliteit van stationaire Sensirion SPS030

• Kwaliteit van mobiele stofdata van de fietsen

• Representativiteit van de met fietsen verzamelde data

• Blootstelling op de fiets schatten

• Vragen



Meten met sensoren
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• Alle optische deeltjestellers hebben in meer of 
mindere mate last van de hoeveelheid vocht in de 
atmosfeer.

• Andere zaken, zoals de soort fijnstof, kunnen de 
meetefficiency ook beïnvloeden. 

• Ijking/test aan officiële meetapparatuur is 
noodzakelijk.

• Er draaien sinds mei 2019 enkele Sensirion SPS30 
sensoren op de RIVM stations Kardinaal de Jongweg, 
Cabauw en Breukelen.

Sensirion SPS30
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Sensoren versus Officieel

• Op drie PM2.5 meetpunten van het RIVM 

hangen in totaal vier sensoren.

• De sensoren volgen de trends goed.

• Een vergelijking van de sensoren laat 

een bandbreedte van 5-10 ug/m3 zien.

• Onder circa 5-10 ug/m3 is de 

gevoeligheid ook voor PM2.5 beperkt. 
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Sensoren versus Officieel

• Op drie PM2.5 meetpunten van het RIVM 

hangen in totaal vier sensoren.

• De sensoren volgen de trends goed.

• Een vergelijking van de sensoren laat 

een bandbreedte van 5-10 ug/m3 zien.

• Onder circa 5-10 ug/m3 is de 

gevoeligheid ook voor PM2.5 beperkt. 
• Voor PM10 lijkt de Sensirion niet / 

nauwelijks gevoelig, PM10 ~ PM2.5. 
• Releatief weinig effect van vocht.

• Verbetering op basis van real-time 

kalibratie wordt nog onderzocht.
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04 november 2019
Kijk naar enkele losse dagen om meer gevoel te krijgen bij de data van mobiele sensoren.
Hoe verhoudt de data zich tov officiele metingen in de gehele provincie.

Breukelen

Cabauw

Kardinaal de Jongweg
Wekerom
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04 november 2019

Gemiddelde concentratie van fiets-rit

Kijk naar enkele losse dagen om meer gevoel te krijgen bij de data van mobiele sensoren.
Hoe verhoudt de data zich tov officiele metingen in de gehele provincie.
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• De PM2.5 concentraties die gedurende een 
fietsrit worden gemeten laten vaak een 
relatief vloeiend verloop zien.

• Sterke variaties in concentraties komen ook 
voor. Het is niet altijd simpel in te zien waar 
de variaties door komen.  

• Het is belangrijk na te gaan hoeveel 
“onbegrepen variaties” elke sensor heeft.

• De locaties van de “onbegrepen variaties” 
zijn ook interessant!

Begin                                              Einde fietsrit

Begin                                              Einde fietsrit

Concentraties gedurende rit?
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05 december 2019
Kijk naar enkele losse dagen om meer gevoel te krijgen bij de data van mobiele sensoren.
Hoe verhoudt de data zich tov officiele metingen in de gehele provincie
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05 december 2019

Gemiddelde concentratie van fiets-rit

In december veel fietsritten met lage
Concentraties  à Waarom?

Kijk naar enkele losse dagen om meer gevoel te krijgen bij de data van mobiele sensoren.
Hoe verhoudt de data zich tov officiele metingen in de gehele provincie
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Resultaten “Mobiele” sensoren

• De individuele sensoren laten veel variaties zien 

gedurende fietsrittenbeweging, een deel is te 

begrijpen, een deel niet.

• Gedurende een etmaal kan de gemiddelde concentratie 

van de meetkastjes tot circa 80 ug/m3 variëren, soms 

zijn de kastjes veel lager dan officiele metingen.

• Nader onderzoek is nodig naar de invloed van 

start/stop, regen/vocht, temperatuurwisselingen, 

correct gebruik, kwaliteit batches sensoren, …

• De omstandigheden en locaties van de “onbegrepen 

variaties” moeten worden bekeken.
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Fietsritten in de tijd

• De verdeling van fietsritten in Utrecht en 
omgeving over een etmaal is in oktober -
december niet homogeen.

• Er lijken de nodige woon/werk ritten te zijn in 
de ochtend.

• Veel ritten in de loop van de ochtend en 
vooral einde van de middag.

• De officieel gemeten PM2.5 concentraties 
variëren soms aanzienlijk gedurende een 
etmaal à representativiteit van de kale 
fietsdata is beperkt!

• Combineren met andere lucht-data (officieel 
en sensoren) is nodig.
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PM2.5 van verkeer?

• De absolute waarden van de mobiele 
sensoren moeten nog goed worden 
onderzocht om de waarde te bepalen.

• Kijk ook naar de verhogingen in 
concentraties tov de geschatte 
achtergrond langs fietsritten.

• Wellicht de bijdrage van ander verkeer 
in de directe omgeving schatten?

• Eerste poging, geen garantie!
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PM2.5 van verkeer?

• De absolute waarden van de mobiele 
sensoren moeten nog goed worden 
onderzocht om de waarde te bepalen.

• Kijk ook naar de verhogingen in 
concentraties tov de geschatte 
achtergrond langs fietsritten.

• Wellicht de bijdrage van ander verkeer 
in de directe omgeving schatten?

• Eerste poging, geen garantie!
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PM2.5 van verkeer?

Oktober 2019 November 2019

Invloed van het de fietsers 
omringende verkeer, PM2.5 in ug/m3.
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PM2.5 van verkeer?

November 2019 December 2019

Invloed van het de fietsers 
omringende verkeer, PM2.5 in ug/m3.
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PM2.5 van verkeer?

• Er kan een schatting worden gemaakt van de 
PM2.5 concentraties langs een fietsrit en de 
verhoging ten opzichte van de achtergrond.

• Neem aan dat de verhoging het gevolg is van 
emissies van nabij gelegen verkeer.

• De spreiding in de geschatte bijdragen is groot 
en varieert in de tijd.

• In de maanden oktober, november en december 
tonen in de provincie Utrecht grofweg dezelfde 
wegen hogere/lagere concentraties.

• Toeval of “echt”?
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Conclusies/Aanbevelingen  1/2

• Er is al veel data J

• Stationaire Sensirion stofsensoren doen het relatief 

goed vergeleken met officiële metingen.

• De spreiding in resultaten van mobiele metingen is 

groot en nadere analyses zijn nodig.

• De verdeling van fietsdata in de ruimte en tijd en de 

variabiliteit maakt het lastig/niet mogelijk om 

representatieve kaarten van luchtkwaliteit van de kale 

fietsdata te maken.

• Voor individuele fietstochten kan de bijdrage van de 

PM2.5 concentratie tgv omringend verkeer worden 

geschat, onzekerheden zijn groot!
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Conclusies/Aanbevelingen  2/2

• Het kan helpen om de sensoren langer aan te laten.

• Volgende versie ook langer stationair buiten laten meten 

à continu meten.

• In koudere perioden de meetkits wellicht eerder op de 

fiets monteren voor de start van een rit?

• Met data assimilatie en data fusion technieken kan de 

representativiteit en bruikbaarheid van de fietsdata 

worden vergroot door combinatie met andere luchtdata.  

• Meer data is nodig om te kijken hoe meer uit de data 

kan worden gehaald  à blijf vooral fietsen!



Vragen ?
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