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Wat is fijnstof?

Pollen: 20-50 µm

De optische fijnstofsensor 
meet deeltjes:
• groter dan ca 0,3 µm
• tot ergens tussen 2,5 en 

10 µm

rond 0,3 µm



Waar komt fijnstof vandaan?



Fijnstof (PM2,5) in Europa (2018) 

Bron: EEA, Air quality in Europe —
2020 report 



Fijnstof (PM2,5) in Nederland 

Bron: www.atlasleefomgeving.nl

PM2,5 2020



Er is meer dan fijnstof

PM2.5 (fijnstof) 2020

NO2

(stikstofdioxide) 
2020

Bron: www.atlasleefomgeving.nl



Luchtkwaliteit en gezondheid

Schatting: fijnstof + NO2 kost ons gemiddeld 
9 maanden 

Veel mensen merken weinig, een klein deel 
wordt ziek en heeft een groot verlies van 
gezonde levensjaren. 

Er zijn wettelijke grenswaarden voor 
luchtkwaliteit maar de grenswaarden van de 
zijn geen “veilige” waarden.



Wat doet het RIVM?
Meten Rekenen: kaarten en verwachting maken

https://www.youtube.com/watch?v=p4QVDt1ZArY
https://www.youtube.com/watch?v=2drqFGXel08


Luchtmeetnet.nl – officiële metingen



Het RIVM ondersteunt Citizen Science

• Informatie

• Nieuws 

• Ontmoetingsplek

• Kwaliteit

• Dataportaal 

www.samenmeten.nl

http://www.samenmeten.nl/


Kwaliteit (1)

• Een fijnstofsensor heeft vrij grote onzekerheid:
• invloed van vocht: soms komen pieken niet door fijnstof maar 

door vocht.
• onderlinge verschillen, de een meet aan de hoge kant, de andere 

aan de lage

• Automatische verbetering van meetsignaal SDS011 sensor via 
samenmeten.rivm.nl (“kalibratie”). Neemt onderlinge verschillen niet 
weg, wel een deel van afwijking t.o.v. officiële meting.

• Een enkele sensor heeft betrekkelijk weinig zeggingskracht. Meer 
sensoren dicht bij elkaar zeggen al meer.



Paasvuren 2022



Kwaliteit (2)

• Metingen met sensoren zijn geen alternatief voor officiële 

metingen of berekeningen en hebben geen formele status.

• Resultaten van sensoren kunnen nuttige indicaties geven van de 

luchtkwaliteit. Ze kunnen patronen in ruimte en tijd laten zien.



Samen Meten dataportaal

samenmeten.rivm.nl



Samen Meten dataportaal

samenmeten.rivm.nl

Selecteer gemeente, vergelijk sensoren

Selecteer een 
sensor, 
vergelijk met 
officiele 
metingen



Samen Analyseren Tool

https://analyseren.samenmeten.nl/



Meer info
@samenmeten

Samen milieu meten

samenmeten.nl

samenmeten.rivm.nl/dataportaal


