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Tijdelijke website voor deze workshop 

Scan de QR code met uw smartphone

Tijdelijke website, type in uw browser de url:  lindacarton.nl

https://lindacarton.nl/


Internationaal voorbeeld 1:  Smell Pittsburg

Zoek op, op je telefoon:  https://smellpgh.org/visualization

Credits: Gemaakt door CMU CREATE LAB met o.a. Yen-Chia Hsu en Kenneth Huang

Vragen: 

1. Op welke dagen zijn er het meest aantal geurmeldingen in oktober?  

2. Wat ruiken de mensen in Munhall voor geur op zondag 14 oktober?  

https://smellpgh.org/visualization


Regio voorbeeld 2, Europa: Sensor.Community

Zoek op, op je telefoon: https://sensor.community/nl/ en zoom in 

Vragen: 

Heeft Nijmegen op dit moment last van fijnstof afkomstig uit Duitsland, uit 

het Ruhrgebied?   Waarom wel/niet?

Credits:Gemaakt door Open Knowledge Lab stuttgart met o.a. Lukas en Rajko Zschiegner, zie opendata-stuttgart en sensor.community

https://sensor.community/nl/


Regio voorbeeld 2, Europa: Sensor.Community

Op sommige dagen is de luchtvervuiling in het Ruhrgebied goed te zien: 

Credits:Gemaakt door Open Knowledge Lab stuttgart met o.a. Lukas en Rajko Zschiegner, zie opendata-stuttgart en sensor.community



Lokaal voorbeeld 3:  Lentse Luchten

Zoek op, op je telefoon: https://ohnics.online/kaart/#Lent

Credits: Gemaakt door Ohnics pioniers, o.a. Roderick Peters en GGD Maastricht. 

Roderick Peters stelt twee vragen over de actuele meetwaarden:

1. Komt de indicatieve waarde PM2.5 deze ochtend boven de 40 µgr/m3 ?

2. Zoek de juiste sensor

Credits: Gemaakt door Ohnics pioniers, o.a. Roderick Peters en GGD Maastricht. 

https://ohnics.online/kaart/#Lent


Credits: Gemaakt door Ohnics pioniers, o.a. Roderick Peters en GGD Maastricht. 

Lokaal voorbeeld 3:  Lentse Luchten

Zoek op, op je telefoon: https://ohnics.online/kaart/#Lent

Roderick Peters stelt twee vragen over de actuele meetwaarden:

1. Komt de indicatieve waarde PM2.5 deze ochtend boven de 40 µgr/m3 ?

2. Zoek de juiste sensor

https://ohnics.online/kaart/#Lent


Luchtvanger methode: 

a. Knip de luchtvanger uit. 

b. Plak het papier op karton, zorg dat de vierkante blokjes vrij van tape blijven. 

c. Smeer vaseline op het papier. 

d. Hang buiten op met tape, voor 7 dagen, zorg dat je het schadevrij kunt verwijderen. 

Citizen Science artikel: https://doi.org/10.3389/fclim.2021.639128

https://doi.org/10.3389/fclim.2021.639128


Laat de luchtvanger 7 dagen hangen. Raak de vaseline niet aan.  



Luchtvanger methode: 
e. Haal de luchtvangers na een week op. 

f.  Vergelijk thuis met de fijnstofschaal.

g. Tel de stofpuntjes en vergelijk de mate     

van grijze kleur.

h. Je kunt eventueel een smiley uploaden

op de interactieve kaart van Nilu.



De smileys in Oslo uit 2019 zijn helaas niet meer zichtbaar op de Luftforalle.nilu.no interactive kaart

Op de foto: stofpuntjes tellen en grijsteint beoordelen.  



Fijnstofschaal van de Luchtvanger methode 



Website met PDFs over de Luchtvanger 

inclusief de fijnstofschaal

url: http://lindacarton.nl/Luchtvanger-methode-a-simple-vaseline-card-method-for-citizen-science-on-air-quality/

Credits en citizen science artikel: https://doi.org/10.3389/fclim.2021.639128

http://lindacarton.nl/Luchtvanger-methode-a-simple-vaseline-card-method-for-citizen-science-on-air-quality/
https://doi.org/10.3389/fclim.2021.639128


Samen meten aan luchtkwaliteit, projecten op Website RIVM

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten


Links voor meer info, over nieuw WHO advies, HEAL campagne clean air, ngo’s

WHO Global Air Quality Guidenelines - nieuwe mondiale normen voorgesteld door Wereld Gezondheids Organisatie 

European Air Quality Standards

Nederlandse regels uitgelegd door Rijkswaterstaat Environment

HEAL, Health and Environment Alliance   (ngo) 

News 7 Oktober 2021, call for Clean Air For All – on the road to revised EU air quality standards for better health

HEAL paper about Health and air quality standards in the European Union: 

– "What non-governmental (civil society) organisations need to know following the new WHO air quality guidelines“ 

HEAL Campaign,  petition 'Protect our health. Clean air now!’ letter, signature petition campaign to the European 

Parliament, European Commission and the European Council 

In Nederland, ngo’s actief op gebied van luchtkwaliteit:  

- Vereniging Leefmilieu (landelijk, basis in Nijmegen)  

- Digitaal buurtplatform Lentse Lucht

- Duurzaam Altrade lijst burgerinitiatieven

- Luchtwachters Delft: 

- GNMF (voor gemeente Arnhem) 

- Arnems Peil, luchtdata project

- Longfonds 

- Andere milieu organisaties, burgerinitiatieven, etc. etc. 

- … 

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/who-global-air-quality-guidelines
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345334/9789240034433-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
https://rwsenvironment.eu/subjects/air/air-quality/
https://www.env-health.org/clean-air-for-all-on-the-road-to-revised-eu-air-quality-standards-for-better-health/
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2021/09/Air-Quality-QA_Short_EN.pdf
https://act.wemove.eu/campaigns/clean-air-now?utm_source=partner-HEAL
https://www.leefmilieu.nl/
https://lentselucht.nl/
https://duurzaamaltrade.nl/leefomgeving/luchtmeet-initiatieven/
https://luchtwachtersdelft.nl/
https://www.natuurenmilieugelderland.nl/projecten/burgermeetnet-arnhem
https://arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html
https://www.longfonds.nl/gezondelucht/

