
1 
 

 
 

 
Representativiteit van de metingen  

 
 
 
 

Een initiatief van 

Met ondersteuning van 

 
 

 

 

  



2 
 

DOCUMENTBESCHRIJVING  
 

TITEL  

CurieuzeNeuzen Vlaanderen: Representativiteit van de metingen 

DATUM PUBLICATIE 

30 januari 2019 

AUTEURS  

dr. Wouter Lefebvre  
dr. Hans Hooyberghs 
VITO 
 
dr. Sam de Craemer  
prof. dr. ir. Filip Meysman  

Departement Biologie 
Universiteit Antwerpen 

INHOUD 

Dit rapport onderzoekt of de meetlocaties gebruikt in CurieuzeNeuzen Vlaanderen representatief zijn voor Vlaanderen in zijn 
geheel. 

WIJZE VAN REFEREREN 

Lefebvre W, De Craemer S., Hooyberghs H. & Meysman F. J. R. (2019) “CurieuzeNeuzen Vlaanderen: Representativiteit van de 
metingen”. 15 p. Universiteit Antwerpen. 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

Prof. dr. ir. Filip Meysman, Universiteit Antwerpen 

VRAGEN IN VERBAND MET DIT RAPPORT 

info@curieuzeneuzen.be 

  



3 
 

Inleiding 

Naar schatting 87% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de richtlijnen voor luchtkwaliteit 
van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden worden (Brauer et al, 2016). Het verbeteren 
van de luchtkwaliteit blijft bijgevolg een belangrijke uitdaging voor beleidsmakers, en dit is zeker zo 
in een dichtbevolkte en verstedelijkte regio zoals Vlaanderen. Verontreiniging van de 
omgevingslucht is immers geassocieerd met een resem gezondheidseffecten. Daarbij horen acute 
gezondheidsproblemen veroorzaakt door blootstelling op korte termijn alsook chronische effecten 
veroorzaakt door blootstelling op lange termijn (Raaschou-Nielsen et al, 2013; Beelen et al, 2014; 
Lelieveld et al, 2015).  

Het is dan ook een belangrijke taak van de overheid om de blootstelling van de bevolking aan de 
verschillende vormen van luchtverontreiniging te bepalen, zodat weloverwogen beslissingen 
kunnen genomen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheidsimpact te 
reduceren.  

  

Figuur 1. [a] Een referentiestation van de Vlaamse Milieumaatschappij, gelegen in Sint-Kruis-
Winkel. Een referentiestation huisvest gesofisticeerde analytische apparatuur die de concentraties 
van een groot aantal verontreinigende componenten nauwkeurig opvolgt in de tijd. [b] De VMM 
baat 60 referentiestations uit voor NO2 in Vlaanderen (donkerblauwe symbolen). 
 
Het bepalen van de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreiniging is evenwel een zeer 
uitdagend wetenschappelijk probleem (moeilijker dan dat het op het eerste zich lijkt). 
Milieuagentschappen gebruiken overal ter wereld (althans in de geïndustrialiseerde landen) een vrij 
gelijkaardige procedure om deze blootstelling te berekenen. Daarbij wordt de luchtkwaliteit in detail 
gemeten door een beperkt aantal vaste monitoring stations verspreid over het grondgebied 
(Guerreiro et al, 2014; De Nazelle et al, 2013). Zo heeft de Vlaamse Milieumaatschappij in de voorbije 
decennia een operationeel netwerk uitgebouwd van zo’n 60-tal referentie monitoring stations 
verspreid over Vlaanderen (Figuur 1).  

Deze referentiestations geven een zeer gedetailleerd beeld van hoe de luchtkwaliteit varieert in de 
tijd, maar zijn gelimiteerd wat betreft ruimtelijke informatie. Het kritieke probleem is dat de 
luchtkwaliteit soms sterk varieert over korte afstand, en zodoende zijn de data van 
referentiestations enkel representatief voor de onmiddellijke omgeving van een referentiestation. 
Zeker voor verkeersgerelateerde polluenten, zoals NO2, elementair koolstof (roet) of ultrafijn stof, is 
er een sterke variatie op kleine schaal, over een afstand van tientallen tot honderden meters. De 
reden hiervoor is dat de verspreiding van deze polluenten sterk gedomineerd wordt door lokale 
bronnen (Kaur et al, 2007; Cyrys et al, 2012; Peters et al, 2014; Wu et al, 2015), en dit wordt 
gecombineerd met een complexe geometrie en ventilatie-efficiëntie van de straat waarin de 
emissies worden geproduceerd (Vardoulakis et al, 2005).  



4 
 

De informatie uit de referentiestations is cruciaal en waardevol, maar dus niet voldoende om een 
gebiedsdekkende blootstelling van de bevolking aan luchtverontreiniging te berekenen.  

Een eerste mogelijke oplossing is om de luchtkwaliteit op heel veel locaties (duizenden) in 
Vlaanderen. Dit is net het punt waar citizen science een belangrijke meerwaarde kan leveren. 
Indien men op grote schaal burgers kan inzetten voor puntmetingen, en indien de meetmethode van 
voldoende hoge kwaliteit is en dus betrouwbare data oplevert, dan kan men via citizen science 
mogelijk wel een voldoende grote dataset verkrijgen om de blootstelling afdoende in te schatten. 

Een tweede mogelijkheid is gebruik te maken van computer simulaties met 
luchtkwaliteitsmodellen. Deze computermodellen worden gevoed met metingen van de 
referentiestations, meteorologische data en de emissies van verschillende bronnen (verkeer, 
huishoudens, industrie), en simuleren vervolgens hoe verontreinigende stoffen zich verspreiden en 
chemische reacties aangaan in de atmosfeer (Jerrett et al, 2005; Lefebvre et al, 2013). De 
resulterende kaarten van luchtkwaliteit (Figuur 2) worden vervolgens gecombineerd met ruimtelijke 
data van de populatiedichtheid, en soms ook activiteitspatronen, om de blootstelling van de 
bevolking aan luchtverontreiniging te berekenen.  

Figuur 2. Recent werd een zeer 
gedetailleerde kaart van de NO2 
concentratie in Vlaanderen 
gemaakt op basis van de ATMO-
Street model keten1. Dit model 
berekent de NO2 concentratie tot 
op straatniveau. Hier ziet u een 
detail van deze kaart met het 
gebied rond Leuven. 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijk en onopgelost probleem blijft echter de validatie van de luchtkwaliteitsmodellen. 
Om luchtkwaliteitsmodellen te valideren worden de modelresultaten vergeleken met metingen. Het 
aantal referentiemeetpunten in de nationale netwerken is echter beperkt. Om de modellen op grote 
schaal ruimtelijk te valideren zijn grootschalige meetcampagnes van de luchtkwaliteit nodig. 
Dergelijke grootschalige meetcampagnes zijn tot op heden nog niet uitgevoerd; niet in Vlaanderen, 
maar ook niet elders in Europa. Deze meetcampagnes moeten immers voldoende ruimtelijk 
dekkend zijn en de locatie van de meetpunten moet voldoende representatief zijn voor de 
verschillende luchtkwaliteitsomgevingen (i.e., variatie in verkeersintensiteit, straatgeometrie en 
andere parameters). Voor een regio zoals Vlaanderen betekent dit de facto dat we op duizenden 
meetlocaties de luchtkwaliteit simultaan moeten meten. 

Dit was dan ook het uitgangspunt van CurieuzeNeuzen Vlaanderen. In mei 2018 heeft 
CurieuzeNeuzen Vlaanderen op 20.000 meetlocaties in Vlaanderen de luchtkwaliteit nauwkeurig 
gemeten. Het doel was de concentratie van stikstofdioxide in de buitenlucht in Vlaanderen zeer 
fijnmazig in kaart te brengen. Stikstofdioxide (vanaf hier afgekort als NO2) is een indicator voor 

                                                           
1 http://www.vmm.be/data/stikstofdioxide-no2-jaargemiddelde 
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verkeersgerelateerde luchtvervuiling. Het CurieuzeNeuzen Vlaanderen project is een samenwerking 
tussen de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de krant De Standaard, 
HIVA-KU Leuven en VITO.  

Het CurieuzeNeuzen Vlaanderen project heeft dus twee duidelijk omlijnde wetenschappelijk 
doelstellingen. Eerst en vooral geeft de dataset een uniek inzicht in hoe de luchtkwaliteit ruimtelijk 
varieert tussen straten, wijken, gemeenten en regio’s. Dit is meteen een internationale primeur: 
het is de eerste keer dat op dergelijke schaal (burger)onderzoek naar luchtkwaliteit werd 
doorgevoerd (zowel qua grootte van meetgebied als qua aantal deelnemers en hoeveelheid 
meetlocaties). Dit bestendigt de voortrekkersrol die Vlaanderen speelt in het innovatief inschakelen 
van citizen science voor luchtkwaliteitsmetingen. De details van de bekomen dataset zijn beschreven 
in Meysman & De Craemer (2018), het eerste rapport van CurieuzeNeuzen Vlaanderen. 

Een belangrijk tweede doel van CurieuzeNeuzen Vlaanderen is om een gedetailleerde ruimtelijke 
validatie door te voeren van de ATMO-Street modelketen. ATMO-Street is een state-of-the-art 
computermodel voor de simulatie van luchtkwaliteit, ontwikkeld door VITO. Recent werd met 
ATMO-Street een nieuwe luchtkwaliteitskaart aangemaakt voor gans Vlaanderen, die voor de eerste 
keer, de luchtkwaliteit (NO2 concentratie) in detail simuleert op straatniveau2.  

De CurieuzeNeuzen dataset laat toe om de kwaliteit van deze modelberekeningen heel gedetailleerd 
te evalueren. Het doel is de ATMO-Street modelketen te verbeteren en verfijnen. De door de 
deelnemers gemeten NO2 data, maar ook de zelf aangeleverde meta-informatie m.b.t. de plaatsing 
van de sensoren en de straat geometrie (hoogte, breedte), kunnen bijvoorbeeld bijdragen tot een 
verbetering van de inschatting van street canyon effecten in de ATMO-Street modelketen.  

De verbeteringen aan de ATMO-Street modelketen, mogelijk gemaakt door CurieuzeNeuzen 
Vlaanderen, komen direct ten goede van het milieubeleid in Vlaanderen. ATMO-Street wordt in 
Vlaanderen veelvuldig gebruikt voor evaluatie van luchtkwaliteitsscenario’s (zoals bv. de invoering 
van lage emissie zones) en ook belangrijke stadsontwikkelingsdossiers (vb. het Oosterweel 
milieueffecten rapport). De meetcampagne van CurieuzeNeuzen Vlaanderen heeft bijgevolg een 
directe relevantie heeft voor beleidsondersteuning in Vlaanderen. Door te participeren in 
CurieuzeNeuzen Vlaanderen dragen deelnemers zelf een belangrijk steentje bij aan een beter 
milieubeleid. 

De vergelijking tussen CurieuzeNeuzen dataset en het ATMO-Street wordt op dit moment intensief 
bestudeerd, en zal het onderwerp uitmaken van een volgend rapport. Dit rapport behandelt 
specifiek de ruimtelijke representativiteit van de CurieuzeNeuzen dataset: krijgen we via deze 
dataset een representatief beeld van de luchtkwaliteit in de woonomgevingen van geheel 
Vlaanderen? M.a.w. stel dat we op alle huizen in Vlaanderen een CurieuzeNeuzen meetopstelling 
zouden plaatsen, zouden we dan een gelijkaardige dataset bekomen?  

 

  

                                                           
2 https://www.vmm.be/nieuws/archief/nieuwe-modelkaarten-luchtkwaliteit  

https://www.vmm.be/nieuws/archief/nieuwe-modelkaarten-luchtkwaliteit
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Probleemstelling  

Het CurieuzeNeuzen Vlaanderen project resulteerde in een zeer uitgebreide en internationaal unieke 
dataset (Meysman & De Craemer, 2018). Twintigduizend deelnemers ontvingen een meetpakket om 
de NO2 concentratie aan de voorgevel van hun woning te meten. Uiteindelijk resulteerde dit in 
19155 fysiek geslaagde metingen (ofwel 95.8% van de meetpunten), die gerapporteerd werden op 
de CurieuzeNeuzen stippenkaart3. De NO2 data zijn gekalibreerd via gelijktijdige metingen aan VMM 
referentiestations, en omgezet naar een indicatieve jaarwaarde om vergelijking met wettelijke 
grenswaarden mogelijk te maken. Voor gebruik in verdere statistische analyse en model/data 
vergelijking werden de kwaliteitsvoorwaarden verder verstrengd en aangescherpt: 89.2% van de 
metingen (n=17886) doorstond deze kwaliteitscontrole. Dit is ook de dataset die ook gebruikt wordt 
in dit rapport. Een gedetailleerde beschrijving van deze dataset, de selectie- en de kwaliteitscriteria, 
de kalibratie en de omzetting naar jaarwaarden is te vinden in het CurieuzeNeuzen resultatenrapport 
(Meysman & De Craemer, 2018)4. 

Een centraal resultaat is de frequentieverdeling van de NO2-concentraties (indicatieve jaarwaarden) 
in de CurieuzeNeuzen dataset (Figuur 3). Deze frequentieverdeling geeft een samenvatting van 
welke concentraties in welke mate voorkwamen op de verschillende meetpunten.  
 
 

 
Figuur 3. Links:  CurieuzeNeuzen kleurcode. De kleurencode volgt deze van de CurieuzeNeuzen 
stippenkaart. Rechts: Histogram van de NO2 concentraties op alle meetlocaties in CurieuzeNeuzen 
Vlaanderen project (indicatieve NO2 jaarwaarden). De x-as geeft het aantal metingen in elke klasse.  
 
Dit brengt ons bij de centrale onderzoeksvraag van deze studie: is de CurieuzeNeuzen dataset 
representatief voor Vlaanderen in zijn geheel? M.a.w. stel dat we op alle huizen in Vlaanderen een 
meetopstelling zouden plaatsten, zou dan de frequentieverdeling van de gemeten NO2 concentraties 
dezelfde zijn als deze in Figuur 3 of Tabel 1?  

Aan de ene kant heeft CurieuzeNeuzen heel veel meetlocaties, wat de representativiteit bevordert 
(en dus hier heeft CurieuzeNeuzen een grote toegevoegde waarde t.o.v. kleinschaligere 
meetcampagnes). Aan de andere kant zijn er een aantal mogelijke processen (bv. een bias bij 
kandidaatstelling, een bias geïntroduceerd tijdens de selectie) die maken dat er toch een verschil kan 
optreden.  

                                                           
3 https://viewer.curieuzeneuzen.be/ 
4https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2018/09/28/CurieuzeNeuzen-Vlaanderen-rapport.pdf 

https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2018/09/28/CurieuzeNeuzen-Vlaanderen-rapport.pdf
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Om deze vraag te beantwoorden gaan we in deze studie na hoe representatief de 17887 
“CurieuzeNeuzen voorgevels” (meetlocaties waarvoor met gevalideerde NO2 data voorhanden is in 
CurieuzeNeuzen dataset) representatief zijn voor alle voorgevels in Vlaanderen. We doen vervolgens 
een gelijkaardige oefening voor de scholen die participeerden in CurieuzeNeuzen Vlaanderen.  

Een probleem dat hier niet behandeld wordt, is hoe representatief de meting aan de voorgevel is 
voor de totale blootstelling van een persoon. Dit is een interessante en moeilijke discussie waar 
experts nog niet uit zijn. Aangezien huidige Europese regelgeving echter vereist dat het 
luchtkwaliteitsbeleid steunt op concentraties gemeten op locaties waar mensen zich begeven, lijkt 
een toetsing met concentraties aan voorgevels van (voornamelijk) woonlocaties een valide 
interpretatie. En dus is het relevant om na te gaan of CurieuzeNeuzen hiervan een representatief 
beeld geeft. 

 
 
Figuur 4. Links:  CurieuzeNeuzen kleurcode. De kleurencode volgt deze van de CurieuzeNeuzen 
stippenkaart. Rechts: Histogram van de NO2 concentraties op CurieuzeNeuzen meetlocaties bij 
scholen (indicatieve NO2 jaarwaarden). De x-as geeft het aantal metingen in elke klasse.  

Methode 
 
Rationale van de doorgevoerde analyse. Vlaanderen heeft meer dan 6 miljoen inwoners5. Het is 
logistiek niet haalbaar om een CurieuzeNeuzen meting uit voeren aan de woningen van al deze 
Vlamingen. De frequentieverdeling van NO2 concentraties aan alle Vlaamse woningen is dan ook 
onbekend, en kan dus niet vergeleken worden met de CurieuzeNeuzen frequentieverdeling (Figuur 
3). We kunnen deze vergelijking wel maken via het ATMO-Street model.  

De redenering gaat als volgt: 

• We simuleren op basis van ATMO-Street de NO2 concentratie op elke CurieuzeNeuzen 
meetlocatie (17.886 punten) en bepalen de bijhorende frequentieverdeling. 

• We simuleren op basis van ATMO-Street de NO2 concentratie voor iedere inwoner van 
Vlaanderen aan zijn woning (dit geeft 6.093.814 individuele inwoner locaties) en bepalen de 
bijhorende frequentieverdeling. 

                                                           
5 http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/722a637d-7971-4990-9144-0c869791ee20 

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/722a637d-7971-4990-9144-0c869791ee20
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• Indien beide frequentieverdelingen overeenkomen, dan vormen de CurieuzeNeuzen 
meetlocaties een representatieve steekproef voor de luchtkwaliteit in woonomgevingen in 
heel Vlaanderen. De frequentieverdeling van de gemeten NO2 concentraties (Figuur 3) is 
bijgevolg representatief voor heel Vlaanderen.  

 
Een gelijkaardige vergelijking is mogelijk voor de 651 scholen uit de CurieuzeNeuzen dataset en de 
11.799 scholen in heel Vlaanderen. 
 

Bepaling van de coördinaten voor de ATMO-Street simulatie punten. De geografische locatie van 
de 17.886 meetpunten (woningen en scholen) in de CurieuzeNeuzen dataset werd doorgegeven 
door de deelnemers bij inschrijving. Dit gebeurde door op een google satellietkaart de exacte locatie 
aan te duiden waar de meetset zich bevond aan de voorgevel. De geografische locatie van de 
6.093.814 individuele inwoner locaties in Vlaanderen werd afgeleid uit publiek beschikbare 
bevolkingskaarten van Vlaanderen6 door middel van geografische analyse. De locaties van alle 
scholen in Vlaanderen werd op dezelfde manier achterhaald als die van de inwoner locaties. 

Simulatie van NO2 concentraties door ATMO-Street modelketen. ATMO-Street is gebaseerd op de 
luchtkwaliteitsmodellen RIO (Janssen et al., 2008), IFDM (Lefebvre et al., 2013) en OSPM (Berkowicz, 
2000). De simulatie van de concentraties in mei 2019 met ATMO-Street gebeurt - kort samengevat – 
in drie stappen. Eerst wordt een achtergrondconcentratie berekend aan de hand van het 
meetnetwerk van de Vlaamse milieumaatschappij (RIO module), waaraan vervolgens bijdragen van 
uitstoot van verkeers- en industriebronnen worden toegevoegd, rekening houdend met windrichting 
en snelheid (IFDM module). Voor locaties in smalle, hoge straten (zogenaamde street canyons) wordt 
tenslotte rekening gehouden worden met een verminderde ventilatie (OSPM module), zodat de 
uitstoot van het verkeer tot hogere concentraties kan leiden. Voor een meer gedetailleerde 
beschrijving van het ATMO-Street model, zie de bovenstaande publicaties en ook de IRCELINE 
webpagina7.  

De standaard ATMO-Street simulatieprocedure werd voor de analyse in dit rapport licht 
aangepast. De reden hiervoor is dat de CurieuzeNeuzen-meetpunten zich bevinden aan de voorkant 
van de huizen, wat niet het geval is voor de individuele inwoner locaties op Vlaams niveau. Dit geeft 
een verschil in straten die gecatalogeerd worden als street canyon (OSPM module). In onze analyse 
werden daarom de street canyons breder gemaakt, zodat zowel het middelpunt van een woning (de 
individuele inwoner locaties) alsook de voorgevel (de CurieuzeNeuzen locaties) beide binnen 
dezelfde street canyon liggen (technisch komt dit neer op de toepassing van een verbrede buffer in 
de OSPM module).  

Deze aanpassing van de standaard ATMO-Street simulatieprocedure heeft als resultaat dat 
de gesimuleerde NO2 concentraties op de CurieuzeNeuzen meetlocaties en de gesimuleerde NO2 
concentraties op de individuele inwoner locaties over Vlaanderen op exact dezelfde wijze berekend 
worden, zodat de bijhorende frequentieverdelingen direct vergelijkbaar zijn (waardoor de 
representativiteit kan getest worden). Deze aanpassing heeft wel als gevolg dat NO2 concentraties 
op de CurieuzeNeuzen meetlocaties gesimuleerd door het ATMO-Street model niet rechtstreeks 
vergeleken kunnen worden met de echte NO2 metingen op de CurieuzeNeuzen meetlocaties. Een 
dergelijke model/data vergelijking is het onderwerp van lopend onderzoek, en wordt in een volgend 
rapport besproken.  

 
Weergave van frequentieverdelingen.  

                                                           
6 http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/722a637d-7971-4990-9144-0c869791ee20 
7 http://www.irceline.be/nl/documentatie/modellen/rio-ifdm-ospm 

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/722a637d-7971-4990-9144-0c869791ee20
http://www.irceline.be/nl/documentatie/modellen/rio-ifdm-ospm
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De frequentieverdeling van de gesimuleerde NO2 concentraties (CurieuzeNeuzen en Vlaanderen) 
worden uitgedrukt in % (dus gedeeld door het totaal aantal locaties) en met een stapgrootte van 1 
µg/m³.  
Belangrijk: De gesimuleerde NO2 concentraties op de CurieuzeNeuzen meetlocaties en de 
gesimuleerde NO2 concentraties op de individuele inwoner locaties over Vlaanderen zijn waarden 
voor de maand mei 2018 (de periode waarover de CurieuzeNeuzen meetcampagne liep). Het betreft 
dus geen indicatieve jaarwaarden zoals weergegeven in figuur 3 en 4 of tabel 1 en 2 (ook op de 
CurieuzeNeuzen stippenkaart worden indicatieve jaarwaarden weergegeven, daar de WGO 
drempelwaarde en grenswaarden gebaseerd zijn op jaargemiddelden)  
 

Resultaten  

De CurieuzeNeuzen meetlocaties vormen een steekproef alle individuele inwoner locaties in 
Vlaanderen (selectie van 17.886 uit een totaal van 6.093.814, ofwel 0.29% van het totaal). Deze 
steekproef blijkt voldoende groot en vertoont geen systematische bias. Figuur 5 toont dat de 
frequentieverdeling van de gesimuleerde NO2 concentraties aan de voorgevels van CurieuzeNeuzen 
nauwelijks te onderscheiden valt van deze op alle individuele inwoner locaties in Vlaanderen. De 
CurieuzeNeuzen meetlocaties zijn dus heel representatief voor de NO2 concentraties in de 
woonomgeving van de Vlaamse bevolking.  
 

 
Figuur 5: Frequentieverdeling van de gesimuleerde NO2-concentraties (gemiddelde concentratie mei 
2018 in µg/m³) op de CurieuzeNeuzen meetlocaties (blauw) en op alle woonlocaties van de Vlaamse 
bevolking (oranje). 
De scholen die deelnamen aan CurieuzeNeuzen Vlaanderen vormen ook een steekproef van de 
totale scholen populatie (651 uit 11.799, ofwel 5.5% van de populatie). Indien we naar de 
frequentieverdeling van de scholen kijken (Figuur 6) dan blijkt dat ook de scholen relatief goed 
gesampled werden door CurieuzeNeuzen Vlaanderen, al lijkt er lichte overschatting in de hogere 
concentratieklassen (> 40 µg m-3) en een lichte onderschatting in de lagere concentratieklassen 
(tussen 15 en 20 µg m-3). Het histogram van de van de gesimuleerde NO2-concentraties op de 



10 
 

CurieuzeNeuzen schoollocaties is ook onregelmatiger, doordat het aantal scholen dat erin 
opgenomen lager is (geeft grote fluctuaties in de frequentieverdeling). In het algemeen geeft de 
CurieuzeNeuzen dataset ook een representatief beeld van de NO2 concentratie in de buurt van 
scholen.  
 

 
Figuur 6 : Frequentieverdeling van de gesimuleerde NO2-concentraties (gemiddelde concentratie 
mei 2018 in µg/m³) op de CurieuzeNeuzen schoollocaties (blauw) en op alle schoollocaties in 
Vlaanderen (oranje). 
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Tenslotte kunnen we ook de frequentieverdelingen vergelijken van alle individuele inwoner locaties 
in Vlaanderen en met die van de scholen in Vlaanderen. Uit Figuur 7 blijkt dat de scholen in 
Vlaanderen gemiddeld gezien hogere NO2 concentraties hebben dan de gemiddelde woning in 
Vlaanderen. Dit is niet onverwacht omdat scholen vaak in woonkernen liggen, gekenmerkt door 
drukker verkeer en nauwere straten (minder efficiënte straat ventilatie).  

Figuur 7 : Frequentieverdeling van de gesimuleerde NO2-concentraties meiwaarden in µg/m³) op 
alle schoollocaties in Vlaanderen (oranje) en op alle woninglocaties in Vlaanderen (blauw). 
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Bespreking  

Zoals reeds eerder vermeld is de frequentieverdeling van de NO2-concentraties in de 
CurieuzeNeuzen dataset (Figuur 3; indicatieve jaarwaarden) een cruciaal resultaat. De analyse in dit 
rapport toont aan dat CurieuzeNeuzen meetlocaties een zeer representatieve steekproef vormen 
voor alle individuele inwoner locaties in Vlaanderen. De frequentieverdeling in Figuur 3 is dus 
representatief voor Vlaanderen. 

Bij de inschatting van de gezondheidseffecten wordt de gemeten NO2 concentraties vergeleken met 
bepaalde referentiewaarden. Daarbij zijn twee waarden van bijzonder belang. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hanteert 20 µg m-3 als “drempelwaarde”8 (vanaf deze waarde 
stelt de WGO voor om de gezondheidsimpact - zoals vroegtijdige sterfte - te berekenen op 
populatieniveau). Daarnaast hanteert de WGO 40 µg m-3 als “advieswaarde”9 (dit is de waarde 
waarboven schadelijke gezondheidseffecten aantoonbaar zijn en waaronder de 
gezondheidseffecten op populatieniveau klein, maar niet uitgesloten, zijn). De waarde van 40 µg m-

3 is ook de wettelijke grenswaarde zoals vastgelegd door Europese richtlijn 2008/50/EG. Voor veel 
polluenten is de WGO strenger dan Europa, maar voor het NO2-jaargemiddelde is dit niet het geval. 
Deze twee referentiewaarden worden voortaan “WGO drempelwaarde” (20 µg m-3 ) en “EU/WGO 
grenswaarde” (40 µg m-3 ) genoemd in dit document.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Overzicht van het aantal en het percentage aan CurieuzeNeuzen meetlocaties dat een 
jaargemiddelde NO2 concentratie heeft boven een welbepaalde grenswaarde. Gezien de 
representativiteit van de CurieuzeNeuzen frequentieverdeling geeft dit ook een goed beeld van alle 
Vlaamse woonomgevingen. 
 
 

                                                           
8 “Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project. Recommendations for concentration-response 

functions for cost–benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide.” World Health 
Organization 2013 
 
9 De huidige WGO advieswaarden dateren uit 2005. Omdat er sinds 2005 verschillende nieuwe studies zijn met 

nieuwe inzichten over de rol van luchtvervuiling op de gezondheid worden de advieswaarden momenteel door 

de WGO herzien. De verwachting is dat de WGO nieuwe advieswaarden (niet alleen voor NO2maar ook voor 

fijn stof en andere polluenten) zal publiceren tegen 2020. 
 

Grenswaarde NO2 CurieuzeNeuzen 
meetlocaties  

Percentage  Schatting 
Vlaanderen 

>70  µg m-3 2 0.01% 655 

>60  µg m-3 8 0.04% 2.621 

>50 µg m-3 60 0.34% 22.280 

>40 µg m-3 410 2.29% 150.062 

>30 µg m-3 2236 12.50% 819.121 

>20 µg m-3 10677 59.69% 3.911.466 

>10  µg m-3 17886 100.00% 6.552.967 
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Deze twee waarden zijn ook cruciale referentiewaarden in het recent voorgestelde Luchtbeleidsplan 
2030 van de Vlaamse regering. Dit plan heeft als doelstelling om “op korte termijn de huidige 
Europese luchtkwaliteitsnormen en streefwaarden ter bescherming van de gezondheid zo snel 
mogelijk halen”. Dit impliceert dat we “overal in Vlaanderen” de EU/WGO grenswaarde van 40 
ug/m3 zouden moeten respecteren in de nabije toekomst. Verder stelt het Luchtbeleidsplan 2030 
zich als doel om tegen het jaar 2030 “om per gemeente het aantal mensen dat wordt blootgesteld 
aan een jaargemiddelde NO2-concentratie hoger dan 20 μg m-³ te halveren ten opzichte van 2016”.  

Via de CurieuzeNeuzen dataset (Tabel 1) kunnen we nu concreet inschatten over hoeveel Vlamingen 
het hier gaat. Het is dus mogelijk om een inschatting te maken van het aandeel van de Vlaamse 
woonomgevingen boven de grenswaarde en drempelwaarde.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal meetlocaties uit de CurieuzeNeuzen dataset dat een 
jaargemiddelde NO2 concentratie heeft boven een welbepaalde referentiewaarde (dit is een 
vertaling in tabelvorm van de frequentieverdeling in Figuur 3). Zoals  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 aangeeft bevindt 2.29% van de CurieuzeNeuzen meetlocaties zich boven de EU/WGO 
grenswaarde van 40 µg m-3 en heeft 60% van de CurieuzeNeuzen meetlocaties een concentratie 
boven de WGO drempelwaarde van 20 µg m-3. In 2018 telde Vlaanderen 6.552.967 inwoners10. Dus 
omgerekend betekent dit dat 3.9 miljoen Vlamingen in een woonomgeving leeft boven de WGO 
drempelwaarde en zo’n 150.000 in een woonomgeving boven de EU/WGO grenswaarde. 

                                                           
10 https://www.statistiekvlaanderen.be/ 



14 
 

 
 

 
Tabel 2. Overzicht van het aantal en het percentage aan scholen in CurieuzeNeuzen dat een 
jaargemiddelde NO2 concentratie heeft boven een welbepaalde grenswaarde. Gezien de 
representativiteit van de CurieuzeNeuzen frequentieverdeling geeft dit ook een goed beeld van alle 
Vlaamse scholen. 
 
Indien we een gelijkaardige oefening doen voor de Vlaamse scholen, dan vinden we dat 2.30% van 
de schoollocaties (of 271 scholen) zich boven de EU/WGO grenswaarde van 40 µg m-3 bevindt en dat 
67.6% van de schoollocaties (7.975 scholen) een concentratie heeft boven de WGO drempelwaarde 
van 20 µg m-3. Vergeleken bij de woonomgevingen, bevindt zich een grotere fractie van de 
schoollocaties zich boven de WGO drempelwaarde.  
 
 
  

Grenswaarde NO2 CurieuzeNeuzen 
meetlocaties  

Percentage  Schatting 
Vlaanderen 

>50 µg m-3 2 0.31% 37 

>40 µg m-3 15 2.30% 271 

>30 µg m-3 97 14.90% 1.758 

>20 µg m-3 440 67.59% 7.975 

>10  µg m-3 651 100.00% 11.799 
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Conclusie  

De CurieuzeNeuzen dataset geeft een representatief beeld van de verkeersgerelateerde 
luchtkwaliteit (NO2 concentraties) in Vlaanderen. Zo krijgen we – voor de eerste keer – een 
betrouwbare schatting van welk aandeel van de bevolking er in een omgeving woont met een 
welbepaalde luchtkwaliteit, en welke percentage van de scholen zich bevindt op een locatie met een 
welbepaalde luchtkwaliteit. De resultaten in dit rapport zijn dus rechtstreeks relevant voor het 
milieubeleid in Vlaanderen. 

Dit is meteen een internationale primeur. Nog nooit eerder werd de blootstelling van de bevolking 
voor een grote regio zoals Vlaanderen systematisch gedocumenteerd via een grootschalige 
meetcampagne. Het toont aan hoe citizen science een belangrijke meerwaarde kan leveren. Door 
op grote schaal burgers in te schakelen voor lokale metingen, kan men grote en krachtige datasets 
verzamelen, die een belangrijke meerwaarde opleveren voor zowel wetenschap als maatschappij.  
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