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Intemo uit Helmond

Vtec uit Eindhoven

In 2018 hebben we het AiREAS Eindhoven Noord

project geformuleerd in samenwerking met

vrijwilligersorganisaties in Acht en Achtse Barrier. Met

dank aan de financiële tegemoetkoming van de

Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE)

konden we in 2019 aan de slag. 

Eindhoven Noord is het eerste project in Eindhoven

waarin we als multidisciplinaire samenwerking gingen

werken met zogenaamde low cost sensoren met het

oog op fijnmazig metingen samen met lokale

wijkbewoners. Het gemeenschappelijke doel was om

inzichten te krijgen in de lokale belasting van

luchtvervuiling en geluid, met name van de laag

overvliegende vliegtuigen van Airport Eindhoven. Het

vermoeden was dat er duidelijke overlast

geconstateerd zou worden zodat we de vraag trachten

te beantwoorden “wat inwoners zelf zouden kunnen

doen aan de verbetering van hun leefomgeving en

bijbehorende gezondheid”.

Tijdens de uitrol van het project werd samengewerkt

met twee lokale technologische leveranciers: 

Intemo was bekend geraakt in AiREAS als partner door

haar werkzaamheden met de Universiteit in Nijmegen

en de lokale meetcampagne aldaar. Tevens had Intemo

meegedaan aan het AiREAS meetproject rondom het

vliegveld van Eindhoven toen deze tijdelijk was

afgesloten door werkzaamheden aan de start en

landingsbaan. 

VOORWOORD
Jean-Paul Close
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Intemo was belangrijk omdat deze

leverancier zowel geluid als

luchtkwaliteit metingen samenbracht in

een meetstation. De opzet was om die

combinatie van gegevens mede in

verband te brengen met de luchtvaart.

Vtec was bekend geworden in AiREAS

door onze wederzijdse betrokkenheid

bij de A67 krijgers uit Geldrop. Een

burgeractivisten groep die zich

mobiliseert tegen uitbreiding van de

A67 uit angst voor meer geluid en

luchtvervuiling overlast.  Vtec leverde

als eerste draagbare meetkastjes voor

luchtmetingen die als sleutelhanger

meegedragen konden worden door

inwoners in de wijk. Hierdoor kon

individuele blootstelling bestudeerd

worden, zowel in de buitenlucht als in

de thuisomgeving.

Tijdens de drie jaar van samenwerking,

met een ongepland corona jaar erbij ,

zijn vele inzichten ontstaan in een

gemeenschappelijk,  multidisciplinair

leerproces. In dit verslag laten we de

meest actieve deelnemers aan het proces

aan het woord om hun ervaringen en

inzichten te delen.

Jean-Paul Close

AiREAS

Inhoud:

Voorwoord

Bijdrage van Dhr. Ben Koenen namens

het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier

Bijdrage van Dhr. Peter Nijman,

gefocust op luchtkwaliteit metingen.

Bijdrage van Dhr. Seyno Sluyterman,

geconcentreerd op geluidmetingen

Verslag Mark de Lange, Acoustic

Data analyse lucht door Jan Mink, Vtec

Cockpit

Regionaal Meetnet

Samenvatting AiREAS

Conclusies

Mogelijk vervolg
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Niet functioneren van de mobiele

systemen, uitvallen t.g.v.  screensaver van

de telefoon, niet meer opstarten.

Geen aan/uit schakelaar waardoor de

accu snel leeg raakt nog voordat de

meting is gestart. .

Privacy 

Het project is in april 2019 van start gegaan

tijdens een start bijeenkomst in De Mortel

met 27 vrijwilligers.

 

Tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven

door Jan Mink en Iris Bokkes van de fa.

“VTEC Lasers & Sensors” over de werking

van hun mobiele meetsystemen voor het

meten van fijnstof (PM-1, PM-2.5, PM-10)

en de daarbij behorende software. Onder de

aanwezige vrijwilligers zijn 20 mobiele

meetsystemen verdeeld en ook 4

meetsystemen met een GateWay

(RaspberryPi Zero) voor semi-vaste

opstelling.

Er waren veel vragen, onder meer over de

systemen die communiceerden met de

mobiele telefoon. Voor technische hulp aan

de gebruikers melde zich daarop een

vrijwilliger uit Acht.

De planning was, dat na ca.3 maanden de

systemen tussen de geïnteresseerde

wijkbewoners gewisseld zouden worden,

zodat iedereen royaal de kans kreeg om

metingen in persoonlijke omgeving te doen. 

Vervolgens zijn er enkele bijeenkomsten

geweest waarin ervaringen en problemen

zijn besproken. Genoemd werden:

Geen dataopslag in het systeem

waardoor actieve Internetverbinding

nodig is om de gegevens uit te kunnen

lezen.

In november 2019 is een bijeenkomst

gehouden voor alle mensen die een VTEC-

meetsysteem in hun bezit hadden. Er is een

presentatie gegeven door Jan Mink (VTEC),

welke door de aanwezigen interessant werd

gevonden. Er was de mogelijkheid om

vragen te stellen.

VTEC heeft een nieuwe generatie van de

systemen in ontwikkeling met interne

dataopslag, een aan/uit schakelaar zodat het

systeem niet meer constant afhankelijk van

de mobiele telefoon is.  Maar deze nieuwe

systemen zijn niet voor ons project in

Eindhoven Noord (Acht en Achtse Barrier)

bestemd.

Door de ervaren problemen met de mobiele

systemen werd er in de praktijk niet meer

mee gemeten. Voortzetten van het project

in de huidige vorm had dan ook geen zin.

Er is besloten om van de huidige mobiele

systemen over te stappen naar de semi

vaste systemen. Deze systemen blijken in

de praktijk vrijwel continue te meten. 

Daarvoor in de plaats zijn via bemiddeling

van Jean-Paul Close (AiREAS) 6 systemen

met GateWay door VTEC geleverd. Deze 6

extra systemen zijn door Peter Nijman (AB)

gereed gemaakt voor plaatsing. Om de

resultaten vergelijkbaar te maken is

gekozen voor een identieke en makkelijk

plaatsbare constructie.

BEN KOENEN
Leefbaarheidteam Achtse Barrier
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De 4 van de eerste serie nog aanwezige

VTEC-systemen zijn (op één na) ook op deze

wijze omgebouwd.

Zo worden de metingen van alle 10 systemen

op gelijke wijze uitgevoerd (inclusief de

bevestiging).  Om een goede dekking over de

wijken te krijgen zijn deze semi vaste

systemen zo goed mogelijk over het gebied

Acht en Achtse Barrier verdeeld. Dat

betekent dat er soms nieuwe “vrijwilligers”

voor plaatsing gezocht moesten worden.

Er zijn momenteel 8 omgebouwde systemen

in bedrijf in de Achtse Barrier.  In de praktijk

blijkt er bij  deze systemen erg gevoeligheid

zijn voor storingen in de wifi verbinding wat

steeds tot uitval van de registratie leidde. Na

wat heen en weer schuiven op de locatie of

door het gebruiken van een extra access

point,  is uiteindelijk voor alle systemen een

goede verbinding verkregen. 

Door Intemo uit Helmond zijn 4

meetsystemen geleverd. Deze systemen

meten behalve de fijnstofwaarden ook

geluid, luchtvochtigheid en temperatuur..  De

data is via een API door de gebruikers uit te

lezen.  Na wat initiële problemen (o.a.

timing) werkten deze systemen daarna

vlekkeloos. 

Bij  Intemo is in 2020 een workshop gegeven

waar 2 mensen uit de Achtse Barrier en 1 uit

Acht naar toe zijn geweest.

Tijdens deze bijeenkomst kwam naar voren

dat een sample tijd van 10 seconden voor de

registratie van het geluid van passerende

vliegtuigen te lang is en dat de zo verkregen

gegevens niet tot een goed inzicht zal leiden.

Voor het geluid wordt een sample frequentie

van tenminste 1Hz gewenst.  Omdat de

hoeveelheid data over internet dan mogelijk

te groot wordt, kan worden volstaan met

registratie van geluidswaarden boven een

bepaalde nog overeen te komen

drempelwaarde. Deze wens is gemeld bij  J-P.

Close (AiREAS) die het bij  Intemo heeft

neergelegd.

Om een goede dekking van geluidmetingen

over de gebieden Acht en Achtse Barrier te

krijgen heefteen herpositionering van de

Intemo meetsystemen plaatsgevonden. Op de

toen gekozen plaatsen hebben de systemen

tot december 2020 probleemloos

gefunctioneerd. Door verbouwingplannen

verviel per december één van de

meetlocaties in Acht. Dit systeem is daardoor

verplaatst en heeft op meerdere locaties in

de Achtse Barrier data verzameld. O.a. zijn

er meetdata verzameld die als referentie

kunnen worden gebruikt om de gevolgen van

de aanleg van de HOV3 lijn via de

Marathonloop te kunnen beoordelen. 

Helaas was het vinden van een nieuwe locatie

in Acht niet mogelijk door het stoppen van

de vertegenwoordiger voor Acht in de

begeleidingsgroep.

Voor de analyse van de data is sinds februari

2021 voor Acht en Achtse Barrier een

dashboard beschikbaar voor de

meetsystemen van Intemo. De website voor

Eindhoven Noord heeft wel wat

aanloopproblemen waardoor de site

onbereikbaar is.  De toegankelijkheid van de

VTEC gegevens op dit dashboard is op dit

moment nog niet op orde.  (NB. Is

ondertussen opgelost)

BEN KOENEN
Leefbaarheidteam Achtse Barrier
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Inmiddels heeft Intemo de gemeten data

van VTEC wel overgenomen in hun

systeem, maar is hierop nog steeds testen

aan het doen. Daarna zou de VTEC data via

de API van Intemo bereikbaar moeten zijn

via de cockpit.

De cockpit voor Acht en Achtse Barrier

draait op de server van de Gemeente

Eersel waarvoor onze dank aan de

Gemeente Eersel.

Een extra punt van aandacht vormt het

getalsmatige verschil voor de gemeten

fijnstof waarden tussen de systemen van

VTEC (Plantower 5003) en Intemo (Nova

SDS011).  Ruw beoordeeld blijkt dat de

getallen van VTEC een factor 4 hoger

uitvallen dan die van Intemo. Dit is

vastgesteld a.d.h.v. metingen waarbij een

Intemo systeem en een VTEC-systeem

samen opgesteld zijn geweest.  Dat deze

verhouding ook nog afhankelijk is van de

luchtvochtigheid en/of de temperatuur is

uit de meetwaarden te destilleren maar is

(nog) niet verder onderzocht. Ook het

RIVM heeft de verschillen in de

getalswaarden van fijnstofmeetsystemen

(fabrikanten) vastgesteld. Bij  verdere

analyses en eventuele conclusies zal hier

extra aandacht voor nodig zijn.

Bij de systemen van Intemo blijkt dat de

ventilator voor het fijnstof meten zoveel

geluid produceert dat deze bij  lage

geluidwaarden de metingen beïnvloedt. Bij

een eventueel vervolg project zal voor

geluidmetingen een externe microfoon

nodig zijn. 

LTAB Achtse Barrier.

Ben Koenen

Eindhoven, mei 2021.

Dhr. Peter Nijman (lucht)

Dhr. Seyno Sluyterman (geluid)

Participatie

Gedurende het hele AiREAS cocreatie

proces hebben tientallen inwoners

meegedaan. De meesten stelden zich

beschikbaar om metingen te verrichten,

zelf met de draagbare units in het begin, op

door hun tuin en wifi ter beschikking te

stellen. Hun motivatie was vooral

nieuwsgierigheid naar de werkelijke situatie

of bezorgdheid wegens informatie die was

vernomen uit de media.

De eerstelijns steun aan mede wijkbewoners

kwam tot stand door betrokken inwoners

met een technische achtergrond. Deze

waren betrokken mede vanuit een

technologische motivatie.  Tevens zijn het

mensen die inhoudelijk de verdieping

opzoeken. Twee personen hebben zich

daarin nadrukkelijk onderscheiden:

Beide personen laten we aan het woord

over hun ervaringen en aanbevelingen.

BEN KOENEN
Leefbaarheidteam Achtse Barrier
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Peter Nijman wierp zich op als technisch

ondersteuner voor de wijkbewoners die

moeite hadden met de techniek. Peter ging

uitdagingen niet uit de weg. Zijn technische

achtergrond wekte steeds weer de

nieuwsgierigheid om te doorgronden

waardoor de problemen ontstonden en hoe

ze eventueel opgelost konden worden. 

In een omgeving waarin gebruik gemaakt

wordt van twee verschillende

technologische leveranciers is de neutrale

en onafhankelijke kijk van een onderlegd

persoon geen overbodige luxe.

Naast trouble shooting, vaak middels

 ruggenspraak met de betreffende

leverancier, zorgde Peter ook voor het

verbouwen van draagbare meetunits naar

een vaste opstelling. Hij deed ook op een

zelfstandige manier vergelijkende

onderzoekjes die inzichten gaven over de

vergelijkbaarheid tussen beide meetsysteem

leveranciers.

Tot slot ontwikkelde Peter zich als

ervaringsdeskundige die zijn kennis

beschikbaar stelde voor andere AiREAS

projecten en regios.  

PETER NIJMAN
Leefbaarheidteam Achtse Barrier

EINDHOVEN NOORD 2021

Ombouw van kastjes  van
draagbaar naar vast

Door meetstations van Intemo en
Vtec naast elkaar te plaatsen kon

Peter de data vergelijken. In
relatieve zin kwamen de

meetpatronen vaak overeen. In
absolute zin bleek Vtec

gemiddeld een factor 4 hogere
metingen te geven dan Intemo.



RIVM Landelijk meetnetwerk

AiREAS Regionaal meetnetwerk

AiREAS Lokaal meetnetwerk

AiREAS Draagbare meetinstrumenten

De onderlinge verschillen tussen

meetsystemen worden voor een deel

verklaard door de manier van meten  van

de ingebouwde modules. Voor een leek is

dit erg verwarrend. Leveranciers

gebruiken verschillende modules en

voeren zelf kalibraties uit tussen de

eigen systemen onderling. In de meeste

omgevingen is dit voldoende omdat men

de enige leverancier is.  In AiREAS

werken we echter met 4 meetlagen:

Sinds kort stelt RIVM zich beschikbaar

voor kalibratie bij  haar apparatuur. In

2021 is er tevens een kalibratie en

validatie protocol geïntroduceerd als

proef. Voor kleine leveranciers,  die in de

low cost sector werken, is dit echter

extra werk en kosten die niet door

subsidies noch de markt gemakkelijk

worden afgedekt. 

De positieve inzet van kundige inwoners

zoals Peter vult dit gat op een bruikbare

manier. Tijdens de presentatie van Vtec

komt hun eigen kalibratie en

samenwerking met RIVM/TNO ook aan

de orde.

Rond de 1000 Hz bleek er een

storende blijvende piek

Intemo meet per 0,1 seconde maar

middelt het geluid per 10 seconden

De hoogste geluidspiek in die 10

seconden wordt geregistreerd

De gevoeligheid en inbouwpositie van

de microfoon was onvoldoende om

stilte te registreren. 

Geluid

Gedurende de interpretaties van de

geluidmetingen, afkomstig van de

meeteenheden van Intemo, vielen een

aantal zaken op. Intemo presenteert op

zich erg interessante meetgegevens.

Ongeveer twintig verschillende Hz

frequenties worden geregistreerd. Ook

wordt de geluidsterkte gemeten in

Decibel (A).

1.

2.

3.

4.

Voor algehele doeleinden zou dit geen

probleem op mogen leveren. Echter in

het geval van Eindhoven Noord wil men

inzicht onderbouwen over de overlast

van vliegtuigen. 

In plaats van het in kaart brengen van de

vliegoverlast verplaatste de aandacht

zich naar meettechnieken voor geluid

onder de unieke lokale omstandigheden

en wensen. Tevens ontstond er een

discussie met de fabrikant over de

ongewenst piek rond 1000 Hz en de

middelingskeuze van 10 seconden.

INTERMEZZO
AiREAS 
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De storende piek in een
geïsoleerde omgeving
(proef: Peter Nijman)



Email 11 december 2020 (Peter Nijman)

Momenteel heb ik Intemo meetsysteem 15941 bij  me thuis liggen, omdat de locatie

waar deze stond niet langer meer beschikbaar was. Ik heb van de gelegenheid gebruik

gemaakt om een klein proefje uit te voeren.

De aanleiding was dat er in de geluidsspectra van de metingen van het vliegtuiglawaai

in de geluidsbijdrage van de frequentie rond 1000 Hz nooit een waarde zichtbaar

werd, die lager dan ca 48 dB was. Het is niet te verwachten dat,  op zeer stille

momenten, deze waarden rond de 50 dB blijven noteren. Bij  de andere frequenties

van het spectrum komen de waarden wel onder de 50 dB. Het vermoeden is dat er

dus iets mis is met de meetwaarden rond de 1000 Hz.

Bij de meting heb ik het Intemo meetsysteem 15941 in een stille kamer opgesteld. Om

zoveel mogelijk omgevingsgeluid weg te nemen heb ik het systeem ingepakt in

dekens. De waarneming van deze situatie is in grafiek 1 weer-gegeven. Duidelijk

zichtbaar is dat rond 1000 Hz de waarde ca 20 dB boven de waarden van de overige

frequenties ligt.  Deze waarde past niet in het te verwachten spectrum en een

hypothese, dat deze hoge piekwaarde uit het systeem zelf komt, ligt voor de hand.

Om dit te verifiëren heb ik de kast opengemaakt. Het eerste dat dan opvalt,  is dat de

ventilator van de fijnstof sensor goed hoorbaar is.  Meten van het geluid op ca 10 cm

afstand met een geluidsmeter app op mijn telefoon laat een waarde van ca 45 dB(A)

zien. Een spectraal analyse toont een scherpe piek in het gemeten geluid bij  een

frequentie net onder de 1000Hz. Dit zijn redenen om aan te nemen dat de fijnstof

sensor de bron is van geluid piek bij  1000Hz.

Om dit te verifiëren heb ik de stekker van de fan van de fijnstof sensor losgenomen,

zodat de fan uitgeschakeld is.  Daarna heb ik de meting herhaald. Het resultaat is

weergegeven in grafiek 2. De piek rond de 1000Hz is nu afwezig.

Gebaseerd op deze kleine test concludeer ik dat de fijnstof ventilator in het

frequentiegebied rond de 1000Hz een stoorsignaal in de metingen veroorzaakt van ca

50dB. Deze waarde ligt op een niveau dat het een rol speelt voor de vliegtuig

geluidsmetingen, zoals die door Seyno al eerder zijn gerapporteerd. 

Ik zie deze piek in het frequentiespectrum bij alle vier Intemo meetsystemen, die in

Eindhoven Noord zijn toegepast.  Bij  de systemen in Eersel herken ik deze pieken in

het spectrum niet of in ieder geval minder duidelijk.  Bij  die systemen zie ik piek

waarden rond de 160Hz. Ik kan hiervan niet zeggen of dat deze waarden echte

meetwaarden zijn of stoorsignalen.

PETER NIJMAN
Leefbaarheidteam Achtse Barrier
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Email 21 maart 2021

Door Seyno worden de 800Hz en 1000Hz banden vervangen door de waarden van de

naastliggende frequentiebanden, waardoor de beïnvloeding van het totaal geluid

geringer is.  De meetwaarden worden dus wel gemanipuleerd, maar het resultaat is

beter dan zonder deze manipulatie.  Gelukkig komt het vliegtuiggeluid bij  ons boven

de 50dB(A) uit,  waardoor vliegtuiggeluid nog te meten is.  Maar daarbij speelt de duur

van de meting weer een rol.  Seyno had al eerder uitgelegd dat een vliegtuig passage

te snel gaat om met samples om de 10 seconden goed te kunnen meten.

Voor de stillere momenten is de ventilator juist meer storend. In een woonstraat met

verkeer is overdag een geluidsniveau van 50dB(A) normaal.  s 'Nachts zijn de waarden

nog lager. Als de ventilator al voor bijna 50dB(A) zorgt,  is er dus in een woonstraat

weinig meer te meten. Het ventilatorgeluid domineert de meting. Dit is te zien aan de

meetwaarden van alle meetstations, waar zelden waarden onder 50dB(A) overall

worden gemeten.

Om geluid beter te meten zal dus anders gemeten moeten worden. De microfoon

buiten de meetkast en daarbij voor trillingen geïsoleerd li jkt me de enige en juiste

oplossing. Werken met 1 sample per 10sec is te weinig voor het meten van vliegtuig

passages (ook voor de passage van een enkele auto).  Het meetprotocol zal daarvoor

moeten worden aangepast.  

PETER NIJMAN
Leefbaarheidteam Achtse Barrier

EINDHOVEN NOORD 2021

Fig 1: Met ventilator Fig 2: Zonder ventilator



Over bemonsteringsfrequentie en

integratietijd van gemeten geluid

Inleiding 

Op dit moment is de integratietijd van

het geluid van de Intemo meetkasten 10

sec. Bovendien is ook dit geluidgegeven

slechts om de 10 seconden beschikbaar.

Dit zijn ernstige beperkingen van

geluidsmeetkasten, met name voor die

meetkasten die dicht bij  het pad van de

vliegtuigen staan. Dit nadeel wordt nog

verergerd door de tegenwoordige

gewoonte van de piloten om lang laag te

blijven vliegen waardoor het geluid een

meer gepulst karakter heeft gekregen. De

gevolgen van deze integratie zal ik aan

de hand van een rekenvoorbeeld

duidelijk maken. 

A.A.S. Sluyterman Eindhoven 24-8-

2020  

De berekening 

Ik heb het geluidsverloop berekend van

een B738 die voor een verre bestemming

opstijgt in noordelijke richting

(overeenkomstig het NADP2-800

startprofiel en de geluidsgegevens van

appendices 13.3).  Ten gevolge van de

gekozen startprocedure passeert het

vliegtuig de A2 bij  Best op een hoogte

van 540 m en de geluidsmicrofoon bij

AquaBest op een hoogte van 570 m.

Landende vliegtuigen vliegen overigens

nog lager, op een hoogte ongeveer de

helft van waarmee hier wordt gerekend

voor de startende B738. 

Het geluid dat een microfoon ter plaatse

van de microfoon bij  Aquabest

registreert van de opstijgende B738 heeft

dan een verloop als geschetst is in figuur

1.

Wat we nu zien is dat wanneer het

tijdsintegratie interval precies

symmetrisch ligt rondom het moment

van de piek van het geluid, er door de

integratie een onderdrukking van de

gemeten waarde ontstaat van 1.7 dB. Dit

li jkt misschien niet veel,  maar bedenk

wel dat er op het ministerie van IenW

mensen rondlopen die menen met 3dB

stillere vliegtuigen 2x zo veel te mogen

vliegen. Een tweede probleem is dat de

grenzen van het integratie interval

doorgaans niet mooi symmetrisch rond

de piek van het geluid liggen. Bij  een

sampletijd van 10 seconden is er in het

meest ongunstige geval is er een

verschuiving van 5 sec (bij  een grotere

verschuiving geeft een naburig sample

een betere representatie).  In dat geval

zullen twee naburige samples dezelfde

geluidswaarde opleveren, maar wel beide

met een onderschatting van zo’n 5 dB ! 

SEYNO SLUYTERMAN
Leefbaarheidsteam 
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Conclusie :  

Door de lage herhalingsfrequentie

van 0.1 Hz, versterkt door de lange

integratietijd van 10 sec, is de

Intemo meetkast niet bijster

geschikt voor de meting van het

vliegtuiggeluid in de buurt van het

grondpad van de vliegtuigen. Dit is

jammer, te meer daar de hardware

wel degelijk geschikt is voor een

hogere herhaalfrequentie en kortere

integratie tijden.

Naschrift :  

De Intemo kasten bieden ook de

mogelijkheid een piekgeluid uit te

lezen (max_audio_total) ,  maar dat is

gebaseerd op de maximale

geluidswaarde in tijdsintervallen die

voor de verschillende

frequentiebanden niet

noodzakelijkerwijs bij  elkaar horen.

Bovendien is de integratietijd van

die intervallen weer heel kort; 0.1 s,

terwijl  enige integratie ter

onderdrukking van toevalligheden

wel degelijk wenselijk is.  De zo

gemeten piek waarden liggen 4 a 6

dB hoger dan de afgegeven waarde

over het 10s interval

(avg_audio_total) .

SEYNO SLUYTERMAN
Leefbaarheidsteam 
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Dit rapport is gemaakt naar aanleiding van uw

vraag of het mogelijk is een geluidsafdruk uit de

metingen te halen die erop zouden kunnen duiden

dat de frequentie weergave om vliegtuig geluid zou

gaan. In de toekomst zou er mogelijk ook gekeken

worden naar afdrukken van ander verkeer. Daarbij

denken wij aan vrachtwagens en kleiner

gemotoriseerd verkeer. Om duidelijkheid te krijgen

in de vraag en hoe deze vraag het beste beantwoord

kan worden heb ik een model opgezet.  In dit model

wordt de vluchtrichting, de windkracht,

windrichting en het soort vliegtuig meegenomen.

Een vlucht die is onderzocht en in het model is

weergeven vindt u in de laatste pagina’s van dit

rapport.  

Het maken van het model had nogal wat voeten in

de aarde. De eerste dag ben ik Webtrak gaan

monitoren om te zien welke vluchten overkwamen.

Toen ik deze vluchten vergeleek met de vertrek en

aankomsttijden van Eindhoven Airport kwam ik er

al snel achter dat Webtrak een vertraging van 15

minuten of meer heeft.  De Intemo geeft met een

vertraging van één of twee seconden weer. Dat lijkt

weinig, geluid heeft een snelheid van 340 meter per

seconde, dus een vliegtuig is binnen een paar

seconden over

Uiteindelijk ben ik Flightradar gaan gebruiken om

de vluchten te monitoren. Hiernaast een

schermweergave. Zo is het model verfijnd. Door de

vertrek en aankomsttijden van de website

Eindhoven Airport te halen heb ik bepaald welke

marge er zit  tussen de vertrekkende tijd,  de

aankomende tijd en de werkelijke tijd.  Vervolgens

heb ik deze tijden in een overzicht geplaatst en ben

een half uur voor de vlucht Flightradar gaan

monitoren. Deze gratis versie moet elke tien

minuten ververst worden. Vervolgens ben ik zodra

ik het vliegtuig zag schermafbeeldingen gaan

vastleggen van de vier Intemo kasten. Dit waren er

gemiddeld zo’n vijftig per vlucht

MARK DE LANGE
L'Acoustic
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Via Flightradar kan in real time een
vliegtuig worden gevolgd

Het voorbij vliegend vliegtuig (in dit
geval een Airbus 320) wordt

zichtbaar op de metingen van de
vier meetlocaties.



Deze ben ik later op Webtrak in de historie gaan opzoeken. Vervolgens kon ik de eerste link

leggen tussen de frequentie en amplitude respons die de meting weergeeft en het vliegtuig.

Door in een later stadium het tijdstip van de schermafdrukken te vergelijken met de

tijdstippen waarop het vliegtuig volgens Webtrak overvloog kon ik een vermoeden uitspreken

dat de af te lezen frequentie schommelingen door het vliegtuig veroorzaakt werden. Door de

vier schermafdrukken van de verschillende Intemo kasten met elkaar te vergelijken zag ik

overeenkomsten en werd het een duidelijk herkenbaar patroon. Dit patroon heb ik vijf dagen

onderzocht met verschillende windrichtingen en windkrachten. De wind is in deze week niet

voldoende gedraaid om het dalen of stijgen van richting te laten veranderen. Waarschijnlijk

heeft dit invloed op de meting en lijkt het mij het waard om dit ook te onderzoeken. 

In het verslag zijn de frequentie responses van de Intemo af te lezen. Zowel de Average als de

Max weergave zijn belangrijk voor de beoordeling. Alhoewel niet bekend is over welke tijd de

gemiddelde meting is,  kan ik dezelfde verandering, terugkerend op elke meetstation, op

dezelfde frequenties waarnemen.

MARK DE LANGE
L'Acoustic
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Visualisatie van het model van Mark

I.v.m. privacy zijn huisnummers verwijderd



De positionering van het bedrijf Vtec is niet

alleen gericht op het leveren van low cost

draagbaar meetmodules. Het bedrijf levert

tevens zelf een periodieke analyse van de

verzamelde data. Hierdoor wekt de

onderneming vertrouwen omdat het achter

haar eigen data technieken  dient te staan

om de analyses weer te kunnen geven.

Jan Mink, eigenaar van Vtec, doet de

presentaties zelf.  De meetdata wordt

gecombineerd met gegevens uit andere

bronnen (zoals RIVM en TNO) voor

verhelderende inzichten rondom de

variërende samenstelling van de

luchtvervuiling, de invloeden van het weer

en de vele bronnen van

luchtverontreiniging. Hier volgt een

verkorte samenvatting van de analyse van

Vtec voor Eindhoven Noord.

Begin juni 2021 kon het kerngroepje van de

Achtse Barrier weer fysiek bij  elkaar

komen. Het is een afrondende presentatie

van het hele project.  Er is besloten om dit

klein te houden wegens de complexiteit van

de inhoud. Het kerngroepje Eindhoven

Noord wil zelf kijken welke delen van de

presentatie geschikt zijn voor

communicatie met de betreffende

wijkbewoners. 

 

het uittesten en valideren van de meet

instrumenten voordat ze geleverd

worden

de uptime van elk van de meetstations

gedurende de meetperiode 2019 - 2021

de individuele data set per sensor

de gegroepeerde datasets van de

sensoren

vergelijking met RIVM metingen van

dezelfde periode

vervuilingscomponenten in de metingen

invloeden van het weer 

samenstelling van de deeltjes grootte

gecombineerde data presentatie van alles

samen

animatie van de fluctuaties per

meetlocatie per dag

De presentatie van Jan Mink  verdeelt zich

over verschillende aandachtsgebieden:

In de volgende pagina's tonen we een aantal

van zijn slides. De gehele presentatie is

beschikbaar maar heeft toelichting nodig

ter onderbouwing van de inzichten.

JAN MINK
Vtec 
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JAN MINK
Vtec 
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De groene vlakken geven de dagen
aan dat de sensor operationeel was,

rood stond ie uit.

In de opstart periode was er veel
uitval. Na aanpassingen is de

consistentie in metingen voor de
meeste Vtec sensoren nagenoeg

100% geworden.

De individuele metingen
van de units tonen veel
overeenkomsten met
uitzondering van de
uiterst lokale (hoge)

pieken.
 

Het grootste deel van de
verontreiniging komt van

buiten  de wijken. De
grootste pieken zijn

lokaal



JAN MINK
Vtec
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De correlatie analyse met RIVM
toont een consistente equivalentie in
relatief verloop. In absolute zin toont

Vtec gemiddeld 2x zo hoge
meetresultaten dan RIVM.

 
Het onderlinge verschil met Intemo

was gemiddeld een factor 4. Dit
suggereert dat Intemo relatief te

weinig weergeeft en Vtec te veel. Dit
kan eventueel met kalibratie worden
bijgesteld maar is niet relevant voor

dit participatie proces. 

De consistentie in de
correlatie met RIVM blijft
gedurende de meetjaren

gehandhaafd. Dat
betekent dat de sensoren

van Vtec een laag
kwaliteit verval kennen.

Voor vergelijking met
normwaarden dienen we

rekening te houden met de
absolute afwijkingen tussen
RIVM, Vtec en Intemo. De

aanname heerst dat RIVM de
meest betrouwbare resultaten

geeft in absolute zin. Het
vergelijk blijft intersubjectief en

indicatief 



JAN MINK
Vtec
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De oorsprong van fijnstof is bekend, berekend per dag. Er zijn
ongeveer 25 bekende natuurlijke (zand, zeezout, pollen) en

menselijke bronnen die de samenstelling vormen van de gemeten
waarden op elk moment van de dag. Hier wordt de analyse voor

februari 2020 getoond voor Eindhoven Noord....

Lokale bijdragen zoals de
jaarlijkse vuurwerk piek springen
er uit. Ook andere pieken zoals

agrarische hoogtepunten of
algehele vervoersintensiteit zijn

zo zichtbaar. Lokale pieken
worden veroorzaakt door roken,
BBQ, open haarden, scooters en

lokale evenementen zoals
vuurwerk, paasvuren, enz 

 
 



JAN MINK
Vtec

EINDHOVEN NOORD 2021

Er zijn ook verbanden tussen
verschillende bronnen van

fijnstof en het weer. Zo zien we
dat kleine voertuigen een grotere
bijdrage leveren puur wegens het

aantal. Bij hoge luchtdruk en
lange windsnelheid zijn de
metingen hoger omdat de

verzamelde fijnstof
samengedrukt wordt in de

luchtlagen.

De meetinstrumenten van Vtec
tellen ook de grootte van de

deeltjes. Er bestaan normen voor
de grotere deeltjes (PM 2.5 en
10). Maar het grootste deel van
de gemeten deeltjes is kleinere

dan 1 micron. Deze zijn
gezondheid technisch het meest

schadelijk voor de mens.



JAN MINK
Vtec
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Tot slot een verzamelindruk van de maand november 2020. We
zien de metingen, de dagelijkse bijdrage van de verschillende

bronnen, de deeltjes grootte en de invloeden van het weer met de
daarin opgenomen complexiteit. Voor burgerparticipatie is dit

illustratief dat samenwerking op breed niveau nodig is. Maar zelf
kunnen de wijkbewoners hier weinig mee. Ook de fijnstof bijdrage

van de Luchthaven is in het geval van Eindhoven Noord
onzichtbaar minimaal, in tegenstelling tot wat in het verleden via

de media werd gesuggereerd.



In AiREAS Eersel is geïnvesteerd in een eerste versie van een cockpit ter
ondersteuning van de lokale analyse groep. De cockpit is gebaseerd op de AQI (air

quality index) zoals deze wordt gebruikt in vele gebieden in de wereld. Deze combineert
in real time en een enkel overzicht van 24 uur of langer alle data uit de diverse bronnen:

geluid, luchtkwaliteit, luchtdruk, luchtvochtigheid. Hiermee kunnen relaties gelegd
worden die de interpretatie vergemakkelijken. Dat neemt niet weg dat de lokale context

sturend moet blijven om tot effectieve inzichten te komen. Dezelfde cockpit is voor
Eindhoven Noord toegepast, eerst met wat opstartproblemen. De data is afkomstig

uitsluitend van Intemo systemen. Dit om de bruikbaarheid van de applicatie te testen
met de gebruikers. Indien bruikbaar dan kunnen andere datastromen eraan toegevoegd

worden (Vtec, Regionaal Meetnetwerk). 

COCKPIT
Eindhoven Noord
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Gedurende 2020 is de installatie begonnen van het zogenaamde ILM 2.0, het AiREAS
regionale meetnetwerk, dat door TNO wordt uitgerold. Sinds begin 2021 wordt de eerste
data vrijgegeven via de TNO gateway om vooralsnog proef te draaien. Hieraan moet nog

NO2 worden toegevoegd, relevant voor de stedelijke problematiek wegens de bijdrage aan
NO2 pieken door verkeer.  Een ILM 2.0 meetstation is aanwezig in Eindhoven Noord.

Deze dient in principe ter ondersteuning voor het fijnmazige meetnetwerk voor
burgerparticipatie. Deze ondersteuning verlangt samenwerking tussen alle leveranciers

binnen AiREAS en het RIVM. Langzaam komt dit van de grond maar is nog niet optimaal
noch bruikbaar geweest gedurende het Eindhoven Noord project.  

REGIONAAL MEETNET
Eindhoven Noord
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SAMENVATTING
Jean-Paul Close

Sinds 2014 sprak het nieuws veel over luchtvervuiling dat

door vliegtuigen wordt veroorzaakt. Dit door rapporten

van TNO en het RIVM over Schiphol, maar ook door de

reactie van Milieudefensie (één opstijgend vliegtuig

veroorzaakt dezelfde ultrafijnstof uitstoot als een miljoen

vrachtwagens) en groepen activisten in de regio. De

algehele bezorgdheid rondom de luchthaven van

Eindhoven steeg, mede door de groei en veranderingen in

vliegbewegingen. Eindhoven Noord ligt in het

gekenmerkte overlastgebied van het vliegveld.    

De financiële steun mogelijkheden van het SLLE kwamen

als geroepen om te kijken wat de werkelijkheid in

Eindhoven Noord inhield. Dit met het oog op de

beeldvorming van de wijkbewoners als ook de optie om

hen te adviseren omtrent eigen mogelijkheden ter

bevordering van de gezondheid. De betrokkenheid van

het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier was al sinds de

eerste installatie van het ILM 1.0 in 2013 een feit. De

dorpsraad Acht werd hieraan toegevoegd. 

Aangezien het project opgezet is als AiREAS, d.w.z. de co-

creatie van lokale gezondheid en een gezonde

leefomgeving middels multidisciplinaire samenwerking

tussen burgers en instanties, werd gekeken naar de

nieuwste low cost meetmogelijkheden om te komen tot

een zo breed mogelijke participatie.  Dit was allemaal erg

innovatief, waaronder ook de mogelijkheid om geluid en

luchtmetingen te combineren of met draagbare

instrumenten rond te kunnen lopen en fietsen. 

Vol enthousiasme kwamen tientallen mensen af op de

oproep om mee te doen begin 2019 zoals gemeld door

Ben Koenen in het verslag
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SAMENVATTING
Jean-Paul Close

de draagbare kastjes leverden problemen die te complex

waren voor vele deelnemers

de inzichten die men in real time opdeed bleken niet het

maatschappelijke drama weer te geven die volgens de

media waren ingegeven.

diverse reacties werden genoteerd zoals "de

meetapparatuur deugt niet" of "het is te complex" en "het is

niet zo erg als ik dacht". Maar ook "het blijkt dat mijn

buurman meer overlast veroorzaakt dan de vliegtuigen". 

Na de enthousiaste opstart ontstond een diversiteit aan

problemen die we samen met de leveranciers probeerden op te

lossen. Hierin bleek elke leverancier een eigen kijk op

ondersteuning te hanteren, los nog van de co-creatie

dynamiek. Deze bleek veelal nieuw voor iedereen. Vtec paste

zich gaandeweg aan en kwam met concrete en bruikbare

voorstellen die door de groep werden toegepast. Intemo hield

vast aan haar ontwerpkeuzes en bood tweedelijns technische

ondersteuning. Budgettaire werd Intemo ook een probleem. 

 In het project was uitgegaan van gratis wifi communicatie.

Intemo besloot uiteindelijk via een G4 abonnement te gaan

functioneren. In andere regionale projecten konden we dit nog

aanpassen, in Eindhoven Noord niet.

Kwalitatief bleken beide productlijnen effectief. Alleen in de

beoogde toepassing werden verwachtingen en mogelijkheden

op de proef gesteld. In het verslag zijn  de uitdaging op gebied

van lucht en geluid aan de orde gekomen. Op gebied van

burgerparticipatie ontstond ook een verandering van

motivatie. 

1.

2.

3.

Toen de draagbare Vtec kastjes aangepast werden naar vaste

opstellingen stelden inwoners hun tuin en wifi beschikbaar

voor de metingen maar waren niet meer inhoudelijk

betrokken.   
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CONCLUSIES
Jean-Paul Close

De focus op het vliegverkeer heeft niet de resultaten opgeleverd

die vooraf werden vermoed. Qua luchtvervuiling zijn de vele

andere componenten veel nadrukkelijker aanwezig dan dat van

vliegtuigen. De achtergrond luchtvervuiling (vervuiling

afkomstig van buiten de regio) is nagenoeg hetzelfde als voor de

hele regio. Daar kunnen inwoners zelf niet veel aan doen

behalve bijdragen aan macro-economische veranderingen

vanuit consumptiegedrag. De lokale pieken zijn wel

verantwoordelijkheid van de lokale bevolking, vaak individueel

(BBQ, ventilatie, houtkachels, scooters, roken, enz.). Volgens de

berekeningen van Peter Nijman veroorzaken die pieken op

jaarbasis slechts een klein percentage van de blootstelling. Dat

kan op uiterst lokaal en individueel niveau natuurlijk anders

zijn maar niet gebied breed. 

Op gebied van geluid is dat anders. De wijken liggen onder de

rook van het vliegveld. De wijken zelf zijn verrassend rustig

vergeleken met andere delen van Eindhoven, zelfs als we de

drukke verkeersaders rondom deze buurten in acht nemen.

Daarom is de toename van geluid door een vliegtuig naar

verhouding extra belastend, zeker  buiten de winter periode

wanneer inwoners graag buiten vertoeven in hun tuin of in de

groene zones van het gebied. Door de problematiek met de

geluidregistratie van de Intemokasten kon stilte niet voldoende

in kaart worden gebracht om de contrasten objectief en

absoluut genoeg te registreren. Voor burgerparticipatie is dit

misschien minder van belang dan voor het aankaarten van de

problematiek bij de beleidmakers door de afwijkingen van de

gestelde normen inzichtelijk te maken.

Tot slot is er de multidisciplinaire cocreatie. De gezondheid

gedreven interactie met de wijkbewoners is uitgebleven. Dit

mede doordat eigen verantwoordelijkheid en opties minimaal

zijn gebleken. De cocreatie richtte zich echter onvoorzien maar

bewonderenswaardig veel meer op de toegepaste technieken en

het vinden van gemeenschappelijke oplossingen.
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MOGELIJK VERVOLG
Jean-Paul Close

Focus op geluid van vliegverkeer. Het thema geluid is nog

steeds aan de orde maar vanuit een inhoudelijk detaillering

die veel gevoeliger apparatuur nodig blijkt te hebben voor

datgene wat de groep wil bereiken. 

Bij luchtvervuiling is PM gemeten maar geen NO2 noch

Ultrafijnstof specifiek. Beide zijn verkeer en luchtvaart

gerelateerd. 

Continuïteit in fijnmazig meten is wenselijk om de kwaliteit

van leven in de buurten en wijken te bewaken. En ook om

toch de lokale bijdrage aan vervuiling bespreekbaar te

maken.

De vraag is natuurlijk of dit team dit wil blijven doen? En of

men dat in de AiREAS context blijft plaatsen of dat men

zelfstandig dit op zich wenst te nemen?

Ook is er sprake geweest om heel Woensel Noord te

betrekken. Een veel groter gebied dat niet altijd dezelfde

gezondheid gedreven doelstellingen deelt.  

De samenwerking is goed bevallen ook al zijn de resultaten

anders gebleken dan oorspronkelijk ingeschat. Met de kennis

die is opgedaan en de participatie die is ontstaan zijn er een

aantal vervolg thema's die besproken kunnen worden:

1.

2.

3.

4.

5.

Vanuit AiREAS verband is de uiterst lokale buurtdialoog en

samenwerking van groot belang omdat het zich afspeelt op

mensniveau binnen de context van de grotere stedelijke en

regionale overwegingen die AiREAS of alle niveaus, horizontaal

en verticaal met elkaar verbindt. In een mogelijk vervolg zou

het aan te bevelen zijn om dit vanuit gezondheid, veiligheid en

bewustwording verder te trekken dan alleen meettechnieken.

Educatie, wijkgerichte zorg voor en met elkaar, de

samenredzame wijk, interculturele samenhang, autoluwe wijk,

groene daken, hergebruik van de openbare ruimte enz horen

daar ook bij. De metingen laten dan een toenemende

verbetering zien dankzij de integrale samenwerking.
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