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           vereniging Behoud de Parel
           http://behouddeparel.nl    MySense@BehoudDeParel.nl

GreenTechLab Fontys, Venlo, 16 mei 2018

Samen Meten
Samen meten tussen de varkens, kippen, mest en 
vrachtwagens in regio Horst aan de Maas – Venlo

waarom, wat, waar, hoe
ervaringen

Teus Hagen
email: mysense@behouddeparel.nl

http://behouddeparel.nl/
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in Jip en Janneke taal

⧫ mooi gebied, maar het stinkt hier

⧫ ik heb last, het lijkt wel astma

⧫ dat constante gedreun, vreemd niet op zondag

⧫ fijnstof: je ziet het niet, je merkt het nu nog niet

⧫ wetenschappers zeggen allemaal we gaan er eerder dood van

⧫ waar komt dit nu van?

∘ ben ik het, zijn het mijn buren?

∘ hallo, politiek doe er nu wat aan

∘ de jurist: 300 meter er vandaan heb je geen poot om op te staan

⧫ het grote geld gaat blijkbaar boven mijn gezondheid

fijne stof 
stinkt 
niet
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MySense sensor kits project, uniek in Nld
http://behouddeparel.nl/samen-meten

http://behouddeparel.nl/fijnstof

⧫ doel?
∘ bewustwording burgerij, politiek, handhaving, zelfregulering

∘ bruikbare lokale emissie metingen

∘ focus agrarische omgeving ivm problematiek vleesindustrie

⧫ hoe?
∘ deling ervaring, resultaten en software: vrij

⁌ http://github.com/teusH/MySense en website

∘ plaatsing van sensorkits in de regio, dan hier dan daar

∘ publicatie via website van metingen en informatie

∘ voorlichting (m.n. politiek en journalistiek)

∘ samenwerken met u, met RIVM, met vergelijkbare citizen science projecten 

http://behouddeparel.nl/samen-meten
http://github.com/teusH/MySense
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zo begon het: zelf meten van lokale luchtkwaliteit

en publiceren van lokale verschillen

⧫ NL grootste varkens (32.000)                , kippen (1.2M)             en

RMS              mestverwerking komt naar Grubbenvorst

de overloop uit Brabant, bijv Houbensteyn in Heide

⧫ knooppunt snelwegen: colonne vrachtwagens A67-A73

⧫ Behoud de Parel lokale metingen en publicaties vanaf 2014
∘ inzicht in lokaal luchtkwaliteit

∘ gericht op emissies met name uit intensieve veeteelt: fijnstof, ammoniak, stikstofoxides

∘ gehanteerde EU normen zijn achterhaald

∘ lokaal: groot gebrek aan  kennis/bewustzijn

∘ gezondheid is secundair in het politieke beleid

∘ de techniek is er nu: IoT, beschikbaarheid goedkope sensoren en processors en 

communicatie infrastructuur (internet, wifi en LoRa TTN)
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belangrijkste probleem: EU normen

politiek besluit dus niet te vatten

⧫ EU normen zijn vastgesteld meer dan 10 jaar geleden

⧫ geen cumulatief effect, elke emissie norm is apart bijv. fijnstof:

PM
10

 jaargemiddelde, aantal dagen van overschrijdingen

PM
2.5

 jaargemiddelde pas sinds 2 jaar gemeten

PM
1
 / roet geen norm

⧫ LuchtKwaliteits-Index (LKI/AQI) is er maar wordt niet gebruikt

gebaseerd op enkele indicatoren (PM
10

,PM
2.5

, ozon, stikstofoxides,...)

⧫ Luchtkwaliteits-norm meetbasis verschilt EU (μg/m3) en bijv USA 

(μg/m3 en parts per billion ofwel ppb)

⧫ Nld vraagt aldoor uitstel: derogatie, lokaal sluit men de ogen
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EU normen

het verschil: 

WHO, AQI, EPA, LKI (RIVM), EU norm tav PM
2.5

EU

WHO
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Jip en Janneke taal

en takkie snuft nu in de regio

⧫ net zoveel kippen als de inwoners van Amsterdam

⧫ net zoveel varkens als inwoners van bijv. Epe in één “flat”

⧫ ze eten, ze plassen en ze poepen alles op één hoop

⧫ 15 jaren geleden wisten we niet beter

⧫ en nu de kop in het zand: wat je niet weet deert je niet

⧫ struisvogelpolitiek in onze achtertuin?

fijne stof 
stinkt 
niet
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combi-luchtwassers vergunningsbasis

 reductie:           in theorie:  80% 

                     in de praktijk:  28%

⧫ de theorie:

de fabrikant zegt: fijnstofreductie 80% voor het grijpen

⧫ de praktijk: 

    6 mei 2017 Dylos DC1100 Pro

de concentratie PM
2.5 

uit het varkensbedrijf:

∘ bij de inlaat van de luchtwasser:  5000 pcs/sq ft

∘ bij de uitlaat van de luchtwasser: 3600 pcs/sq ft

⧫ nu bevestigd Livestock Research (Wageningen, april 2018)

praktijk: aanmerkelijk lager geur/ammoniak rendement
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Jip en Janneke

en takkie blaft en gaat snuffen

⧫ er was eens vergunning verleend

∘ de belofte was: het blijft beneden de grens EU norm

∘ de extra last is dus maar gering ...

⧫ en wat blijkt in de praktijk:

∘ te vaak  klopt dat verhaal niet

∘ geen lokaal toezicht en handhaving

⧫ over 20 jaar is alles elektrisch, ook het vrachtverkeer

∘ wordt er nu weer gesjoemeld of toch niet?

fijne stof 
stinkt 
niet
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lokaal meten van luchtkwaliteit

via WiFi, 4G, LoRa TTN regio Venlo-Horst
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http://behouddeparel.nl/samen-meten

wat meet MySense?

fijnstof 
PM1 

PM2.5 
PM10

geluid 

stikstof oxides 
 NOx 

kooldioxide
CO2 

ammoniak  
NH3 

ozon  
O3 

zwaveldioxide  
SO2 

stank 
regen 

wind 

GPS 
locatie 

temperatuur 

rel. 
vochtigheid 

luchtdruk 

documentatie en software:
https://github.com/teusH/MySense 

gas
AQI 

€375 – €750 

€75 – €150 

http://behouddeparel.nl/samen-meten
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kosten overzicht

⧫ ontwikkelkosten: € 4700
∘ voorschot van lid: € 3200

∘ bijdrage ondernemer: € 1500

⧫ toezegging funding Milieu Defensie € 2000

⧫ toezegging ondernemer € 1000
   

⧫ pagode meetkit (2 stuks): GPS, 2X fijnstof, meteo, wifi/4G
∘ pagode IoS1 € 350 (zonder gas sensor)

∘ pagode IoS2 € 840 (met gas sensoren)

⧫ LoRa gateway (2 stuks): 2 X € 300

⧫ kleine meetkit (5 stuks): LoRa, fijnstof,
∘ IoS 3 en 4: LoRa simpel, simpel temp/vocht  € 100

∘ IoS 5-7: Lora, GPS, temp/vocht/druk/luchtkwaliteit, PM
1
/PM

2.5
/PM

10
 fijnstof, display €165
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Jip en Janneke taal

en takkie snuft, snuft

⧫ meten is weten

⧫ dan weet je wat er gebeurt en waar vandaan het komt

⧫ dan kan je zeggen

∘ kijk daar nou eens!

∘ het waait niet over

∘ ik kies voor beter

∘ jij daar, doe er iets aan

⧫ zijn het nu de varkens, de kippen, de vrachtwagens,

of is het mijn houthaard of scooter?

⧫ Is het daar verderop, mijn buur of ben ik het?

fijne stof 
stinkt 
niet
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Publicaties uptodate grafieken

 (bron LML, PLIM) bijv. Venray, Vredepeel (RIVM)
periode 4 jaar t/m ma 16 april 2018

roet
PM

2.5

PM
10

roet
PM

2.5

PM
10

roet
PM

2.5

PM
10

PM
2.5

PM
10

2018

2017

2016

2015
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LKI (RIVM) over 5 dagen t/m do 19 april 2018



Behoud de Parel,16 mei 2018,   Teus Hagen, ”samen meten tussen de vrachtwagens, de varkens, kippen, en mestverwerking  nabij Venlo”          37 slides min 16 nog te gaan



Behoud de Parel,16 mei 2018,   Teus Hagen, ”samen meten tussen de vrachtwagens, de varkens, kippen, en mestverwerking  nabij Venlo”          37 slides min 17 nog te gaan

RIVM vuurwerk 2017 project regio Venlo

10 (eigen) SDS011/DHT22/LoRa sensorkits
http://behouddeparel.nl/vuurwerk2017

http://behouddeparel.nl/vuurwerk2017
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RIVM vuurwerk 2017 project

 

RIVM dataportaal: https://samen-meten.rivm.nl/dataportaal
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RIVM vuurwerk 2017 project

  
Open Data Dld: https://www.madavi.de/sensor/feinstaub-map-sds/#13/51.3575/6.1331
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fijnstof metingen regio Grubbenvorst-Venlo

april-mei 2018: A67/A73 zondagochtend +76% PM10
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fijnstof metingen regio Grubbenvorst-Venlo

april-mei 2018: A67/A73 zondagochtend +63% PM2.5
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n.a.v. o.a. RIVM Vuurwerk 2017

voorlopige conclusies

⧫ smalle piek tijdens vuurwerk jaarwisseling

⧫ DHT22 rel. vocht / temperatuur vocht probleem

∘ Bosch BME280 of BME680 beter (gevoeliger)?

⧫ fijnstof Nova SDS011 (Plantower PMS7003 is gevoeliger en kleiner)

∘ verhoogde piek bij rel. vocht groter 75%, correctie algoritme wordt nu ontwikkeld

∘ meetverschillen tussen de sensoren zijn te corrigeren (z.g. correlatie tests)

⧫ visuele terugkoppeling nodig en GPS

⧫ LoRa reikwijdte geringer als ingeschat: 1-2 km max

⧫ gas detectie nodig: stiktofoxides, ozon, ammoniak, kooloxides

⧫ verkeer geeft duidelijke verhoging fijnstof plaatselijk

⧫ kastjes lijken OK

⧫ APP hard nodig (grafieken zijn te technisch), iets à la Luftdaten (Stuttgart)?
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Jip en Janneke taal

⧫ meten = weten maar dan dan wel ook goed nadenken

⧫ het grafiek lijkt hoog, maar klopt dat wel?

⧫ statistiek is hartstikke moeilijk

∘ fijnstof PM
2.5

 komt niet echt van het verkeer

∘ fijnstof nabij snelwegen A67/A73 Blerick lijkt hoger als elders

∘ Intensieve Veeteelt: hoge emissies, filters werken niet zo goed

⧫ een weetje:  de kleinste pollen (de brandnetel) is groter als 10 mu (PM
10

 fijnstof)

             bacterie is 0.2 – 5 mu (PM5), een virus is kleiner als 1 mu (PM1)

⧫ fijnstof PM
10

:   je longen hebben last (longziekten)

⧫ fijnstof PM
2.5

:  net als de bacterie en virus, dat gaat de bloedbaan in (hart- en vaatziekten)

⧫ fijnstof nivo neemt af in Nederland, maar niet in agrarische omgevingen (+3%)

en het gaat daar (Horst aan de Maas) wel stinken

fijne stof 
stinkt 
niet
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wat willen we?

⧫ LoRa TTN netwerk dekking in de regio (gemeente?)

⧫ 5 tal 'pagode' meetkits op kritieke plaatsen

⧫ 20-25 tal kleinere (LoRa) meetkits op kritieke plaatsen

en andere plaatsen voor achtergrondsmetingen

⧫ ondernemers en burgers er volledig in betrekken

win-win situatie, zelfregulering

⧫ lokale overheid een stimulerende rol

⧫ waardevolle interactie met bijv RIVM en onderwijs

⧫ lokale overheid wat kan je hierin betekenen?
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techniek
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MySense techniek

                              github.com is your friend

⧫ hardware en software

⧫ duurzaamheid

⧫ opbouw: architectuur

⧫ kosten

⧫ documentatie

⧫ alles vrij te gebruiken en na te bouwen
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citizen science: boeren wijsheid op het platte land

MySense technologie basis

⧫ hardware: I2C, GPIO, USB, ARM, ESP8266

⧫ embedded zo min mogelijk, zoveel mogelijk plug en play

⧫ alleen Open Source Python software, modulair

⧫ alle software en documentatie vrij beschikbaar via github

⧫ Linux (Pi), PyCom, Adafruit C++ en PyMakre microPython

⧫ website tooling: Drupal, php, RDD, HighCharts

⧫ data: MySQL, Mosquitto, InfluxDB, JSON, HTML/XML, 

statistiekpakketten (Python), OwnCloud, (blockchain?)

⧫ communicatie: internet/security, WAN/wifi, IoT/LoRa
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MySense project: metingen en middelen
zie: http://behouddeparel.nl/?q=samen-meten

       en http://github.com/teusH/MySense

⧫ modulair: letterlijk lego-achtige aanpak: 

∘ HW: stekkertjes

∘ SW: (threaded) input plugins en output channels

∘ MySense opereert ook als data aquisitie EN/OF als proxy

⧫ hoog functioneel nivo: Raspberry Pi, PyCom satelliet kits

⧫ standaard software: Debian, (Micro) Python, firewall, hotspot

⧫ LoRaWan, WiFi WLAN en LAN, json dataformaat

⧫ OTA: remote (beveiligd) acces en updates

⧫ std data communicatie en opslag: CSV, MySQL, InFlux (sub en 

pub), email, Mosquitto (sub en pub), (Google) spreadsheet, CSV, TTN, etc.

met dank aan tientallen

initiatieven NL, USA, 

Dld (Stuttgart),

Italië, Spanje, China

met dank aan tientallen

initiatieven NL, USA, 

Dld (Stuttgart),

Italië, Spanje, China

http://behouddeparel.nl/?q=samen-meten
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MySense: wat willen we meten?

⧫ meta data: o.a. GPS waar ben ik?  wanneer, type 

sensor, SW versie, namen en unit metingen, 

IP addres ‑ calibratie gegevens per sensor en type 

sensor

⧫ meteo: temperatuur, rel. vochtigheid

⧫ fijnstof: PM
1
, PM

10
 en PM

2.5 

⧫ gassen: stikstofoxides, zwavel oxides, ozon, 

ammoniak (ivm mest)
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MySense hardware

GPS

BME280/680 oC rv hPa (aqi)
DHT11/22 oC rv

(geluid dB)

PMS7003 PM
10

 PM
2.5

 PM
1

SDS011 PM
10

 PM
2.5

(PPD42NS) PM
10

 (PM
2.5

)
(Dylos DC1100) PM

10
 PM

2.5

(regen)

Spec O
3, 

NO
2, 

CO
2

Alphasense NH
3

oled 
display
SSD1306

Pi-3
Pi Zero
+ 
PiShield

PyCom
WiPy-4
LoPy-4
+expansion

Marvin

locatie

meteo

fijnstof

invloed

gassen

Pi 3
Pi Zero

LoPy
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statistiek: calibratie

met dank aan RIVM (LML meetstations)

en HBO Fontys GreenTechLab / GGD A'dam

⧫ Python script, standaard statistiek/correlatie/regressie software

∘ mbv public domain Python software

∘ input: MySQL, CSV, XLSX, InFluxDB

∘ correlatie orde N, statistiek o.a. R2 toets, en veel meer ...

⧫ voorlopige uitkomst van 3 weken ruwe 1 minuut samples:

∘ Nova/Plantower correleert aardig met Dylos (in planning BAM1020)

∘ BME280/680 onderlinge correlatie, DHT22 ~2 ºC, RH 10% verschillen

∘ PPD42NS lijkt hopeloos (o.a. te veel PM
10

 “null readings”)

⧫ zie github statistics voor python script en HTML rapport (scatter plots en grafieken): 

http://github.com/teusH/MySense/tree/master/statistics

⧫ op verzoek (lees) toegang tot MySense InFluxDB, Mosquitto server of TTN server

http://github.com/teusH/MySense
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resultaten: correlatie 7 dagen PM metingen

ruwe data, 1 minuut samples juni 2017

Dylos DC1100, Nova SDS011, Shiney PPD42NS

Dylos ↔ SDS011
PM

2.5

Dylos ↔ SDS011
PM

2.5

Dylos ↔ SDS011
PM

10

Dylos ↔ SDS011
PM

10

SDS011 ↔ PPD42NS
PM

2.5

SDS011 ↔ PPD42NS
PM

2.5
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resultaten: correlatie 7 dagen rel. vocht. metingen

ruwe data, 1 minuut samples, juni 2017

BME280 en DHT22

BME280 ↔ DHT22BME280 ↔ DHT22 BME280 ↔ BME280BME280 ↔ BME280

DHT22↔ DHT22DHT22↔ DHT22
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april 2018 indoor PMS7003 en SDS011

PMS7003 ↔ SDS011
PM

10
 

PMS7003 ↔ SDS011
PM

10
 

PMS7003 ↔ SDS011
PM

2.5
 

PMS7003 ↔ SDS011
PM

2.5
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april 2018 BME680 en BME280

temperatuur      rel. vochtigheid        luchtdruk
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het To Do DIY lijstje

⧫ relatie onderling voor en na 3 maanden meten

⧫ relatie vocht en fijnstof deeltjes teller

met BAM2010
∘ Het “Joost vermoeden”: hoe sterk is die relatie (de zg Joost fit factor)?

∘ Is DHT22 meteo sensor wel OK? Mi nee

∘ operationele relatie Nova SDS011 onderling

∘ BME680 (AQI) toepassen?

∘ PMS7003 (klein, meer klassen stof) versus SDS011(groot): zet tussentijds de fan uit!

⧫ to do (afhankelijk van funding): 
∘ andere sensors: Plantower en Bosch BME 280 of BME 680

∘ invloed behuizing

∘ regen / wind invloed op fijnstof sensor telling

∘ andere locaties bijv nabij meetstation Vredepeel en Venray
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