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Inleiding 
 
Hier wordt een overzicht gegeven van de zaken die verricht zijn gedurende de stage binnen 
het Smart Emission Project. Voor dit project zijn er acht weken fulltime stagewerk verricht, 
aan het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit.  
 De stage is uiteindelijk wel ongeveer zo verlopen als via het plan van aanpak was 
vastgelegd. Het doel was om sensordata van de binnenstad van Nijmegen te vergelijken met 
sensordata van de binnenstad van Utrecht.  
Hiervoor was de selectie van twee onderzoeksgebieden nodig, waarin sensoren lagen 
waarvan de resultaten vergeleken konden worden. De wens was om de steden zowel qua 
patroon als de data te vergelijken. Op die manier is het onderzoek ook verder uitgewerkt.  

In het eerste deel van dit rapport wordt echt gefocust op de uitwerking van de 
visuele data, de kaarten. Hierop zijn invloedsfactoren, zoals hoogteverschil en bodemsoort 
zichtbaar gemaakt en beoordeeld. Aan de hand hiervan zijn patronen gesignaleerd.  

In het tweede deel van dit rapport ligt de focus op de analyse van de sensordata zelf, 
zoals deze uit een bepaalde week voor beide binnensteden gekozen is. Er wordt gekeken 
waar deze sensoren van elkaar afwijken, en welke oorzaken dit kan hebben door onder 
andere veldonderzoek te plegen.  
Ik wil mijn stagebegeleidster vanuit de Radboud Universiteit, Linda Carton, graag bedanken 
voor alle hulp die ik gekregen heb bij het voltooien van deze stage. Ook wil ik mijn 
stagebegeleiders vanuit de Nationale GI Minor, Fred Toppen en Elfriede Fendel, graag 
bedanken voor hun hulp.  
Tot slot wil ik alle mensen bedanken die ook onderdeel zijn van het projectteam: mijn mede-
stagelopers vanuit de Nationale GI Minor, de student-assistent, alle behulpzame burger-
sensorhouders en de mensen vanuit de gemeente Nijmegen, Intemo en andere bedrijven, 
die binnen het projectteam samenwerken en veel verduidelijking boden.  

Wijze van Verslaglegging 
 
De verslaglegging van deze stage, die gelopen is vanuit de Nationale GI Minor, voldoet niet 
geheel aan de eisen van de opdracht.  
Het verslag is namelijk langer dan de toegestane lengte. Echter, vanuit het stagebedrijf was 
dit de wens, juist omdat dit een pilot-project betreft, om zoveel mogelijk kaarten, grafieken 
en andere resultaten en conclusies vanuit mijn onderzoek wereldkundig te maken.  
 Dit zou namelijk van extra betekenis kunnen zijn voor de burger-sensorhouders en 
voor het project zelf, waarvoor resultaten van het project zo mogelijk meer inzichtelijk zijn.  
Het eindproduct diende daarom zo volledig en uitgebreid mogelijk te zijn, en aan die wens is 
tegemoetgekomen.  
Bovendien is er geen literature review opgenomen. Voor het Smart Emission Project wordt 
in dit geval sensordata van allerlei sensoren vergeleken tussen Nijmegen en Utrecht, om te 
kijken of er mogelijke patronen, aanwijzingen of verbanden zijn. Dit onderzoek is volledig 
gebaseerd op de sensordata zelf. Aangezien dit nog zeer jonge data is, is hier nog vrij weinig 
relevante literatuur over die specifiek over de geo-informatie aspecten van deze casus gaat. 
Daarom is besloten om geen literature review op te nemen. Het heeft weinig toegevoegde 
waarde bij het vinden van de patronen en afwijkingen met de kaarten en data, en op het 
zoeken van de antwoorden op de hoofd- en deelvragen.  
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De reden dat er geen conceptueel model is opgenomen, is omdat dit exploratief onderzoek 
betreft. Het is geen causaal onderzoek. Er worden geen hypotheses aangenomen of 
verworpen. Het stagebedrijf zoekt naar mogelijke aanwijzingen die, in later 
vervolgonderzoek, zouden kunnen leiden naar het ontdekken van verbanden. Uitkomsten 
van dit onderzoek kunnen de aanleiding vormen voor vervolgonderzoek, maar om causaliteit 
van het onderzochte te toetsen wordt de stageperiode van acht weken niet lang genoeg 
geschat. Mede omdat het de wens van het stagebedrijf was, is er gekozen om te focussen op 
exploratief onderzoek op basis van de beschikbare data.  
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Fase 1: Gebiedsafbakening 
 
Om een gedegen vergelijking te kunnen maken tussen de sensordata van de binnensteden 
van Utrecht en Nijmegen, was het noodzakelijk om voor beide steden een selectiegebied in 
te stellen waarin het gebied dat onderzocht wordt, wordt afgebakend. Buiten deze gebieden 
zou er niets onderzocht worden, maar binnen deze gebieden juist alle aanwezige  
(werkende) sensoren.  
Van tevoren, bij wijze van verkenning, zijn de aanwezige sensoren in zowel Nijmegen als 
Utrecht goed bekeken vanuit digitale viewers. Hierbij bleek al snel dat er in Utrecht veel 
minder sensoren geplaatst zijn, zowel in totaal als relatief, dan in Nijmegen. Bovendien zijn 
de sensoren in Utrecht veel meer geografisch geconcentreerd zijn, terwijl de sensoren in 
Nijmegen juist veel meer geografisch verspreid zijn.  
 

   
 
 
Al snel was er de constatering dat dit problemen kon opleveren bij de gebiedsafbakening, en 
is er naar een oplossing gezocht hiervoor. Voor de afbakening van het onderzoeksgebied 
wilde ik naar de reikwijdte van de sensoren kijken. Omdat de sensoren een groot aantal 
(meer dan 60) kleinere sensoren bevatten die allerlei verschillende zaken op verschillende 
afstanden meten, is een gemiddelde meetafstand per sensor niet relevant. Dit werd 
(indirect) bevestigd door Intemo, de ontwerper en producent van de sensoren. Bovendien 
kan de meetafstand voor bepaalde zaken verschillend zijn, bijvoorbeeld geluid. Een hard 
geluid draagt verder (over afstand) dan een zacht geluid. Deze afstand is dus nooit helemaal 
precies te bepalen.  
 Daarom is er voor de meetafstand van individuele sensoren aangenomen dat de 
sensoren alleen de specifieke omstandigheden meten op de coördinaten waar ze 
gestationeerd zijn. Echter, er was wel behoefte aan een bruikbare indicatie voor het 
afbakenen van een onderzoeksgebied.  
Daarvoor is er uiteindelijk gekozen voor de gemiddelde afstand tussen de sensoren, per stad. 
Voor zowel Utrecht als Nijmegen zijn alle sensoren ingevoerd in ArcGIS, waarna de afstanden 
tussen alle sensoren onderling per stad berekend zijn. Hier is uiteindelijk, per stad apart, een 
gemiddelde van genomen. Dit gemiddelde is gebruikt om een buffer te creëren om alle 
sensoren heen, per stad apart.  

Figuur 2 
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Deze buffers zijn bijvoorbeeld voor Nijmegen veel groter dan voor Utrecht, omdat in 
Nijmegen de sensoren gemiddeld veel verder van elkaar af liggen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
In Figuur 3 zijn de buffers en het selectiegebied voor Nijmegen te zien en rechts de buffers 
en het selectiegebied voor Utrecht. Het selectiegebied moest voldoen aan een aantal 
criteria. Zo moesten de sensoren voornamelijk gelegen zijn in de binnenstad. Bovendien 
werden goedwerkende sensoren met betrouwbare data geprefereerd boven sensoren die 
duidelijk niet goed functioneerden.  
Utrecht is uiteindelijk geografisch als uitgangspunt genomen om ook Nijmegen op te 
baseren, omdat er in Utrecht maar een klein aantal sensoren hing, op zeer specifieke 
plaatsen (alleen aan bushokjes bevestigd), alleen in de binnenstad. Daarom moest het 
onderzoeksgebied van Nijmegen ook zeer specifiek de binnenstad beslaan, en moesten de 
sensoren, evenals in Utrecht, echt verspreid liggen over verschillende gedeelten van de 
binnenstad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figuur 3 

Figuur 4 
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Figuur 4 geeft het uiteindelijk onderzoeksgebied weer dat is gekozen voor Nijmegen, om te 
vergelijken met het onderzoeksgebied in Utrecht, dat is weergegeven in dezelfde figuur. 
Beide onderzoeksgebieden zijn in de figuren aangegeven met een groene polygoon. De 
sensoren die erbinnen vallen, zijn aangegeven met rode stippen. De ID-nummers die deze 
sensoren toebedeeld hebben gekregen binnen de Smart Emission administratie, teneinde de 
overzichtelijkheid te vergroten, zijn in het blauw ernaast aangegeven.  
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Fase 2: Data Acquisitie  
 
Voor het vergelijken van de binnensteden van Nijmegen en Utrecht is er uiteindelijk een 
peildatum gekozen. Om de patronen van de verschillende steden te vergelijken leek het het 
beste om een tijdsreeks te kiezen waar de losse eenheden makkelijk te analyseren was, 
maar waar de selectie niet een te grote hoeveelheid aan data zou opleveren. Een maand was 
te groot, een week bleek perfect.  
Bovendien waren de sensoren in Utrecht door technische omstandigheden tijdelijk niet 
beschikbaar geweest. Het was wel noodzakelijk dat er een week werd gekozen waar al wél 
een week lang metingen voor geregistreerd waren in beide steden, op alle dagen, omdat 
anders een vergelijking moeilijk zou zijn.  
Daarom is er uiteindelijk gekozen voor week 44, van maandag 31 oktober (Dag 1) tot en met 
zondag 6 november (Dag 7). Binnen deze weken waren de dagen zelf de afzonderlijke 7 
eenheden, die gebruikt om de data-analyse overzichtelijker te maken. De variabelen die 
gekozen zijn om te vergelijken zijn in te delen in drie categorieën:  

- Luchtkwaliteit (O3, NO2, CO2, CO); 
- Geluidsoverlast (Noise); 
- Temperatuur (Temperature).  

 
De dataverzameling vanuit de Heron-viewer heeft uiteindelijk een redelijk groot gedeelte 
van de projecttijd gekost. Dit is uiteindelijk op een zeer systematische en efficiënte manier 
gebeurd, om zo min mogelijk tijdsverlies hierbij te garanderen: 

1. Voor alle geselecteerde sensoren uit Nijmegen (23 in totaal) en voor Utrecht (13 in 
totaal) werd voor week 44 de sensordata gedownload voor de hele geselecteerde 
week. Dit heeft voor alle combinaties van variabelen (O3, NO2, CO2, CO, Noise en 
Temperature) met alle geselecteerde sensoren (36 in totaal) apart moeten 
plaatsvinden. Dit resulteerde in 216 onbewerkte xls-bestanden gedownload, die niet 
makkelijk te gebruiken waren in Excel vanwege een onbekende bestandsindeling.  

2. Een groot aantal onrelevante kolommen (automatisch gegenereerde ID-nummers, 
invoertijdstippen, eenhedendata, minimum- en maximumdata, afwijkingendata) zijn 
handmatig en systematisch uit de data verwijderd.  

3. Elk van de 216 databestanden is via Excel omgezet van een xls-bestand met een 
moeilijk bewerkbare indeling, naar een xlsx-bestand, dat veel makkelijker te 
bewerken is via Excel. Deze bestanden bestaan alleen uit een tijdsaanduiding met het 
uur (time) en een meting (s#, # = nummer van de sensor).  
Wat hier tevens is gedaan, is het maken van een zogenaamde ‘Join_Table’. Dit is 
eenzelfde xlsx-bestand, maar ditmaal met alleen de tijdsaanduiding (time) erin. Deze 
is tevens compleet gemaakt; de uren dat het sensorsysteem geen uurgemiddelde 
voor de sensor heeft doorgegeven zijn hier ook handmatig aan toegevoegd.  

4. De sensordata van Utrecht en Nijmegen wordt per stad en variabele (Noise, 
Temperature, etc.) gejoined. Bij het joinen worden alle sensoren binnen een 
variabele samengevoegd. Dit wordt gedaan in ArcGIS, met behulp van de gecreëerde 
‘Join_Table’. Deze wordt gebruikt om de data van alle losse sensoren, waar soms 
bepaalde tijden in ontbreken, mee te joinen.  
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5. Vanuit ArcGIS is deze gejoinde data weer overgezet naar Excel, waar kolommen met 
overbodige data is verwijderd en ook het geheel qua opmaak netter is gemaakt. Het 
is tevens in een indeling en opmaak geplaatst die vanuit eerdere projecten binnen 
het Smart Emission Project nuttig is gebleken.  

6. In Excel is per bestand dat gaat over één variabele (Noise, Temperature, etc.) met alle 
sensoren, voor zowel Utrecht als Nijmegen, één grafiek per dag gecreëerd, die op de 
verticale as de gemiddelde waarden weergeeft die de sensoren hebben 
geregistreerd.  
Ook zijn de minima en maxima voor de verschillende variabelen bij beide steden 
samen berekend, zodat per variabele de eenheden en afstand hiertussen, verticaal 
langs de grafieken, hetzelfde kunnen worden gehouden.  
Bovendien zijn bij geluidsoverlast (Noise) de waarden die boven de 45 dB lagen rood 
aangemerkt, omdat dit in eerdere projecten van het Smart Emission Project een 
cruciale grenswaarde was die het verschil tussen geluidsoverlast en geen 
geluidsoverlast maakte.  

7. De gecreëerde grafieken zijn in Word-bestanden geplaatst om de variatie per 
variabel meer overzichtelijk te houden.  

Hieronder, in Figuur … volgen twee voorbeelden van de gecreëerde grafieken. In totaal zijn 
er 84 van deze grafieken gecreëerd, wat teveel is om in één verslag aan bod te laten komen. 
Er zijn 14 grafieken per variabel, met 2 per dag, één voor elke stad.  
 
Gegevens: ‘Temperature’ Vergelijking, Dag 1 – Maandag 31 oktober 2016, Lijngrafiek 
Nijmegen      Utrecht 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5 
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Fase 3: Informatievergaring bij Experts 
 
In het kader van de stage was het nodig om extra informatie te vergaren bij experts, 
teneinde een completer beeld te krijgen van het gehele project. In eerste instantie zou het 
ook nodig zijn specifieke experts van bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen te raadplegen 
voor een interview, maar uiteindelijk bleken veel analyses makkelijk uit te voeren zonder 
hulp van gemeente of experts van bedrijven.  
In het kader van informatievergaring en participatie zijn er echter wel een paar zaken die 
gedaan zijn om de participatie en diepgang binnen het project te vergroten.  

1. Ik heb een presentatie gegeven tijdens het Avondcollege Geluid. Hierop kwamen 
zowel burger-sensorhouders, experts van de gemeente Nijmegen, als begeleiders 
vanuit de Radboud Universiteit samen om de burger-sensorhouders meer kennis en 
inzicht te geven in het thema ‘geluid’, door middel van colleges van experts. Hier zijn, 
in opdracht voor gemeente Nijmegen, een aantal kaarten voor geproduceerd.  

2. Er is een bezoek gebracht aan de GeoBuzz beurs, waar Paul Geurts, een Strategisch 
Informatie Adviseur van de gemeente Nijmegen (die ook werkt binnen het Smart 
Emission Project), een presentatie gaf. Deze ging onder andere over de 
samenwerking binnen het project, de opzet ervan, de dataverwerking binnen de 
informatiestructuur en de meerwaarde van Data Science voor de resultaten. Mijn 
bedoeling was de stemming en interesse van het publiek te peilen voor het project. 
Hier is een verslag van toegevoegd in dit stageverslag, in Bijlage 1.  

3. Er is een bezoek gebracht aan een (actieve) burger-sensorhouder, Piet Biemans, die 
een sensor van het Smart Emission Project in Nijmegen houdt (station 58). Hij had 
vragen over het downloaden en verwerken van data, en in het kader van het 
burgernetwerk en participatie is hij hierbij geholpen. Een kort verslag hiervan is 
toegevoegd in dit stageverslag, in Bijlage 2.  
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Fase 4: Afbakening van Invloedsfactoren 

Afbakening van Invloedsfactoren 

 
In deze fase zijn de invloedsfactoren afgebakend die van invloed zouden kunnen zijn op de 
variabelen (O3, NO2, CO2, CO, Noise en Temperature) in de onderzoeksgebieden in Nijmegen 
en Utrecht.  
In eerste instantie is vooral gefocust op hoogteverschil en verkeersintensiteit als mogelijke 
invloedsfactoren, omdat hier vanuit de ervaring van bewoners en burger-sensorhouders al 
aanwijzingen voor waren.  
De hoogtedata voor beide steden is op het internet gevonden bij de PDOK (Publieke 
Dienstverlening op de Kaart). Voor de verkeersintensiteitsdata is de gemeente Nijmegen 
benaderd, maar de vergaring hiervan is niet succesvol gebleken. Bovendien bleek het een 
aanzienlijk obstakel om ook voor de situatie van Utrecht, een stad die wel een proef met 
sensoren heeft (nog veel recenter), maar niet direct onderzoek onderneemt binnen het 
Smart Emission Project, verkeersdata te vergaren. Toen is de focus voor de tweede 
invloedsfactoren verlegd van het hoogteverschil naar de bodemsamenstelling.  

Met het oog op de uiteindelijke twee invloedsfactoren (hoogteverschil en 
bodemsamenstelling) zijn kaarten gemaakt die visuele aanwijzingen kunnen geven voor 
mogelijke verbanden die zouden kunnen bestaan tussen genoemde invloedsfactoren en  
variabelen.  

 

Invloedsfactor 1: Bodemsamenstelling (Lithologie) op Temperatuur 

 
In Figuur … is de een kaart te zien die het verband weergeeft tussen de bodemsamenstelling 
(lithologie), met haar verschillende bodemtypen, voor het selectiegebied van Nijmegen, in 
combinatie met de maximummeetwaarden voor de temperatuur per dag voor week 44 per 
sensor.  

 
  Figuur 6 
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Uit deze eerste kaart zijn een aantal zaken gebleken. Ten eerste bleek de 
bodemsamenstelling allerminst relevant voor de temperatuurmetingen te zijn. Omdat de 
verdeling van lithologische bodemtypen nogal grof is in Nijmegen, en er nabij de grenzen van 
het dominante bodemtype (zand en klei) geen veranderingen in de temperatuurpatronen te 
zien zijn, vormde deze kaart geen verdere aanleiding voor vervolgonderzoek.  

Deze bodemdata is afkomstig van het Provinciaal Georegister. Uit overige data van 
het Provinciaal Georegister bleek dat de provincie Gelderland een andere indeling in 
lithologische bodemtypen hanteert dan de provincie Utrecht. Dit probleem was op zichzelf 
niet onoverkoombaar, omdat vergelijkbare bodemtypen uiteindelijk wel te achterhalen zijn. 
Bij nader overleg bleek echter een eventuele samenhang tussen de bodemsamenstelling en 
één van de variabelen, in dit geval Temperature, niet theoretisch te onderbouwen. Er is in 
overleg besloten deze suggestie niet aan te merken voor vervolgonderzoek. Voor het 
onderzoeksgebied van Utrecht is de bodemsamenstelling dan ook niet meegenomen.  
 

Invloedsfactor 2: Hoogteverschil op Temperatuur 

 
Voor de tweede serie kaarten is gekeken naar de mogelijke invloed die de ligging van een 
sensor qua hoogte kan hebben op de temperatuur die de sensor meet. Hiervoor was het 
nodig om zowel over de hoogtedata als de temperatuurdata te beschikken. De hoogtedata is 
digitaal aangevraagd bij de PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) en opgestuurd. 
Hierna is deze samengevoegd met die van andere percelen, waarna er een uitsnede van is 
gemaakt per stad, met het selectiegebied als sjabloon.  

De temperatuurdata van de sensoren is gedownload vanuit de Heron-viewer van het 
Smart Emission Project. Deze data is in Excel verder bewerkt, om met formules van elke dag 
de maximumwaarde per sensor te berekenen, en deze in een aparte tabel te plaatsen. 
Vanuit Excel is deze data weer terugverplaatst naar een ArcGIS-shapefile, waarmee er een 
ruimtelijke dimensie aan gegeven kon worden.  
 

 
 
 
In Figuur 7, hierboven, is een dergelijke tabel weergegeven. Deze specifieke tabel weergeeft 
de maximumtemperatuur per dag, per sensor, voor Utrecht.  
Voor de kaarten die het hoogteverschil weergeven, is er eerst gekozen om kaarten te maken 
met de maximumtemperaturen, omdat wellicht extreme verschillen hierbij wellicht meer 
zouden kunnen opvallen. Voor de rasterdata van de hoogtekaarten is in alle situaties 
gekozen voor een duidelijke kleurentegenstelling, die zoveel mogelijk het contrast tussen 
hoog en laag duidelijk kan maken, zonder onnodig de duidelijkheid van de kaarten aan te 
tasten.  
  

Figuur 7 
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Maximumtemperaturen 

 
Figuur 8 laat de kaart zien 
met de maximum-
temperaturen per dag in het 
onderzoeksgebied van 
Nijmegen.  
Hier zijn al een aantal 
conclusies uit te trekken. Zo 
lijkt het zo dat aan het einde 
van de week (de laatste 3 
dagen), de temperatuur 
overal in de binnenstad laag 
is.  
Echter, aan het begin van de 
week (de eerste 3 dagen), 
lijkt de temperatuur overal 
hoog te zijn, behalve bij de 
sensoren die aan de 

zuidoostkant (26, 28 en 58) en zuidwestkant (18, 44 en 57) van Nijmegen gelegen zijn. De 
sensoren aan de oostkant van Nijmegen liggen hoger dan alle andere sensoren. Deze 
steunen de veronderstelling dat de hoogte een (negatieve) invloed heeft op de temperatuur. 
Echter, doordat de sensoren aan de zuidwestkant ook laag uitvallen, wordt deze 
veronderstelling weer geneutraliseerd, want dit gebied ligt lager. Voor deze afwijking is geen 
directe oorzaak aan te wijzen. Op een later moment zal hiernaar gekeken worden met 
behulp van gebiedskennis.  

Figuur 9 laat de kaart zien 
met de maximum-
temperaturen per dag in het 
onderzoeksgebied van 
Utrecht.  
De trends lijken op veel 
sensorplekken onderling 
overeen te komen: hoge 
maximumtemperaturen in 
de eerste 3 dagen van de 
week, die snel afnemen, 
waarna de afname 
geleidelijk vertraagt. 
Sommige sensoren vertonen 
op zaterdag nog een kleine 
piek, vooral degenen die het 
dichtst in het centrum 
liggen. Er is echter wel een 
belangrijk verschil met de 
resultaten van Nijmegen.  
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Er lijkt ruimtelijk weinig verschil tussen de maximumtemperaturen in het centrum en de 
buitenwijken. Dit doet suggereren dat het waargenomen verschil in Nijmegen aan het 
hoogteverschil kan liggen.  

Temperaturen – Daggemiddeldes  

 
Omdat de resultaten van de maximumtemperaturen relatief weinig aanwijzingen gaven voor 
een mogelijk verband, is ervoor gekozen om ook de gemiddelde temperaturen per dag mee 
te nemen. Deze geven misschien minder extreem de verschillen weer, maar geven wel een 
accurater beeld van wat er elke dag per sensor gemeten is.  

Figuur 10 geeft deze kaart 
weer, met de gemiddelde 
temperaturen per dag in 
het onderzoeksgebied 
van Nijmegen.  
Deze kaart geeft een heel 
ander beeld dan de kaart 
met maximum-
temperaturen. De trends 
zijn ongeveer overal 
hetzelfde bij alle 
sensoren, maar die aan 
de zuidoostkant (26, 28 
en 58), en enkelen in het 
midden, op de helling (46, 
55, 59), lijken 
systematisch veel lager 
uit te vallen dan de 
overige sensoren. 
Bovendien hebben de 

sensoren die aan de west- en 
noordkant liggen (13, 17 en 
34), die op het laagst gelegen 
terrein staan, de hoogste 
gemiddelde 
temperatuurscores. Dit 
ondersteunt het idee dat het 
hoogteverschil een 
(negatieve) invloed heeft op 
de gemeten temperatuur. 
Alleen sensor 19 wijkt af: hij 
ligt zeer laag, maar heeft 
geen hoge 
temperatuurscores. Deze 
sensor ligt echter wel het 
dichtst bij de Waal. Mogelijk 
heeft de aanwezigheid van 



15 
 

rivierwater een invloed op de temperatuurmeting; hier kan echter niets met zekerheid over 
gezegd worden.  
 
Figuur 11 geeft de kaart weer met de gemiddelde temperaturen per dag voor het 
onderzoeksgebied van Utrecht.  
De gemiddelde temperaturen hier allemaal ongeveer even hoog, zonder afwijkingen van de 
gebruikelijke trend. Alleen de sensoren die midden in het centrum liggen (72 en 80) hebben 
systematisch net iets hogere scores op alle dagen dan de overige sensoren.  

Hoewel er relatief veel hoogteverschil is in het centrum door de hoge oude 
bebouwing, is er bekend dat de sensoren allemaal bovenop een soort reclameborden 
bevestigd zijn, die op ooghoogte liggen. Er is wel hoogtevariatie in Utrecht die van invloed 
kan zijn, maar deze is uitsluitend van de hoogte van de bodem.  

Bovendien zoude de verhoogde gemiddelde temperaturen in het centrum, bij 
sensoren 72 en 80, ook kunnen komen doordat er daar een verhoogde verkeersintensiteit is, 
met voertuigen die warmte en verwarmde uitlaatgassen uitstoten. Het is ook mogelijk dat 
het zogenaamde hitte-eilandeffect meespeelt. Dit houdt in dat door de extra aanwezigheid 
van grote stenen gebouwen, met veel oppervlak dat de zon kan verwarmen, de temperatuur 
op bepaalde plekken in steden significant hoger ligt (door deze stenen gebouwen) dan op 
plaatsen in de stad waar de zon op minder stenen oppervlak schijnt dat warmte absorbeert.  
 Dit is echter slechts een gissing, die niet bewezen of ontkracht kan worden. Wellicht 
kan er wel meer duidelijkheid om de situatie rondom de sensoren geschapen worden door 
een veldonderzoek.  
 

Temperaturen – Totale Gemiddeldes 

 
De vergelijking van de gemiddelde temperaturen per dag gaven veel aanwijzingen die op een 
mogelijke invloed van het hoogteverschil op de temperatuur zouden kunnen duiden, maar 
voor de compleetheid en duidelijkheid van het beeld is het wenselijk om uitvergrote kaarten 
te leveren, waarop de totale gemiddelde temperatuur van de hele week te zien is per 
sensor.  

Figuur 11 
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Figuur 12 laat deze 
kaart zien voor het 
onderzoeksgebied van 
Nijmegen.  
Meteen valt op dat 
sensor 30 extreem hoog 
uitvalt, maar dit is een 
meetfout, want doordat 
er bij deze sensor maar 
één keer een dag-
gemiddelde 
geregistreerd is, is deze 
niet representatief.  
Hier vallen precies 
dezelfde zaken op als 
bij de kaart met de 
daggemiddelden. De 
sensoren aan de 
zuidoostkant van 
Nijmegen vallen lager 

uit dan de rest, terwijl de sensoren in het westen en in het midden (bij het Keizer Karelplein) 
juist veel hoger uitvallen dan de rest.  
De resultaten voor sensoren 17 en 34 in het noorden vallen lager uit dan verwacht, als je 
deze kaart vergelijkt met de kaart met de daggemiddelden, maar dit komt omdat hierbij 
alleen de daggemiddelden van maandag en dinsdag extreem piekten; daarna trokken deze 
sensoren gelijk met de overige sensoren op deze hoogte.  

Figuur 13 geeft de 
totale gemiddelde 
temperaturen weer 
voor het onderzoeks-
gebied van Utrecht.  
Ook hier valt een 
sensor op door zijn 
extreme score, 
namelijk sensor 69. 
Dit is echter ook een 
uitschieter, die 
dezelfde fout 
representeert als de 
uitschieter op de 
vorige kaart met 
totale gemiddeldes 
van Nijmegen.  
Voor de rest is hier 
weinig variatie te zien 

tussen de verschillende sensoren. Het lijkt erop dat de uitschieters van sensoren 72 en 80 uit 
de vorige kaart van Utrecht, met de daggemiddelden, hier geneutraliseerd worden. Er zullen 
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dus een aantal dagen tussen gezeten hebben die toch relatief lager waren dan bij andere 
sensoren.  
Deze resultaten bevestigen het vermoeden van de temperatuurkaarten met de 
daggemiddelden, namelijk dat er mogelijk een negatief verband zou kunnen zijn tussen 
hoogteverschil en de gemeten temperatuur per sensor.  
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Fase 5: Voorspelling van de Verwachtingen 
 
Op grond van de interpretatie van eerder gemaakte kaarten, met hun bijbehorende data, 
zijn er een aantal verwachtingen op te stellen.  
 
Verwachting 1: Hoogteverschil heeft een negatieve invloed op de gemeten temperatuur 
van sensoren. Over het algemeen kan verwacht worden, dat als een sensor hoger gelegen 
is, dat deze relatief lagere temperatuurwaarden zal registreren dan eenzelfde lagergelegen 
sensor.  
 
Het is belangrijk om in het oogpunt te houden dat dit een exploratief onderzoek is, en geen 
causaal onderzoek. Er wordt niet gepoogd een dergelijk verband statistisch aan te tonen, 
omdat een stage van acht weken daar te kort voor zou zijn.  
Er wordt geprobeerd om aanwijzingen te vinden voor dergelijke (causale) verbanden, die 
dan in vervolgonderzoek op causaliteit onderzocht zouden kunnen worden. Omdat de 
sensordata van Utrecht pas zeer kort bestaat, heeft het onderzoek dus vanzelfsprekend een 
experimenteel karakter.  
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Fase 6: Data-analyse en Datacontrole 
 

Voorselectie van Variabelen voor de Data-analyse 

 
De gegevens van de sensoren van de geselecteerde onderzoeksgebieden van Nijmegen en 
Utrecht, zoals ze verder zijn beschreven in Fase 2, zijn verder gebruikt voor een uitgebreide 
data-analyse.  
Per variabele en per dag zijn de resultaten van de sensoren vergeleken tussen de twee 
steden, Nijmegen en Utrecht. Er is hierbij gezocht naar zowel patronen als afwijkingen. Er 
waren drie categorieën variabelen die nuttig waren voor het Smart Emission Project om 
onderzocht te worden. Deze zijn:  

- Luchtkwaliteit (O3, NO2, CO2, CO); 
- Geluidsoverlast (Noise); 
- Temperatuur (Temperature).  

 
Uiteindelijk was het belangrijkste doel om te bepalen of er invloedsfactoren waren die van 
invloed konden zijn op zaken die concreet zijn voor de burger-sensorhouders, namelijk de 
luchtkwaliteit, geluidsoverlast en temperatuur. Daarom bleek het nodig om voor de 
verschillende categorieën één dominante variabel per categorie te selecteren.  
 De categorieën geluidsoverlast en temperatuur bevatten elk maar één variabele, dus 
daarvoor is het duidelijk welke er gekozen dienen te worden om een representatief beeld te 
krijgen. Om echter een representatief beeld te krijgen van de luchtkwaliteit, diende er een 
keuze gemaakt te worden uit vier variabelen.  
De begeleiding vanuit het Smart Emission Project heeft overleg gepleegd in het kader van 
het Avondcollege Luchtkwaliteit, met experts vanuit bedrijven en overheid op het gebied 
van luchtkwaliteit, waaruit naar voren kwam dat O3 in het kader van dit onderzoek 
beschouwd mag worden als de meest representatieve variabele om de luchtkwaliteit 
accuraat mee te meten.  
Dit valt deels te verklaren doordat de vorming van O3 grotendeels afhankelijk is van het 
weer. Van O3 is bekend dat deze wordt gevormd onder invloed van zonnestraling, en 
bovendien dat dit een gas is dat naar de lagergelegen gebieden trekt. Bovendien is dit een 
zeer schadelijk gas voor de menselijke gezondheid.  

De andere drie gassen, NO2, CO2 en CO, zijn voornamelijk afkomstig uit de 
uitlaatgassen van verkeersvoertuigen. Door hun lagere concentraties en gezondheidseffect 
zijn ze veel minder gevaarlijk voor de mens. NO2 is echter wel redelijk schadelijk en heeft ook 
een relatief grote impact op de luchtkwaliteit. Deze was echter voor beide 
onderzoeksgebieden niet op een correcte wijze gekalibreerd, waardoor er systematische 
meetfouten in de data zaten. Daardoor is uiteindelijk alleen O3 als variabel overgebleven 
voor het creëren van een representatief beeld van de luchtkwaliteit.  
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De uiteindelijke gekozen variabelen die representatief zijn voor hun categorieën zijn: 
 

Categorieën Gekozen variabelen: 

Luchtkwaliteit O3 

Geluidsoverlast Noise 

Temperatuur Temperature 

 
Alleen van deze drie variabelen is de vergelijking tussen de onderzoeksgebieden van 
Nijmegen en Utrecht verder geanalyseerd.  

Data-analyse 

 
In Fase 2 zijn er overzichtsgrafieken gemaakt voor onder andere de variabelen O3, Noise en 
Temperature, voor de onderzoeksgebieden van Nijmegen en Utrecht, die in dit 
deelhoofdstuk verder geanalyseerd worden.  
Om ze te analyseren zijn eerst per variabel, per dag, de grafieken met de sensorresultaten 
naast elkaar geplaatst in een document. Op deze grafieken heeft per meetdag een visuele 
analyse plaatsgevonden. Het belangrijkste doel hiervan wat het vinden van patronen en 
afwijkingen. De gevonden patronen en afwijkingen worden uiteindelijk in de Conclusie 
vergeleken met de gevonden patronen en afwijkingen die gevonden zijn door het gebruiken 
van de kaarten in Fase 4.  
De manier waarop de analyse is uitgevoerd, is als volgt.  

1. Omdat de situaties waarin sensoren in beide steden geplaatst zijn nooit identiek 
kunnen zijn, wordt gekeken naar alle lijnen van alle sensoren. Waar sensoren bij 
beide steden overeenkomen, worden ze niet aangemerkt. Ze moeten niet alleen qua 
patroon overeenkomen, maar over het geheel gezien. Hierbij wordt ook naar de 
meetgetallen op de Y-as gekeken. Als een patroon identiek is, maar het ligt 5 graden 
Celsius hoger of lager dan bij de andere stad, dan telt het alsnog als afwijking. Indien 
er op dezelfde plek ook een lijn loopt bij de andere stad, telt deze niet als afwijking.  

2. Vanuit elke grafiek van Nijmegen is gekeken waar deze afwijkt van de grafiek in 
Utrecht. Alle lijnen van Nijmegen die hoger liggen dan de lijnen van Utrecht, zijn (in 
de grafiek van Nijmegen) met rood aangemerkt. Alle lijnen van Nijmegen die lager 
liggen dan de lijnen van Utrecht, zijn (in de grafiek van Nijmegen) met geel 
aangemerkt.   

3. Vanuit elke grafiek van Utrecht is vervolgens gekeken waar deze afwijkt van de 
grafiek van Nijmegen. Alle lijnen van Utrecht die hoger liggen dan de lijnen van 
Nijmegen, zijn (in de grafiek van Utrecht) met rood aangemerkt. Alle lijnen van 
Utrecht die lager liggen dan de lijnen van Nijmegen, zijn (in de grafiek van Utrecht) 
met geel aangemerkt.   

4. Het onderscheid tussen rood en geel verduidelijkt het verschil tussen positieve en 
negatieve afwijkingen.  

5. De afwijkende sensoren worden ook, in hun respectievelijke kleur (rood of geel), 
aangemerkt in de legenda, wat van verder nut is voor de volgende stap van de 
analyse.  
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Ter verduidelijking is hier een voorbeeld opgenomen. In de figuur hieronder, Figuur 14, zijn 
twee van dergelijke aangemerkte grafieken te zien. Deze twee grafieken zijn zeer geschikt 
om alle principes van de visuele analyse te demonstreren.  
 
Gegevens: ‘Noise’ Vergelijking, Dag 2 – Dinsdag 1 november 2016, Lijngrafiek 
Nijmegen      Utrecht 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
In de grafiek van Nijmegen is duidelijk te zien dat er een gedeelte van sensorlijnen te zien is 
dat niet gemarkeerd is door rode of gele, en wat dus geen afwijkingen vertoont. Dit 
ongemarkeerde gedeelte komt bij beide steden ongeveer overeen; hier zijn bij beide steden 
waarnemingen van Noise in. Er is hier met een nauwkeurigheid gewerkt van ongeveer 2,5 
Noise-eenheden.  
Qua afwijkingen is er te zien dat er in Nijmegen één lijn positief afwijkt, namelijk sensor 17. 
Deze lijn is horizontaal op de hoogte van Noise-eenheid 40. In deze zelfde tijdsperiode is er 
niets te zien in Utrecht op de hoogte van Noise-eenheid 40; er is geen vergelijkbaar patroon 
in Utrecht, dus wijkt sensor 17 af. Aangezien hij boven het gebruikelijke patroon van beide 
steden ligt, is het een positieve afwijking.  
Omgekeerd is er te zien dat er een aantal lijnen onder het overeenkomende gebied liggen in 
Nijmegen, terwijl dit gebied in Utrecht helemaal leeg is. Het feit dat hier in Utrecht geen 
waarnemingen liggen, betekent dat dit allemaal afwijkingen zijn. Ze liggen onder het 
overeenkomende patroon, dus zijn het negatieve afwijkingen. Het betreft hier sensoren 16, 
27, 28, 34 en 45. Alle afwijkingen zijn in de legenda aangemerkt met dezelfde kleuren als die 
in de grafiek gebruikt zijn.  
In Nijmegen zijn er geen sensoren (of lijnen) op deze dag die een hogere Noise-eenheid 
registreren dan 50. Alleen sensor 30 lijkt er een heel klein beetje boven te komen, maar dit 
zit erg dicht bij de piek van sensor 73 (rond dezelfde tijd) in Utrecht, welke ongeveer 48 
meet. Daarom telt sensor 30 niet als afwijking.  
In Utrecht echter, pieken twee sensoren wel duidelijk boven de 50 Noise-eenheden, op 
tijden dat dit in Nijmegen niet gebeurt. Daarom zijn sensor 71 en 73 gemarkeerd als 
positieve afwijkingen, met rood.  
 
In Utrecht zijn er geen sensoren die onder het overeenkomende patroon liggen dat 
Nijmegen en Utrecht hebben. Daarom zijn er in Utrecht (op deze dag) geen met geel 
gemarkeerde negatieve afwijkingen.  

Figuur 14 
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In veel gevallen zijn niet alleen de grafieken geanalyseerd, maar bleek het ook nodig de 
bijbehorende Excel-tabellen te bekijken. Dit was zo, omdat, door de vele sensoren, de 
verschillend gekleurde lijnen in de grafieken vaak niet goed van elkaar onderscheiden 
konden worden. Met behulp van de oorspronkelijke Excel-tabellen was wel altijd duidelijk te 
onderscheiden welke lijnen afweken en welke niet.  

Er is een groot aantal van deze visuele analyses gemaakt. Er zijn er 42 in totaal, wat 
neerkomt op 14 analyses per variabel (O3, Noise en Temperature). Het leek niet nuttig deze 
allemaal in het verslag zelf op te nemen. Deze zijn echter wel per variabel te vinden in Bijlage 
3.  
 

Het tweede gedeelte van de analyse is gedaan door de resultaten van de voorgaande data-
analyse samen te voegen in enkele tabellen. In deze tabellen zijn per variabele, per stad, alle 
afwijkingen geturfd per sensor, gedurende de hele week. In het geval van een afwijking staat 
er een ‘1’ in het vakje. De kleur, geel of rood, geeft aan of het een positieve of negatieve 
afwijking betrof ten opzichte van het overeenkomende gedeelte van de twee steden.  

Onderaan zijn drie rijen gereserveerd voor enkele speciale statistieken. In de eerste 
twee van deze rijen, wordt het totaal aantal hoge (rode) uitschieters per sensor opgeteld, 
terwijl in de rij daaronder het totaal aantal lage (gele) uitschieters per sensor wordt 
opgeteld.  
In de laatste rij wordt het totale aantal uitschieters opgeteld. 
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Afwijkingen van Noise (Categorie Geluidsoverlast)  
Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afwijkingen van Temperature (Categorie Temperatuur)  
Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht  
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Afwijkingen van O3 (Categorie Luchtkwaliteit) 
Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor deze laatste gemaakte analyses zijn er ook nog frequentie-staafdiagrammen gemaakt. 
Deze laten eveneens de frequentie aan hoge (rode) en lage (gele) afwijkingen zien. Dit is 
eveneens weer geregistreerd per sensor en per variabele. Per variabele zullen de twee 
steden geplaatst worden.  
Dit is gedaan omdat bovenstaande tabellen wel correct zijn, maar redelijk lastig te 
interpreteren. Op deze manier zijn de resultaten beter de interpreteren bij de Conclusie.  
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Afwijkingen van Noise (Categorie Geluidsoverlast) 
Nijmegen       Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwijkingen van Temperature (Categorie Temperatuur)  
Nijmegen       Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwijkingen van O3 (Categorie Luchtkwaliteit)  
Nijmegen       Utrecht 
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Fase 7: Uitgevoerd Veldwerk 
 
Aan de hand van de frequentie-staafdiagrammen zijn er per variabele telkens sensoren 
uitgepikt die relatief veel afwijkingen vertonen. Deze sensoren komen in aanmerking voor 
een visuele inspectie, om achter de reden van de vele afwijkingen te komen.  
Over het algemeen worden alleen sensoren met drie of meer afwijkingen hierin 
meegenomen, omdat het met drie in de grenszone ligt van een afwijkend patroon. Met een 
of twee afwijkingen is de kans nog te groot dat het toevallige afwijkingen zijn.  
 
Afwijkingen van O3 (Categorie Luchtkwaliteit)  

- Nijmegen: 16, 19, 26, 27, 28, 34 en 45; 
- Utrecht: 71, 73.  

Afwijkingen van Temperature (Categorie Temperatuur)  
- Nijmegen: 13, 17, 46, 58; 
- Utrecht: geen.  

Afwijkingen van Noise (Categorie Geluidsoverlast) 
- Nijmegen: 13, 17, 19, 26, 28, 34, 46, 55, 58;  
- Utrecht: 72, 77, 79, 80, 81.  

 

Veldwerk Onderzoeksgebied Nijmegen 

 
Van het onderzoeksgebied van Nijmegen was er voor het Smart Emission Project een 
compleet overzicht van in welke hoedanigheid en omstandigheden sensoren geplaatst 
waren, omdat het hier, in tegenstelling tot Utrecht, een burger-sensornetwerk betreft. Alle 
sensoren zijn geplaatst bij burger-sensorhouders thuis, waarvan de situatie waarin ze 
geplaatst zijn bekend is. Deze lijst, die geleverd is vanuit het Smart Emission Project wordt 
hieronder, in Figuur …, weergeven.  
Wel is een van de burger-sensorhouders bezocht; het verslag hierover staat in Bijlage 2. 
Deze burger-sensorhouder heeft wel informatie kunnen leveren over waarom zijn sensor 
mogelijk af zou kunnen wijken, wat zeer nuttig is gebleken bij het vormen van een gehele 
conclusie.   
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Onderzoeksgebied Nijmegen  
 

Sensoren Situatie 

s13 Achtertuin 

s16 Voortuin (laag in de voortuin) 

s17 Achtertuin 

s18 Klooster achtertuin (1e verdieping) 

s19 Achtertuin 

s20 Achtertuin, op een schuurtje 

s24 Fietsenstalling voorkant, bij Keizer Karelplein 

s26 Achtertuin 

s27 Achtertuin 

s28 Achtertuin 

s30 Achtertuin, op een garage 

s31 Achtertuin 

s34 Achtertuin 

s44 Klooster achtertuin (1e verdieping) 

s45 Op LML-kast 

s46 Voorgevel (boven reclame fietsenwinkel, Tweewheels) 

s47 Achtertuin 

s55 Op een LML-kast, Graafseweg 

s57 Balkon, in een voortuin (voorgevel) 

s58 Voorgevel, aan de regenpijp 

s59 Voorgevel, aan de regenpijp 

  
Indicatie  
  Wel in een achtertuin 

  Niet in een achtertuin 
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Veldwerk Onderzoeksgebied Utrecht  

 
In het onderzoeksgebied van Utrecht heeft wel veldwerk plaatsgevonden. Het was bekend 
dat alle sensoren in Utrecht op reclameborden op straat geplaatst zijn, maar de precieze 
omstandigheden rondom elke sensor, en wat de invloed van de omgeving kon zijn, was niet 
bekend.  
De selectie van de sensoren die gemaakt werd voor Utrecht, om te gaan bekijken, is de 
combinatie van alle uitschieters die er geweest zijn in de data. Dit zijn wel bijna alle sensoren 
in Utrecht, maar in tegenstelling tot Nijmegen niet allemaal, omdat de lijst van Nijmegen alle 
sensoren bevatte.  
Dit zijn de sensoren die in Utrecht geïnspecteerd zijn: 71, 72, 73, 77, 79, 80 en 81. Hierbij is 
de meest efficiënte route gevolgd langs alle sensoren.  
 
Sensor 73  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Deze sensor ligt op een relatief druk openbaar plein, met een aantal toeristische attracties in 
de buurt. Er liggen ook wegen, maar deze zijn momenteel niet in gebruik door 
werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen mogelijk ook een invloedsfactor zijn bij de 
verstoring.  
Verklaring: Bij deze sensor is de variabele Noise een hoge positieve afwijking, doordat hij 5 
keer afwijkt boven het overeenkomende gedeelte. Hoewel er normaalgesproken (buiten de 
werkzaamheden) verkeer kan komen, zijn het smalle binnenstadse straten. De verwachting 
is echter dat de hoge positieve afwijking van Noise veroorzaakt wordt door de 
werkzaamheden, die overdag constant in de nabijheid van de sensor plaatsvinden.  
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Sensor 80   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze sensor is ook gesitueerd op een plek langs een smalle straat. Wellicht is het een drukke 
straat, daar het een winkelstraat is, maar qua verkeersintensiteit zal deze straat niet 
intensief zijn, daar de straat zeer smal is.  
Verklaring: Deze sensor had op de variabele O3 2 positieve en 2 negatieve afwijkingen. 
Doordat de straat smal is heeft de straat weinig oppervlaktes die de zon kan verhitten, dus 
de kans is groot dat de O3 die in de buurt gevormd is naar deze straat toetrekt. Deze straat 
heeft een lichte helling. Dat kan ook meespelen, aangezien O3 de neiging heeft naar lage 
gebieden toe te trekken.  
 
Sensor 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor deze sensor geldt dat deze langs een redelijk drukke straat ligt, op een open plein.  
Beeld: Deze sensor heeft 4 positieve en 2 negatieve afwijkingen van O3 gemeten. Dat is 
nogal onverwacht hoog, aangezien het verkeer geen rol kan spelen. Er zijn immers maar één 
afwijking in Noise geregistreerd, terwijl dit toch best een redelijk drukke weg moet zijn. Door 
de laagte en het grote stenen oppervlak dat zonlicht kan verhitten, is het echter wel te 
verklaren dat hier grote variaties in O3 voorkomen.  
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Sensor 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze sensor is gelegen aan een zeer drukke weg, in de directe nabijheid van een zeer druk 
kruispunt, met stoplichten aan alle kanten.  
Beeld: Er zijn bij deze sensor 3 positieve afwijkingen van Noise. Dit is logisch door de 
aanwezigheid van het zeer drukke kruispunt met verkeer.  
 
Sensor 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze sensor ligt aan dezelfde weg als sensor 71, wat een zeer drukke weg is. Alleen zijn hier 
geen kruispunten, verkeerslichten of kruisend verkeer aanwezig.  
Beeld: De 3 lage en 1 hoge afwijkingen van O3 zijn niet gemakkelijk te verklaren. Doordat de 
straat veel breed is en er veel steen is, zou je juist verwachten dat er veel hoge afwijkingen 
zijn van O3, geen lage. Bovendien is het een zeer vlakke straat. Hier is dus geen goede reden 
voor te vinden.  
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Sensor 79 
 
 

 

 

 

 

 

Deze sensor ligt in een redelijk rustig gebied. Het is een bedrijventerrein, maar geen 
industrie. Het zijn allemaal kleine kantoorgebouwen, en een groot kantoor van de politie.  
Beeld: Met 2 positieve en 1 negatieve afwijking van de O3 metingen, is, net als de vorige, 
niet makkelijk te begrijpen. De 2 positieve afwijkingen zouden kunnen komen door zonne-
instraling op een groot stenen oppervlak, maar dit is niet zeker.  
 
Sensor 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze sensor ligt op een zeer druk kruispunt op lang een aantal zeer drukke meerbaan 
wegen. Op een geïsoleerd stenen eilandje tussen alle wegen is hij te vinden.   
Beeld: Bij deze sensor zou je mogen verwachten dat de positieve geluidswaarden zeer hoog 
zouden liggen, omdat hij midden op een zeer druk meerbaans kruispunt ligt. Het daarom 
redelijk apart dat er geen enkele positieve Noise afwijkingen van deze sensor is. Het is wel zo 
dat deze sensor 3 positieve afwijkingen heeft bij O3 metingen. Dit is gedeeltelijk te verklaren 
door het grote betonnen oppervlak, dat veel zonnestraling kan opnemen. Bovendien kunnen 
andere uitlaatgassen ervoor zorgen dat de O3 meer blijft hangen op de kruising.  
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Sensoren Situatie Verkeersintensiteit 

s70 Niet afwijkend   

s71 Zeer drukke weg, zeer druk kruispunt 3 

s72 Groot openbaar plein, redelijk drukke weg 2 

s73 Druk openbaar plein, wegwerkzaamheden 1 

s74 Niet afwijkend   

s75 Niet afwijkend   

s77 Zeer drukke weg 3 

s79 Redelijk rustig bedrijventerrein met kantoren 1 

s80 Winkelstraat binnenstad, redelijk smal 2 

s81 Zeer drukke grote meerbaanse kruising 3 
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Fase 8: Conclusie 
 
In de conclusie wordt niet alleen antwoord gegeven op alle vragen die in het begin van het 
onderzoek gesteld zijn, maar ook alle vragen die tussentijds, aan de hand van kaarten en 
data, zijn opgerezen.  
De hoofdvraag was: Kunnen we met behulp van sensordata verschil zien in de vergelijking 
tussen de binnenstad van Nijmegen en de binnenstad van Utrecht? Hier is een meer 
specifieke vraag van te maken, namelijk: Kunnen we verschil waarnemen (significant 
verschil) in luchtkwaliteit (en geluid en temperatuur) met behulp van de sensordata? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, waren er een aantal deelvragen opgesteld, die eerst 
beantwoord zullen worden.  

1. Kunnen we de steden qua patroon (lucht/geluid/temperatuur) vergelijken?  
2. Als we verschil zien in patronen (bijvoorbeeld O3 emissie over een week), gemiddeld 

over de betrokken selectie van sensorpunten, kan extra informatie over verkeer, 
morfologie en industrie dan een mogelijke verklaring voor verschil in meetwaarden 
geven?  

 
Deelvraag 1 kan beantwoord worden. De steden zijn inderdaad goed qua patronen te 
vergelijken. Hier komen, indien dit gedaan wordt, zeer verschillende resultaten uit. Op het 
gebied van geluidsoverlast (Noise), lijken de sensoren in Utrecht systematisch hogere 
waarden te geven dan die in Nijmegen.  
Op het gebied van temperatuur (Temperature) komt Nijmegen ongeveer overeen met 
Utrecht, al heeft Nijmegen net wat meer piekafwijkingen in de temperatuurmetingen.  
Op het gebied van luchtkwaliteit (O3), wijken beide steden zowel positief als negatief zeer 
veel van elkaar af. Op grond van deze resultaten uit de data-analyse zijn dan ook weinig 
conclusies te trekken.  
 
Deelvraag 2 kan ook beantwoord worden. Vooral het in kaart brengen van het 
hoogteverschil heeft bijgedragen aan het geven van extra informatie over de meetwaarden. 
Uit de kaarten lijkt het inderdaad zo dat hoogteverschil, in ieder geval voor het 
onderzoeksgebied van Nijmegen, een negatieve invloed heeft op de gemeten temperatuur. 
Voor Utrecht was dit niet unaniem vast te stellen.  
De hieronder getoonde resultaten zijn het belangrijkste voor het zoeken naar deze 

verbanden.   
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In het kader van het vergelijken van zowel de kaarten als de data, komt er naar boven dat de 
lage afwijkingen van Noise in het onderzoeksgebied van Nijmegen grotendeels verklaard 
worden door de plaatsing van de betreffende sensoren in achtertuinen, waar 
omgevingsgeluid meer gedempt is. Er is namelijk duidelijk te zien dat dezelfde sensoren die 
lage afwijkingen geven met Noise ook degenen zijn waar de locatie bepaald is als in een 
achtertuin. Het betreft hier sensoren 26, 27, 28 en 34.  

In Utrecht is duidelijk te zien dat de sensoren die systematisch hogere Noise waarden 
geven volgens de kaart, dat ook doen via het frequentie-staafdiagram. De plekken waar de 
Noise-waarden 3 en 5 keer hoog afwijken, zijn te achterhalen als plaatsen waar in het eerste 
geval een zeer drukke weg ligt, en in het tweede geval zware wegwerkzaamheden 
plaatsvinden. Hier is achtergekomen via veldonderzoek. Dit betreft sensoren 71 en 73.  

Voor de temperatuur is niet het veldonderzoek, maar vooral het hoogteverschil van 
belang gebleken. In Nijmegen liggen de sensoren met lage afwijkingen in temperatuur, 26 en 
28, op de grootste hoogte, terwijl de sensoren met de hoge afwijkingen in temperatuur, 13 
en 17, juist heel erg laag liggen. Omdat hier maar een klein aantal constante afwijkingen 
geregistreerd is, is het niet mogelijk om hier een sluitende conclusie aan te verbinden met 
behulp van veldonderzoek. Zowel de sensoren met hoge als lage afwijkingen vertonen geen 
geografische bijzonderheden (allen in een achtertuin gesitueerd), wat de verwachting van 
het hoogteverschil ondersteunt.  
In Utrecht zal dit hoogteverschil waarschijnlijk ook zijn invloed hebben, maar door het zeer 
kleine aantal aan afwijkingen van sensormetingen is hier vrij weinig over te zeggen.  

Voor O3 lijkt het zo te zijn dat de sensormetingen van allebei de steden zeer veel van 
elkaar afwijken, zowel positief als negatief. Met behulp van het veldonderzoek lijkt er in 
Utrecht een link te liggen tussen hoe ‘open’ een gebied is, en hoeveel O3 er wordt gemeten. 
Op grote, open plekken, zoals pleinen, worden er hogere concentraties O3 gemeten. Voor 
Nijmegen is dit niet te zeggen, omdat niet exact geïnventariseerd is waar grote open plekken 
liggen.  
 
Aan de hand hiervan kan de hoofdvraag beantwoord worden. De hoofdvraag was: Kunnen 
we met behulp van sensordata verschil zien in de vergelijking tussen de binnenstad van 
Nijmegen en de binnenstad van Utrecht?  
Ja, deze vergelijking kan gemaakt worden. Als deze vergelijking gemaakt is, kunnen op grond 
hiervan kunnen een aantal verwachtingen opgesteld worden: 
1. De ligging van de sensor heeft een grote invloed op de meting van geluidsoverlast. 

Voornamelijk het verschil tussen een voor- en achtertuin lijkt belangrijk te zijn. Sensoren 
in achtertuinen lijken systematisch minder geluidsoverlast te registreren. Als externe 
invloeden zijn vooral verkeersintensiteit en onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld 
wegwerkzaamheden) van belang. Deze kunnen ook een grote invloed hebben op de 
gemeten geluidsoverlast.  

2. Het hoogteverschil van de plaats waar de sensor geplaatst is heeft een grote invloed op 
de gemeten temperatuur. Dit geldt vooral voor (relatief) groot hoogteverschil; in Utrecht 
is dit bijvoorbeeld weinig merkbaar. Hoe hoger een sensor geplaatst is, hoe lager de 
temperatuurmeting.  

3. De hoeveelheid ‘open gebied’, in de vorm van pleinen, heeft een invloed op de 
hoeveelheid gemeten O3. Verkeersintensiteit lijkt hier nauwelijks invloed op te hebben. 
Vooral op grote open plekken in Utrecht wordt veel O3 gemeten. Of dit ook voor 
Nijmegen geldt is niet bekend.  
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Hier moet wel opgemerkt worden, dat dit exploratief onderzoek betreft. Deze resultaten zijn 
niet getest of getoetst op significatie. Er is gezocht naar mogelijke aanwijzingen, die een 
verband zouden kunnen aantonen.  
Om aan te tonen of op grond van deze verwachtingen daadwerkelijk verbanden gevonden 
kunnen worden, is zeker vervolgonderzoek nodig. Dit onderzoek kan aanwijzingen geven 
voor dergelijk onderzoek, maar er zijn geen bewijzen gevonden om hypothesen aan te 
nemen of te verwerpen.  
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Bijlage 1 

 
Verslag van de GeoBuzz 2016  
 
22 november in de Brabanthallen, te ‘s-Hertogenbosch  
 
In het kader van mijn stage bij het Smart Emission Project heb ik de GeoBuzz beurs bezocht.  
Dit is een jaarlijkse beurs voor geo-experts van zowel overheid, bedrijfsleven, ICT, als 
hogescholen en universiteiten, voor kennisuitwisseling en netwerken binnen het vakgebied.  
 
De GeoBuzz vond dit jaar op 22 en 23 november plaats in de Brabanthallen in ’s-
Hertogenbosch. De lezing die ik bezocht heb was die van Paul Geurts, een Strategisch 
Informatie Adviseur bij de gemeente Nijmegen. Hij werkt mee aan het Smart Emission 
Project.  
Hieronder, in Figuur … is de informatie te lezen van deze specifieke presentatie die vanaf de 
website van de GeoBuzz beurs beschikbaar was.  
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Doel 
Het doel van mijn bezoek aan deze presentatie was de vastlegging van:  

- Een indruk van hoe het project aan publiek gepresenteerd wordt;  
- Een indruk van hoe de beursbezoekers ‘participatief’ reageren op het project: 

o Wat voor dingen vragen ze?  
o In hoeverre denken ze mee? 

 
Verslag 
Paul Geurts vertelt over hoe het Smart Emission Project een samenwerking is tussen 
meerdere partijen. Het is ook een erg actueel project. Sinds o.a. de Nieuwe Waalbrug er is, is 
er een aanzienlijke toename van de uitstoot van uitlaatgassen in de lucht in Nijmegen. Deze 
stijging in uitlaatgassen is ondermeer veroorzaakt door:  

- De Nieuwe Waalbrug (extra verkeer waar eerst geen verkeer was); 
- Fabrieken in de buurt (vooral in het oude Havengebied); 
- De nieuwe gecreëerde rondweg door Nijmegen.  

De stijging heeft ook bij burgers nieuwe vragen opgeroepen, o.a. over de effecten, de 
precieze stijging, het gevaar, etc. Er is een werkgroep van burgers die, samen met de 
gemeente Nijmegen, als reactie hierop, een groene buffer wil creëren in Nijmegen om deze 
schadelijke extra gassen op te vangen. Hier werkt gemeente Nijmegen aan mee.  
 
Het ‘Maps for Society’ aspect is ook belangrijk voor het project. Het doel is om met 
goedkope sensoren en burgers een meetnetwerk op te zetten. Maar de burgers willen echt 
zelf meten. Een ander doel is ook om het meetnetwerk met goedkope sensoren net zo goed 
te maken als het meetnetwerk met de dure sensoren (van het RIVM).  
 
De focus van de gemeente Nijmegen is: 

- Hoe betrek je burgers bij de planning-issues?  
- Wat verwachten de burgers  van ‘de overheid’?  

 
Er is ook een wetenschappelijke kant van het project, maar deze ligt meer bij de universiteit 
die meewerkt, de Radboud Universiteit. Zij doen ook participatieonderzoek binnen het 
project. De gemeente vindt het zelf heel fijn dat ze hieraan mee kunnen werken, vooral het 
participatie-gedeelte, want de geo-experts van de gemeente hebben weinig ervaring met 
het (direct) werken me burgers.  
 
Want hoe breng je GIS over op de burgers, als de burgers zelf geen ervaring met GIS 
hebben? Dat was een belangrijke vraag.  
De burgers groep die meehelpt is geworven via een Nijmeegse lokale krant, waardoor er 
maar een selectieve groep is bereikt. De burgers die meehelpen zijn grotendeels tussen de 
60 en 70 jaar oud. Driekwart van de burgers is hoogopgeleid en gemotiveerd. Bovendien is 
ook het grootste gedeelte van de burgers al eerder betrokken geweest bij 
participatie(projecten) of omgevingskwaliteit.  
 
Het doel: Dezelfde meetkwaliteit bereiken als het RIVM. Zij hebben de grote witte dure 
kasten met sensoren. Met de kleine sensoren moet het ook kunnen.  
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Als vergelijkbaar project heb je het AREAS-project in Eindhoven, die ook gebruikmaken van 
sensoren. Dit zijn echter nog steeds dure sensoren, namelijk 5000 euro ongeveer per sensor. 
Als burgers uiteindelijk met participatie het project moeten gaan dragen, dan zullen er veel 
goedkopere sensoren gemaakt moeten worden die in grote getale geleverd kunnen worden 
aan de burgers.  
Dit gebeurt voor het Smart Emission Project nu al met de sensoren van Intemo, de Jose-
sensoren. Deze zijn veel goedkoper dan die van het AREAS-project.  
 
De sensoren zijn Jose-sensoren, en het netwerk waarin zijn opereren heet het Josene-
netwerk. In de Jose-sensoren zit alles. Niet alle verschillende sensoren die erin zitten hoeven 
noodzakelijkerwijs gebruikt te worden, maar het is beter om overbodige sensoren erin te 
hebben zitten, dan dat je er sensoren in mist die je later nog wilt gaan gebruiken (waardoor 
je ze later alsnog handmatig zou moeten inbouwen). Nu hoeft het projectteam dus nog geen 
variabelen uit te sluiten op basis van relevantie.  
 
De Jose-sensoren meten binaire data. Per Jose-sensor heb je nog ongeveer 30 kleinere 
sensoren, die allemaal per verschillende variabel binair meten. De sensoren meten elke 10 
seconden. Dit levert enorm veel data op. Deze data wordt doorgeleverd aan de API. Met 
behulp van de API kan een burger gemeten data opvragen. De opvraagbare data is echter 
wel een momentopname, voor de historische data wordt geaggregeerde data gebruikt (met 
uurgemiddelden), om de hoeveelheid opgeslagen data compact te houden.  
 
De data wordt eerst ‘geharvest’ (oftewel geoogst), waarna hij geprocessed (verwerkt) wordt.  
De sensoren zelf die gebruikt worden zijn niet heel groot; de meeste hangen aan een 
regenpijp.  
 
Om de kwaliteit van de data te waarborgen is er een data scientist ingeschakeld.  
Wat doet een data scientist? Hij kijkt of je aan de hand van de goedkope data van de Jose-
sensoren (Smart Emission Project) kan voorspellen wat de data van de dure (RIVM) sensoren 
zou zijn. Dat is het uiteindelijke doel hiervan.  
Waar kijkt de data scientist dan allemaal naar?  

- De verstorende effecten (externe effecten die de data verstoren); 
- Missende waarden; 
- Uitschieters. 

Maar uiteindelijk kijkt de data scientist vooral, vanuit de software, naar relaties tussen de 
verschillende waarnemingen (bijvoorbeeld O3 en NO2, die elkaar soms lijken te beïnvloeden). 
Hij probeert deze relaties te vinden. Twee waarnemingen mogen elkaar namelijk niet 
beïnvloeden; dat zou niet goed zijn.  
 
Als een zogenaamde ‘rookpluim’ in de data raar loopt, zal hij ook gaan kijken waarom dit zo 
kan zijn. Het komt er ook op neer dat relatieve waarden belangrijker zijn dan de absolute 
waarden. De patronen en eventuele verbanden tussen waarnemingen (die niet wenselijk 
zijn) zijn de belangrijkste focus van de data scientist.  
 
Waarom vooral ook de relatieve waarden belangrijker zijn dan de absolute, is omdat het 
burgers iets moet zeggen. Burgers hebben vrij weinig aan absolute meetwaarden zonder 
context, in meeteenheden die ze niet kennen of waar ze niet mee bekend zijn.  
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De relatieve waarden zijn echter juist niet hetgene dat de lucht- en geluidsexperts van de 
gemeente willen meten. Vanuit de gemeente is er altijd meer interesse geweest in de 
absolute data, omdat je hiermee kunt toetsen of meetwaarden aan bepaalde wetgeving die 
ervoor is voldoen. Met relatieve data kan dat vaak niet.   
Ze hebben echter toch besloten om het op deze manier te doen (relatief), omdat dit in het 
belang en bovendien zeer belangrijk is voor de burgers. Het doel is namelijk ook dat de 
burgers de kwaliteit van de omgeving ‘geshowd’ kan worden, waarbij de burgers ook echt 
inzicht wordt gegeven in de data.  
De uiteindelijke Smartapp geeft zowel ruwe waarden (absolute) als gekalibreerde (relatieve) 
waarden.  
 
Wat heeft het Smart Emission Project tot nu toe opgeleverd?  

- Het is tot nu toe al een heel leuk project, dat ten eerste een hele leuke 
samenwerking heeft opgeleverd.  

- Voor iedereen die eraan meedoet is het meer duidelijk geworden wat ze als partij 
eigenlijk precies willen, en wat de motivatie daarachter is.  

- De inleg is uiteindelijk gestaafd op 45.000 euro in totaal, van alle partijen samen, 
maar de eindwaarde die het project nu heeft is al een half miljoen (economische 
waarde).  

- Het exacte einddoel en hoe dit vormgegeven gaat worden is nog niet bekend, maar 
er moet uiteindelijk samen met alle partijen een weg ingeslagen worden, waarna dit 
doel duidelijker zal worden.  

- Participatie is gelukt (en gewenst) voor de nieuwe Omgevingswet.  
 

Wat staat er nog op de planning om te gebeuren? 
- Er wordt overleg gepleegd met de universiteit (Radboud Universiteit) over het 

vervolg van het project, en hoe dit is in te richten, wie welke rollen neemt, etc.  
- De sensoren zelf moeten in de toekomst zo betrouwbaar zijn dat ze niet meer 

gekalibreerd en onderhouden hoeven te worden. Er moeten vooral op onderhoud 
veel kosten bespaard kunnen worden. Veel te vaak moet er nog iemand langs om 
een onderdeel van een sensor te vervangen, of om hem opnieuw te kalibreren, of er 
is geen internetverbinding, etc. Dit zou behoorlijk wat kosten schelen.  
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Vragen vanuit de deelnemers aan de GeoBuzz: 
 
1. “Hoe waren de reacties van de burgers [op het Smart Emission Project]?” 
In het begin waren de burgers sceptisch, vooral ook omdat wij toch ‘van de overheid’ zijn. 
Van vroeger heen hebben mensen toch de neiging om de ‘de overheid’ en wat daarbij hoort 
als één geheel te zien. Nu is dat heel anders. De burgers zijn heel enthousiast, en willen nu 
echt hun verhaal vertellen.  
Dit project [het Smart Emission Project] is heel anders verlopen en ontvangen als je het 
vergelijkt met andere situaties en projecten waar burgers zelf gingen meten. Dan heb ik het 
over de overlastmonitor voor vliegverkeer bij Schiphol, en het aardbevingen-meetnetwerk 
voor de gasboringen in Groningen. Dit zijn projecten waarbij het initiatief echt vanuit grote 
klachten vanuit de burgers kwam, en waar ‘de overheid’, al dan niet actief, de tegenpartij 
was. Hier is dat anders, en heeft de overheid vanuit een vroeg stadium meegewerkt aan het 
project.  
 
2. “Hoe zijn jullie ertoe gekomen om alles zelf te doen?” 
Eigenlijk is het vanuit de universiteit gekomen [Radboud Universiteit], die projecten met 
participatie wilden opzetten. Vanuit de gemeente Nijmegen was er in het begin nog geen 
ervaring bij de geo-experts met het werken met burgers vanuit een lokaal initiatief.  
Uiteindelijk heeft het bedrijfsleven de sensoren gekocht, want die waren er nog niet. 
Voorheen waren er alleen de sensoren van het RIVM, maar dit zijn er slechts 2 of 3 voor heel 
Nijmegen.  
 
CityGIS is toen met een goede data-infrastructuur gekomen. Dit is dezelfde data-
infrastructuur die ook gebruikt wordt voor de politie, brandweer, ambulancediensten, etc. 
Deze wordt in ieder geval door al deze overheidsdiensten gebruikt om informatie over 
misdrijven, ongelukken, branden, etc. snel en overzichtelijk en toegankelijk te verwerken in 
systeem dat vanaf meerdere plekken toegankelijk moet zijn.  
 
Het project heeft wel echt een unieke ontdekking opgeleverd. Namelijk dat je met data 
science de meting van goedkope sensoren, die eigenlijk slecht zijn, enorm kunt opkrikken. 
Door een grote hoeveelheid slechte sensoren kun je meetnauwkeurigheid van een paar 
extreem dure sensoren benaderen, via modellen en databewerking vanuit data scientists.  
De meerwaarde van data scientists is enorm, want wat er vanuit de data science gebeurt is 
hetgeen dat de data van de – relatief gezien – slechte sensoren, bruikbaar maakt om de 
goede sensoren van het RIVM mee te voorspellen.  
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Bijlage 2 

Verslag van het bezoek aan Piet Biemans, burger-sensorhouder                                
 

Piet Biemans, een van de burger-sensorhouders binnen het Smart Emission Project, heeft 
verzocht om assistentie en uitleg over een aantal zaken, waarvoor ik langs ben gegaan bij 
hem thuis. Tevens heeft hij mij wat informatie kunnen geven voor het onderzoek dat ik doe 
naar de vergelijking tussen Utrecht en Nijmegen.  
 
Het verzoek was om hem te helpen met twee concrete zaken: 
1. Het downloaden van data vanuit de Heron-viewer; 
2. Het maken van grafieken van de Heron-data vanuit een Excel-bestand.  
Bij beide heb ik hem zoveel mogelijk geassisteerd.  
 
Deel 1 
Het downloaden van de data lukte al goed, met CSV-bestanden in plaats van Excel-
bestanden. De vraag was meer concreet op welke manier het Excel-bestand goed en 
gebruiksvriendelijk gebruikt kon worden. Ik heb hem uitgelegd: 
- Wat de beste manieren zijn om kolommen en rijen met onnodige variabelen en data te 

verwijderen; 
- Welke variabelen wel en niet bruikbaar zijn voor een analyse die burgers zelf kunnen 

doen; 
- Hoe de functies van Excel precies werken voor het knippen en plakken van data, hoe je 

eerdere bewerkingen ongedaan kunt maken, etc. 
 
Deel 2 
Hier heb ik uitgelegd hoe je in Excel grafieken kunt maken en aanpassen met de data die je 
vanuit de Heron-viewer kunt downloaden.  
 
Vragen van Piet Biemans 
Piet Biemans heeft voor het meten van zijn eigen sensor (station 58) de variabele ‘hour’ 
gebruikt, en heeft hiervan ook een casus geplaatst op het internet-forum van het Smart 
Emission Project. Echter, hier heeft niemand op gereageerd, dus zit hij nog steeds met de 
vraag. Er zit namelijk een structureel verschil tussen ‘time’ en ‘hour’ en hij weet nou niet 
welke hij moet gebruiken.  
De variabele ‘hour’ is structureel een uur lager/minder dan de variabele ‘time’.  
Twee voorbeelden: 
- [time] 2016-11-29T11:00:00 [hour] 10 
- [time] 2016-11-29T12:00:00 [hour] 11 
Mijn vermoeden was dat ‘hour’ de Engelse tijd van Greenwich aangeeft, waaruit de andere 
tijden op aarde relatief gemeten worden (met de UTC-methode). Dit, omdat de ‘hour’ 
variabele vroeger is dan de ‘time’ variabele. Piet Biemans wil de Nederlandse tijd gebruiken, 
maar heeft nu de variabele ‘hour’ gebruikt in plaats van ‘time’, dus zou hij dan de verkeerde 
tijd hebben gebruikt.  
Zelf heb ik inderdaad ook de variabele ‘time’ gebruikt voor de Nederlandse tijd, o.a. om een 
specifiek piekmoment te onderzoeken dat alleen op één bepaald uur was (16:00 uur) tijdens 
een dag van de Nijmeegse Vierdaagse. ‘Time’ zou dus de juiste moeten zijn.  
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Verder had Piet Biemans de vraag waarom er in de Whale-viewer geen data voor geluid kon 
worden opgevraagd, terwijl data van alle andere sensoren wel opgevraagd kan worden.  
Voor geluid (dBa) is er alleen een actuele weergave (die elke 10 seconden ververst), maar 
geen portal waar historische data opgevraagd kan worden. Dat zou hij graag zien. Bovendien 
zou hij graag zien dat de data of de grafiek echt te downloaden of printen is, want de manier 
waarop het nu is, kun je alleen de pagina printen, of alle individuele punten van de grafiek 
één voor één inventariseren door er met je muis overheen te gaan.  
 
Ook had hij nog een verzoek met betrekking tot de geluidsdata uit de Heron-viewer. Hij was 
ermee bekend dat voor elke variabele de ‘value’ genomen moest worden voor een goede 
indicatie, en hij was er ook mee bekend dat er voor geluid/noise een uitzondering hierop is 
en dat hiervoor de ‘raw value’ genomen moet worden.  
 
 Sample count 

 

insert time time day hour 
value 
raw sample count 

2016-11-29T12:20:03.193 
2016-11-
29T12:00:00 20161129 11 44 328 

2016-11-29T13:20:03.085 
2016-11-
29T13:00:00 20161129 12 45 327 

 
Ten slotte vroeg Piet Biemans zich af of er vanuit de Heron-viewer (of desnoods een andere 
viewer) een optie gemaakt kon worden om sensordata niet alleen per uur te downloaden, 
maar ook alle losse metingen. Piet Biemans zou graag zelf een grafiek willen maken in Excel 
voor alle metingen die, bijvoorbeeld, tussen 12:00 en 13:00 uur gedaan zijn op 29 november. 
Dus niet de uurgemiddeldes. Echter, de Heron-viewer geeft alleen de uurgemiddeldes weer.  
 
Reflectie vanuit Sensorhouder 
Piet Biemans had wel een antwoord op mijn vragen aan hem. Ik vroeg hem of hij een idee 
had waarom de sensor die hij heeft (station 58), samen met 3 andere sensoren in Nijmegen, 
structureel een hogere temperatuur aangeeft dan alle andere sensoren in Nijmegen, en het 
totale assortiment aan sensoren in Utrecht. 
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Bijlage 3 

Visuele Data-analyses 

 
Voor al deze onderstaande data-analyses geldt, dat de linkergrafiek die van Nijmegen is, en 
de rechtergrafiek die van Utrecht. De tijdseenheden komen bij beide overeen, net als de 
eenheden op de Y-as. Voor een interpretatie wordt verwezen naar Fase 6.   

Visuele Data-analyse 1: Noise (Categorie Geluidsoverlast) 

 
Dag 1 – Maandag 31 oktober 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 – Dinsdag 1 november 2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



45 
 

Dag 3 – Woensdag 2 november 2016  
 

 

 

 

 

 

 

Dag 4 – Donderdag 3 november 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5 – Vrijdag 4 november 2016  

  



46 
 

Dag 6 – Zaterdag 5 november 2016  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 7 – Zondag 6 november 2016  
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Visuele Data-analyse 2: O3 (Categorie Luchtkwaliteit) 

 

Dag 1 – Maandag 31 oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 – Dinsdag 1 november 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3 – Woensdag 2 november 2016  
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Dag 4 – Donderdag 3 november 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5 – Vrijdag 4 november 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Dag 6 – Zaterdag 5 november 2016  
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Dag 7 – Zondag 6 november 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Visuele Data-analyse 3: Temperature (Categorie Temperatuur) 

 

Dag 1 – Maandag 31 oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 – Dinsdag 1 november 2016 
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Dag 3 – Woensdag 2 november 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Dag 4 – Donderdag 3 november 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5 – Vrijdag 4 november 2016  
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Dag 6 – Zaterdag 5 november 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Dag 7 – Zondag 6 november 2016 

 

 


