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AIRbezen 2015: Resultaten 

Verspreiding van aardbeiplantjes voor het meten van de lokale 

luchtkwaliteit 
 

Gedurende de periode maart tot mei 2015 werden er honderden aardbeiplantjes verdeeld over 

scholen en leerlingen verspreid over de stad Antwerpen. Deze plantjes kwamen zowel op de 

scholen, als bij leerlingen thuis terecht. Hun doel was het meten van de lokale luchtkwaliteit, want 

zoals het voorgaande AIRbezen-project heeft uitgewezen, varieert de luchtkwaliteit zeer sterk op 

lokaal niveau. In het algemeen kunnen we zeggen dat er over de stad  een fijnstofdeken hangt, 

waarbij er nog eens lokale verhogingen zijn in fijnstofconcentratie op de plaatsen van wegen. Dit 

wordt verduidelijkt door de volgende figuur. 

 

 

Vele leerlingen en leerkrachten hebben gedurende vijf 

weken intensief zorg gedragen voor deze plantjes, zodat 

deze gedurende de meetperiode fijnstof konden 

opstapelen op hun bladeren.  

De blaadjes van de planten werden na de meetperiode 

verzameld en verwerkt in het laboratorium voor Milieu-

ecologie en Stadsecologie van de Universiteit Antwerpen, 

onder leiding van prof. Roeland Samson.  
Een aardbeienplantje op een vensterbank. 
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Deelnemende scholen 
De figuur hiernaast toont de verspreiding van de 

deelnemende scholen op kaart. In totaal deden er 13 scholen 

(7 lagere en 6 secundaire) mee, maar niet in elke school 

werden plantjes mee naar huis genomen door de leerlingen. 

Er werden in totaal 330 aardbeienplantjes verspreid. 

 

 

 

Hoe wordt de hoeveelheid fijnstof op de blaadjes bepaald? 
De hoeveelheid fijnstof op de bladeren kan aan de hand van een biomagnetische 

monitoringtechniek ingeschat worden. Bij deze techniek worden de blaadjes gemagnetiseerd in een 

speciaal toestel, waarna het overblijvend magnetisch veld wordt opgemeten door een tweede 

toestel. Op deze manier kan de SIRM (saturation isothermal remanent magnetisation) worden 

bepaald, hetgeen een maat is voor de hoeveelheid fijnstof. Dit soort metingen kan echter niet 

rechtstreeks vergeleken worden met metingen uitgevoerd door klassieke luchtmonitoringstations 

zoals deze van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), omdat deze fijnstof op een andere manier 

analyseren. 

 

 

De SIRM-apparatuur in het labo. 

Verspreiding van de deelnemende scholen. (rood = lagere 

school, geel = middelbare school). 
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Enkele klassen van het hoger middelbaar waren te gast in het labo en hebben zelf hun stalen 

geanalyseerd. Op deze manier konden zij kennismaken met het uitvoeren van proeven in een labo.  

 

 

Leerlingen helpen enthousiast met de wetenschappelijke analyses. 
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Maar grotere bladeren vangen toch vanzelf meer fijnstof af? 
Dat klopt, door hun groter oppervlak hebben grote bladeren meer capaciteit voor het afvangen van 

fijnstof dan kleine bladeren. Daarom wordt ook de grootte van de bladeren telkens opgemeten. Om 

de uiteindelijke SIRM-waarde te bekomen wordt het magnetisch signaal gedeeld door de 

bladoppervlakte, en word het magnetisch signaal telkens uitgedrukt per vierkante meter 

bladoppervlak. 

 

Opmerkingen bij de methode 
Aangezien het plaatsen en verzamelen niet overal op exact dezelfde dag gebeurde, werd het aantal 

bemonsteringsdagen genormaliseerd naar 30 dagen. Op deze manier konden alle stalen met elkaar 

vergeleken worden. Bovendien werden alle aardbeienblaadjes met een bladoppervlakte kleiner dan 

15 cm² uit de dataset gelaten. Deze zijn immers te jong en hebben nog niet voldoende tijd gehad om 

voldoende fijnstof af te vangen, en zouden dus voor een minder realistisch signaal zorgen.  

Bij de rapportering wordt rekening gehouden met het experimenteel karakter van de metingen en 

wordt ook de onzekerheid van de meting gedocumenteerd zodat geen onjuiste conclusies kunnen 

getrokken worden. Bovendien wordt in dit rapport enkel naar de verkeersgerelateerde fractie van 

fijnstof gekeken. 

De resultaten van de gezondheidsenquête vallen buiten het bestek van dit rapport. 
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Algemene resultaten 

Meetpunten en resultaten op kaart 
In totaal werd er op 174 punten gemeten. Dit betekent dat er van de 330 uitgedeelde planten, 53% 

terug naar het labo is gegaan. De overige plantjes waren uitgedroogd, gestolen of opgegeten door 

bijvoorbeeld slakken. Van deze 174 stalen waren er 161 bruikbaar, dit is net iets minder dan de helft 

(49%) van het totaal aantal uitgedeelde plantjes.  

Onderstaande kaart toont (bijna) alle locaties waar er gemeten werd. Enkele plaatsen werden 

weggelaten omdat deze te ver van de stad gelegen waren. Deze kaart wordt ook apart in bijlage 

meegegeven, zodat ze uitvergroot kan worden naar wens.  

 

Verspreiding van de meetpunten. 
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Het is duidelijk te zien op de kaart dat er veel lokale verschillen zijn in SIRM-waarde en bijgevolg in 

hoeveelheid fijnstof in de lucht. Deze verschillen worden veroorzaakt door tal van verschillende 

factoren. Er werd nagegaan of de standplaats van het plantje (straatkant, tuinkant, speelplaats) 

invloed had op de hoeveelheid afgevangen fijnstof. Ook werd er gekeken of de afstand tot het 

dichtstbijzijnde tram- of treinspoor en de verkeersintensiteit in de onmiddellijke omgeving van het 

meetpunt een invloed hadden op het resultaat. 

 

Invloed standplaats 
Onderstaande figuren noemen we een boxplot. Deze geven op een goed zichtbare manier weer hoe 

alle SIRM-waarden verdeeld zijn. De groene pijlen maken duidelijk wat er met elke lijn bedoeld 

wordt. 1 

  

Deze boxplots worden gebruikt om duidelijk het onderscheid te tonen tussen de plantjes die op de 

speelplaats geplaatst werden, en de plantjes aan de straatkant. De eerste boxplot geeft de verdeling 

van de SIRM-waarden weer voor de schoolplantjes. Er is geen duidelijk verschil te zien in SIRM-

waarden tussen speelplaats en straatkant. Dit wil niet zeggen dat de luchtkwaliteit op de speelplaats 

altijd dezelfde is dan aan de straatkant! Wij konden hier, voor alle locaties samen, echter geen 

verschil terugvinden. De lokale situaties kunnen hier eventueel van afwijken. Bij deze test werden 

enkel de plantjes die buiten geplaatst werden in rekening genomen. 

 

                                                           
1
 Een uitschieter is in de statistiek een waarneming die niet bij de overige lijkt te passen. Meestal betreft het 

een datapunt wat ver van de overige data verwijderd ligt. 

minimum 

1e kwartiel 

mediaan 

3e kwartiel 

maximum 

uitschieter1 
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De tweede boxplot is de verdeling van de SIRM-waarden voor de plantjes die mee naar huis werden 

genomen. Opnieuw is er geen duidelijk merkbaar verschil tussen de gemeten SIRM-waarden aan de 

straatkant en aan de tuinkant.  

 

Invloed tram en trein 
Tram en trein zijn belangrijke 

veroorzakers van fijnstof, meer bepaald 

van metaalpartikels. Door de wrijving van 

de voertuigen met de sporen en kabels 

komen er heel wat microscopisch kleine 

metaalpartikels in de lucht terecht. Deze 

metalen zijn magnetiseerbaar en 

bijgevolg hebben deze een grote invloed 

op het SIRM-signaal. Onderstaande figuur 

geeft het verband weer tussen de 

gemeten SIRM-waarden en de afstand tot 

het dichtstbijzijnde tram- of treinspoor. 

Meetpunten die erg ver van een tram- of 

treinspoor gelegen waren, werden 

samengenomen onder de categorie “1000 

meter”. 
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Op de grafiek is te zien dat er een verband is tussen de gemeten SIRM-waarden en de afstand van 

het meetpunt tot aan het dichtstbijzijnde tram- of treinspoor. De hoogste waarden werden dicht bij 

de sporen gemeten. Uit deze grafiek kunnen we dus besluiten dat hoe groter de afstand tot de 

sporen is, hoe kleiner de hoeveelheid magnetiseerbaar fijnstof in de lucht is.  

 

Invloed verkeersintensiteit 
Een andere belangrijke oorzaak van fijnstof in de lucht is de uitstoot door verkeer. Daarom lieten we 

de deelnemers ook een inschatting maken van de verkeersintensiteit in de onmiddellijke omgeving 

van het meetpunt. Ditmaal werden de plantjes verdeeld in 4 groepen: plantjes op een plaats met 

geen verkeer, op een plaats met matig verkeer, op een drukke plaats en op een plaats met zeer druk 

verkeer.  

 

Op de figuur is duidelijk te zien dat plantjes die op een plaats stonden met zeer druk verkeer, in het 

algemeen hogere SIRM-waarden hebben dan de plantjes op de andere plaatsen. De plaatsen waar 

geen, matig of druk verkeer was, verschillen niet zo sterk onderling, maar er is toch een oplopend 

SIRM-signaal te zien naarmate de ingeschatte verkeersintensiteit verhoogt. Uit de statistiek kunnen 

we besluiten dat, wanneer er meer verkeer is, er significant meer vervuiling in de lucht is. 
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Invloed hoogte 
Eerder onderzoek toonde aan dat verkeersgerelateerde luchtverontreiniging afneemt met de hoogte. 

Onderstaande boxplot toont het verband aan tussen de gemeten SIRM-waarden en verschillende 

hoogten, uitgedrukt in verdiepen, waarop de aardbeienplantjes geplaatst werden. Enkel de plantjes 

die buiten geplaatst waren, werden in rekening genomen. 

 

Uit de analyses is geen significant verband gebleken tussen SIRM-waarden en hoogte. Dit is te 

verklaren doordat de plantjes zowel dichtbij als ver van de straat geplaatst werden, en al dan niet 

afgeschermd stonden. Door deze verschillen kon er dus niet gedifferentieerd worden tussen de 

verschillende hoogten. Om de stelling van de eerdere onderzoeken te kunnen bevestigen, moet er 

opnieuw onderzoek naar dit fenomeen gedaan worden. 
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Specifieke resultaten van de eigen school: Fruithof 

Meetpunten en resultaten op kaart 
Naast de algemene resultaten van alle meetpunten samen, bestaat het tweede deel van de 

resultaten uit de metingen die werden uitgevoerd binnen de eigen school. Onderstaande kaart toont 

de meetpunten bij de leerlingen thuis en op school. Voor deze laatste wordt enkel de hoogste 

waarde getoond. Deze figuur wordt tevens in bijlage meegestuurd zodat ze uitvergroot kan worden. 

 

Verspreiding van de meetpunten van Fruithof. 

 

Opnieuw zijn er op de figuur lokale verschillen te zien in SIRM-signaal en dus in luchtkwaliteit. Zoals 

eerder vermeld, zijn deze verschillen te wijten aan lokale omstandigheden. Omdat de luchtkwaliteit 

zeer plaatselijk kan verschillen, is het ook mogelijk om deze problemen op lokale schaal aan te 

pakken (zie verder). 
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De plantjes werden allen buiten geplaatst dus een vergelijking van de binnen- en buitenluchtkwaliteit 

was niet mogelijk. Dit werd evenwel voor andere scholen gedaan (zie eerder). Ook werden alle 

plantjes op het gelijkvloers geplaatst. Van de vier plantjes werd er één langs de straatkant geplaatst 

en drie op de speelplaats. Al deze plantjes hadden ongeveer hetzelfde SIRM-signaal. Desalniettemin 

zijn de speelplaatsen van deze school vrij afgeschermd van de rijwegen. De wegen rondom de school 

hebben een matige verkeersintensiteit, maar de school is wel in de onmiddellijke nabijheid van een 

industrieel bedrijf gelegen. De gemeten waarden waren bij de laagste, vergeleken bij de andere 

deelnemende scholen (zie verder). Deze bevindingen suggereren dat de invloed van verkeer en 

industrie rondom deze school eerder beperkt is, t.o.v. bepaalde andere scholen. Om deze 

bevindingen te bevestigen is er echter bijkomend onderzoek nodig. 

 

Vergelijking tussen scholen 
Onderstaande grafiek toont de deelnemende scholen met bijbehorende gemeten SIRM-waarden 

uitgezet in boxplots. De scholen werden gerangschikt van kleinste naar grootste hoeveelheid 

gemeten fijnstof. Opgelet: de scholen 1 en 5 brachten slechts weinig stalen binnen, waardoor deze 

waarden wellicht sterk afwijken van de realiteit. De groene cijfers in de boxplot geven het aantal 

(buiten)waarnemingen weer op de desbetreffende scholen. Enkel buitenmetingen werden in 

rekening genomen. De code (x-as) van Fruithof is nr. 2. 
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Er dient opgemerkt te worden dat deze waarden relatief zijn en er bijkomend gedetailleerd 

onderzoek moet gedaan worden om deze bevindingen te bevestigen. De school uiterst rechts, waar 

de hoogste SIRM-waarden gemeten werden, ligt erg dicht bij een netwerk van treinsporen. Deze 

zorgen voor een hoog SIRM-signaal, vanwege het grote aantal magnetiseerbare deeltjes. 

Vergeleken met het AIRbezen-onderzoek van 2014, liggen de gemiddelde SIRM-waarden een stuk 

lager. In dit onderzoek liggen deze gemiddelden tussen de 40 µA en 80 µA, bij het vorig AIRbezen-

project was dit tussen de 60 µA en 400 µA. Dit verschil is te verklaren door de kortere 

blootstellingsperiode gedurende dit project, en ook de periode van het jaar was verschillend.  

Maatregelen 
Zoals eerder vermeld, is de gebruikte techniek een goede manier om lokaal de luchtvervuiling te 

gaan meten. Hieruit zijn we te weten gekomen dat er grote lokale verschillen zijn, bepaald door tal 

van factoren zoals verkeersintensiteit en afstand tot tram- of treinsporen. Opgelet: zoals eerder 

vermeld, is luchtverontreiniging door fijnstof een globaal probleem en strekt zich veel verder uit dan 

over de steden alleen.  In de steden zijn er echter op bepaalde plaatsen nog eens lokale verhogingen 

in fijnstofconcentraties. Echter, door plaatselijke aanpassingen kan de hoeveelheid fijnstof in de lucht 

naar omlaag worden gebracht. We sommen hier een aantal maatregelen op die de school zelf kan 

nemen. 

 Verplaats je te voet naar school, met de fiets of met het openbaar vervoer. Dieselmotoren 

zijn een belangrijke bron van fijnstofuitstoot en vervuilen dus de onmiddellijke 

schoolomgeving.  

 Indien de wagen echt nodig is, kies dan voor benzine of een elektrische/hybride wagen. 

 Plan voldoende groen in op school. Bladeren vangen fijnstof af uit de lucht, waardoor 

planten kunnen dienen als een luchtfilter. Bovendien halen ze ook andere schadelijke stoffen 

uit de lucht, hebben ze een educatieve waarde en zorgen ze voor een verhoging van de 

biodiversiteit. Tevens heeft groen een koelend effect vanwege beschaduwing en  verdamping 

via de bladeren. Inrichting van groen op school dient op een doordachte manier te gebeuren. 

Onder groen verstaan we niet alleen bomen, maar ook bloemenweides, hagen, groene 

daken, groene gevels, moestuintjes enzovoort.  

 Vermijd het stoken van hout en kies voor schonere energiebronnen. 

 Ventileer de gebouwen “weg van de straat” en/of op hogere verdiepingen. 

 Kom op voor je buurt, en help mee denken aan een leefbare stad voor iedereen 
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Interessante links 
Tips over wat je zelf kunt doen vind je op: 

http://www.cleanerairbetterhealth.eu/catherine/  

Educatief pakket JOAQUIN:  

https://www.vmm.be/tips/joaquin_edupack_vl_v02_tw.pdf  

Leuke filmpjes in verband met luchtkwaliteit in het algemeen vind je op: 

http://www.joaquin.eu/news/Short-Films/page.aspx/112  

Ook de stad Antwerpen onderneemt heel wat acties en/of verspreid reeds veel informatie: 

 ‘Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen’ voor 2014 – 2018 

http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/84/21/537.Y29udGV4dD04MDMzOTAz.html  

 Luchtkwaliteitskaarten Antwerpen + bijhorend rapport: 

http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/84/16/087.Y29udGV4dD04MDMzOTAz.html  

 Folder LNE:  

"Duurzame ruimtelijke planning: maatregelen om de impact van verkeer op de luchtkwaliteit 

te verminderen" 

 Infomap ‘Bouw Gezond’:  

http://www.lne.be/campagnes/bouw-gezond  

 Folder ‘Gezond ventileren en verluchten’:  

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ventileer-gezond  
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