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Een vergelijking van de luchtkwaliteit 
in universiteitsgebouwen: Seoul 
versus Eindhoven

  ABSTRACT
South Korea, and in particular it’s capitol 
Seoul, is not really known as a place with 
a clean air in the cities. Mircoparticles and 
yellow dust found in the air regularly cause 
residents to wear facemasks for their health. 
Inside, they take those masks off. During the 
study trip to Seoul, South Korea, students 
have researched the air quality within buil-
dings. Measurements have been performed in 
universities. The results show that compared 
to the Dutch building code, the air in Seoul 
contained at the time of the measurements, 
4x (inside) and 6x (outside) as much micro-

particles than allowed in the Dutch code. 
During the shoulder seasons, the buildings are 
naturally ventilated. The air inside contains 
less particles than outside, but the values are 
still very high.

 INTRODUCTIE
De luchtkwaliteit binnen is in gebouwen en 
belangrijke factor welke een grote invloed 
heeft op de mate van comfort en gezondheid. 
Aangezien de gemiddelde mens meer dan 
90% van zijn tijd binnen doorbrengt is de 
luchtkwaliteit binnen van groot belang [1] [2]. 
Studenten vormen een groep binnen deze 

90%, ze brengen op doordeweekse dagen veel 
tijd door in schoolgebouwen [3]. Verschillende 
studies hebben plaatsgevonden om te kunnen 
beoordelen wat de impact van een verbetering 
van de kwaliteit van het binnenklimaat heeft. 
Fisk, Black & Bruner (2011) hebben verschil-
lende strategieën getest in Amerikaanse 
kantoorgebouwen. Aspecten als ventilatie 
en thermisch comfort van inzittenden zijn 
onderzocht en er is geconcludeerd dat deze 
factoren de productiviteit verbeteren, er 
minder ziekteverzuim optreedt en dat het ‘sick 
building syndrome’ minder vaak optreedt. 
Het verbeterde binnenklimaat brengt ook 

Zuid-Korea en met name de hoofdstad Seoul staat niet echt bekend als steden met 

een schone lucht. Microdeeltjes en gele stof in de lucht zorgen er regelmatig voor 

dat bewoners buiten de deur genoodzaakt zijn om mondkapjes te dragen voor hun 

gezondheid. Eenmaal binnen gaan de mondkapjes vaak weer af. Tijdens de studiereis 

in Zuid-Korea hebben studenten onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit binnen 

gebouwen. Metingen zijn zowel binnen als buiten verschillende scholen en bedrijven 

uitgevoerd binnen de stad Seoul en vergeleken met de situatie in Eindhoven. De 

resultaten laten zien dat, vergeleken met de Nederlandse norm, de lucht in Seoul ten 

tijde van de meting 4x (binnen) tot 6x (buiten) de maximaal aanvaarde waarde voor 

microdeeltjes aannam. Tijdens de tussenseizoenen worden de gebouwen natuurlijk 

geventileerd. De lucht binnen bevat dan wel minder vervuiling dan de buitenlucht, 

maar de waardes zijn nog steeds veel te hoog.  
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economische verbetering met zich mee. Dit 
is ook onderzocht door Fisk, Black & Bruner 
(2011) waar werd aangehaald dat een totaal 
economisch voordeel van $11.8 miljoen kan 
worden behaald. Andere studies lieten een 
gemiddelde verbetering van een factor 7.5 zien 
wanneer de verbeteringen werden vergeleken 
met de kosten. Het gaat hier om productivi-
teit, materiaal en onderhoud [4].

Buitenlucht is de bron van verse lucht voor 
ventilatiesystemen in gebouwen, terwijl 
mechanische ventilatiesystemen lucht vaak 
wordt gefilterd. Verse lucht wordt aangezo-
gen via ventilatoren en geconditioneerd met 
behulp van hulpapparatuur voordat deze 
wordt gedistribueerd door het gebouw. In het 
geval van natuurlijke ventilatie komt de verse 
lucht het gebouw binnen zoals deze ook buiten 
aanwezig is, bijvoorbeeld door een open raam. 
Deze lucht wordt in veel gevallen dus niet 
gefilterd of geconditioneerd.

Er zijn verschillende stoffen die de lucht-
kwaliteit binnen op een negatieve manier 
beïnvloeden. Luchtvervuilers als radon, 
tabaksrook, schimmels, allergenen welke 
astma veroorzaken en bijproducten na 
verbranding zijn de schadelijkste vervuilende 
stoffen [5]. Bovendien bestaan er nog stoffen 
welke buiten zijn te vinden en de luchtkwali-
teit binnen verminderen indien deze binnen 
zouden komen. Deze stoffen zouden ook een 
gezondheidsgevaar met zich mee kunnen 
brengen. Dit zijn stoffen als zwevende stof-
deeltjes, koolwaterstof, NO x en koolstofoxi-
des. De luchtkwaliteit binnen van school- en 
universiteitsgebouwen wordt beïnvloed door 
verschillende factoren als gevelkenmerken 
(bijvoorbeeld luchtdichtheid), bezettings-
graad, de activiteit die binnen plaatsvind, de 
concentratie van vervuilende stoffen, venti-
latievoud en de concentratie van vervuilende 
stoffen van buiten. Grote universiteiten in 
steden zijn vaak centraal gepositioneerd waar 
er meer verkeer plaatsvind en er een dichtere 
stedelijke omgeving aanwezig is. Dit zorgt er 
voor dat school- en universiteitsgebouwen 
meer in contact komen met vervuilende 
stoffen van buiten, welke een direct effect 
hebben op het binnenklimaat. Wanneer deze 
vervuilende stoffen zich in de binnenlucht 
bevinden brengen zij een groter risico mee 
voor de gezondheid van de mens. De effecten 
van vervuilende stoffen van buiten op de kwa-
liteit van het binnenklimaat zijn onderzocht 
met verschillende studies. In deze studies 
werd geconcludeerd dat vervuilende stoffen 
van buiten bijdragen aan de vervuiling van de 
binnenlucht. [6] [7] [8] [9]. Verder toonden 

studies aan dat de hoeveelheid vervuilde stoffen 
in de binnenlucht mede wordt beïnvloed door 
het klimaat en het type omgeving. Zo zullen er 
verschillende samenstellingen zijn wanneer de 
luchtvervuiling wordt gemeten in stedelijke, 
landelijke of industriële omgevingen. [5] [10] [11] 
[12] [13]. 

Buiten al de vervuilende stoffen die het 
binnenklimaat beïnvloeden hebben zwevende 
stofdeeltjes, PM (particulate matter), een sig-
nificantere invloed op de luchtkwaliteit binnen 
indien er gekeken wordt naar de nadelige effec-
ten voor de gezondheid [3]. Steeds meer studies 
richten zich op deze luchtvervuilers [9] [14] [15] 
[16]. Fijne PM zoals PM2,5 dringt tot diep in de 
longen door en kan voor een verzwakte long-
functionering zorgen [17]. Franck et al. (2011) 
hebben een studie uitgevoerd in kinderkamers 
van kinderen van 3 jaar en concludeerden dat 
deeltjes kleiner dan 1 μm het meeste geasso-
cieerd kunnen worden met nadelige effecten 
voor de gezondheid. De bron van deze deeltjes 
komt met name van buiten [3]. Daarom is het 
belangrijk om vast te stellen wat de bronnen 
van deze deeltjes zijn om de invloed van deze 
vervuilende stoffen van buiten op het binnenkli-
maat te kunnen bepalen. Verschillende studies 
zijn gedaan naar de relatie van concentratie van 
vervuilers van binnen en buiten [8] [11] [12] [13] 
[14] [16].

Daarom is het doel van deze studie om, naar 
aanleiding van de bestudeerde literatuur, de 
relatie van deeltjes kleiner dan 2,5 μm (micro-
meter) en PM10 concentraties te onderzoeken 
voor binnen en buiten in institutionele gebou-
wen in Zuid-Korea en Nederland. Ook zal een 
vergelijking worden gemaakt tussen de twee 
steden waar metingen hebben plaatsgevonden.

 METHODE
I) Locatie
Tijdens de reis is er een bezoek gebracht aan 
Yonsei University, waar tijdens het bezoek de 
meting plaatsvond. Na terugkomst in Nederland 
is ook gemeten op de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e), gelegen in Eindhoven, 
Nederland.

I.I) Yonsei University
Yonsei University is een van de oudste universi-
teiten van Zuid Korea en is ook gelegen in Seoul. 
De campus ligt in het centrum van de stad, ten 
noorden van de Han rivier. De visie om een open, 
groene campus te creëren, een rustige omgeving 
om te studeren ondanks dat deze midden in de 
stad ligt, is in de afgelopen jaren gerealiseerd. De 
campus is omgeven door drukke wegen. 
Op de campus is 1x buiten en 1x binnen gemeten 

in de lobby van gebouw 325, Samsung Kwan 
Building. Dit gebouw is een van de meest 
westelijk gelegen gebouwen op de campus. 
De lobby was een rechthoekige ruimte (30 x 
20 meter) met twee verdiepte ingangen met 
dubbele schuifdeuren die recht tegenover 
elkaar lagen. Deze ingangen zijn vormen 
ruimtes in het midden van de lange zijde van 
5 x 5 meter.

I.II)  Technische Universiteit  
Eindhoven (TU/e)

Ook is er 1x een meting uitgevoerd op de 
Technische Universiteit Eindhoven. Deze 
meting, in Nederland, zorgt ervoor dat er ver-
gelijking worden uitgevoerd tussen Nederland 
en Zuid Korea. Waar op de campus van Yonsei 
University de renovaties voor een groenere, 
open campus net klaar zijn, is deze renovatie 
in Eindhoven nog bezig. Het is belangrijk 
om op te merken dat ondanks dat ook deze 
campus midden in de stad ligt, zijn de steden 
in Korea relatief gezien groter en de  dichter 
bebouwd en bevolkt. Dit maakt dat de cam-
pussen heel erg overeenkomen, maar er grote 
verschillen zijn tussen de steden. 
In Zuid Korea is het gebruikelijk om in de 
tussenseizoenen op een natuurlijke manier 
te ventileren. Om deze reden is er gezocht 
naar een gebouw op de campus in Nederland 
die de meeste overeenkomst heeft met de 
campusgebouwen in Zuid Korea. De Matrix 
op de TU/e campus is, net als het gebouw in 
Zuid Korea, een ouder gebouw op de campus. 
En de mechanische ventilatie in dit gebouw is 
deze tijd van het jaar ook uitgeschakeld. Om 
deze reden is er gekozen voor een meting in de 
lobby van Matrix. De lobby van Matrix is een 
vierkante ruimte van ongeveer 10 x 10 meter 
met twee gangen van 5 x 2 meter. Tijdens 
de metingen in Eindhoven was het aan het 
regenen.

II) Meetopstelling
II.I) Locatie
De meetopstelling is gelijk voor alle metingen. 
Er heeft een meting plaatsgevonden in het 
gebouw en gelijk erna buiten het gebouw. Op 
alle drie de universiteiten is gemeten in het 
midden van de lobby van de gebouwen, op 
een hoogte van 1 meter van de grond. Direct 
na de meting binnen, is er buiten gemeten. Zo 
komen de klimaatomstandigheden het meest 
overeen met de omstandigheden op het 
moment van de meting binnen. De buiten- 
meting vond plaats naast de gebouwen waar 
gemeten is, 5 tot 10 meter van de gevel.

II.II) Meetapparatuur
Er is gemeten met  de “Lighthouse Worldwide 
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Solutions, HANDHELD 3016 IAQ Airborne 
Particle Counter Gen E” en de “TSI's IAQ-
CalcTM Indoor Air Quality Meter 7525”, zie 
Afbeelding 1a en b.

Afbeelding 1a – Meetapparatuur) Lighthouse 

Airborne Particle Counter

Afbeelding 1b – Meetapparatuur) IAQ Calc 7525

Afbeelding 2a - Gemiddelde temperatuur

Afbeelding 2b - relatieve luchtvochtigheid in Zuid Korea en Nederland

De Lighthouse Airborne Particle Counter meet 
deeltjesgrootte in de lucht (6 verschillende 
afmetingen: 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 
μm, 5,0 μm en 10,0 μm). Deze meting wordt 
verricht met lasertechnieken. Het licht van 
de laser wordt weerkaatst door de deeltjes in 
de lucht. Deze weerkaatsing wordt omgezet 
in elektrische pulsen die worden geteld om 
de deeltjesgrootte te detecteren en tellen. 
Het linker staafje op de meter (zie afbeel-
ding), meet de temperatuur en relatieve 
luchtvochtig heid. 
De IAQ-Calc 7525 is een apparaat dat de 
Carbon Oxide (CO), Carbon Dioxide (CO2), 

luchttemperatuur en relatieve luchtvochtig-
heid meet.
Tijdens de metingen is het achtergrondniveau 
van het aantal deeltjes buiten beschou-
wing gelaten omdat deze niet is gemeten. 
Daarnaast heeft de meetapparatuur stan-
daard een meetafwijking welke een grote 
invloed kan hebben op de resultaten. Dit is 
ongeveer 50ppm voor de CO en CO2 meter en 
1 deeltje per 5 minuten voor de deeltjesmeter. 

II.III) Data-analyse
De parameters die belangrijk zijn in dit onder-
zoek zijn de deeltjesgrootte, luchttempera-
tuur en relatieve luchtvochtigheid. De deeltjes 
kleiner of gelijk aan 2,5 μm zijn meegenomen 
in dit onderzoek.
Zoals in de inleiding is beschreven, is het doel 
van dit onderzoek om met metingen na te 
gaan of het mogelijk is om op een natuurlijke 

manier te ventileren. De waardes waar dit aan 
wordt getoetst is gebaseerd op gezondheids-
risico’s. Aangezien het lastig is om Koreaanse 
wetgeving te vinden over toegestane hoeveel-
heden. De Nederlandse wetgeving stelt dat 
het jaarlijkse gemiddelde niet hoger mag zijn 
dan 25 μm/m³. De data is geanalyseerd met 
behulp van Microsoft Excel.

 RESULTATEN
In afbeelding 2a is duidelijk te zien dat de 
binnentemperaturen op de twee universitei-
ten vergelijkbaar zijn. Het verschil tussen de 
binnen- en buiten temperatuur is groter op de 
TU/e ten tijde van de meting. In afbeelding 
2b is de relatieve luchtvochtigheid te zien. 
Wat opvalt aan deze grafiek is dat de relatieve 
luchtvochtigheid van de buitenlucht op de 
TU/e een stuk hoger ligt. Dit komt doordat het 
regende ten tijde van de meting.
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Afbeelding 5 – Hoeveelheid deeltjes kleiner dan 2,5 μm [μg/m³]

Afbeelding 6 – Hoeveelheid deeltjes PM10 [μg/m³]

Afbeelding 3 – Totaal aantal deeltjes kleiner dan 2,5 μm gemeten op de twee 

universiteiten

Afbeelding 4 – Opbouw van het totaal aantal deeltjes kleiner dan 2,5 μm:  

0,3 μm, 0,5 μm, 1 μm en 2,5 μm

Zoals in de methode al genoemd, zijn de 
deeltjesgrootte in zes verschillende afmetin-
gen gemeten: 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 μm, 
5,0 μm en 10,0 μm. Als we dan kijken naar de 
deeltjes kleiner dan 2,5 μm, is er een duidelijk 
verschil af te lezen tussen de universiteiten. 
Afbeelding 3 laat dit extra duidelijk zien. 
Afbeelding 4 toont de opbouw van de deeltjes 
kleiner dan 2,5 μm. Het valt op dat veruit 
de grootste hoeveelheid deeltjes in de lucht 
een afmeting heeft van 0,3 μm. De groep van 
0,3 μm vormt 91 % - 93 % van het totaal. 
De meting in Yonsei University toont dat de 
lucht in Seoul tientallen keer zoveel deeltjes 
bevat dan de lucht in Eindhoven. Dit geldt voor 
zowel de binnen als de buiten situatie.
Het is belangrijk op te merken dat de 
luchtkwaliteit op de TU/e beïnvloed kan zijn 
door de regenbui waarin is gemeten. Dit kan 
ervoor hebben gezorgd dat de waardes die 
zijn gemeten, lager zijn dan wat normaal in 
de lucht te vinden is. Maar de meetcondities 
binnen waren erg vergelijkbaar en hier is het 
verschil tussen de twee universiteiten net zo 
groot.

De wetgeving in Nederland stelt dat het jaar-
lijks gemiddelde aan fijnstof in de lucht (PM10) 
niet meer mag zijn dan 25 μg/m3. Uit afbeel-
ding 5 en 6 valt af te lezen wat de hoeveelheid 
aan deeltjes kleiner dan 2,5 μm en wat de 
hoeveelheid PM10 in de lucht is. Wederom valt 
het grote verschil tussen Yonsei University en 
de TU/e op.

 CONCLUSIE & DISCUSSIE
Al snel is te zien dat het aantal deeltjes in de 
lucht enorm verschilt tussen Nederland en 
Zuid-Korea. De luchtkwaliteit is in Seoul dus-
danig slecht dat deze waarden in Nederland 
niet mogen omdat ze voor gezondheidspro-
blemen kunnen zorgen. Vooral de deeltjes van 
2,5 μm en 1 μm zijn slecht voor de gezondheid, 
welke veroorzaakt worden door bijvoorbeeld 
het verkeersuitstoot en gele stof gehalte in de 
lucht. 
Gedurende de dag worden metingen 
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beïnvloed door de veranderende omstandig-
heden. Zo is het gehalte aan gele stof in de 
lucht nooit gelijk en kan dit zomaar komen 
opwaaien. Juist deze stoffen in de lucht zijn 
een belangrijke indicator voor de luchtkwa-
liteit in Korea. Tijdens de metingen was er 
geen sprake van extreme gele stof situaties. 
Ook het tijdstip van de meting heeft invloed 

op de gegevens omdat er tijdens de spitsuren 
een stuk meer luchtvervuiling ten gevolge van 
verkeer aanwezig is.
Om een indicatie te geven van het fijnstofge-
halte wordt gekeken naar het PM10 gehalte in 
de lucht. De Nederlandse regelgeving stelt dat 
het jaarlijks gemiddelde niet boven de 25 μg/
m3 mag komen. De metingen in Nederland 
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resulteerden in een gemiddelde van 15,6 μg/
m3 tijdens de momentopname. In Zuid-Korea 
was de concentratie 102,6 μg/m3 in de binnen 
situatie.

Tijdens het tussenseizoen wordt er bij veel 
scholen en bedrijven enkel gebruik gemaakt 
van natuurlijke ventilatie om energiekosten te 
besparen. Dit zorgt er voor dat de buitenlucht 
niet of nauwelijks behandeld kan worden 
voordat deze het gebouw binnenkomt. De 
gemeten waarden zijn dan ook dusdanig slecht 
dat de binnenlucht kwaliteit niet voldoet aan 
een gezonde leefomgeving.

Het aantal deeltjes in de lucht wordt direct 
geassocieerd met een hogere kans op bron-
chitis. Vooral het PM1,0 gehalte en deeltjes 
met een grootte onder de 2,5μm. Wanneer 
de fijnstofmetingen binnen en buiten worden 
vergeleken blijkt al snel dat het aantal deeltjes 
buiten groter is dan binnen. Echter was het 
niet mogelijk een relatie te kunnen leggen 
tussen binnen en buiten. Het verschil tussen 
binnen en buiten is voor deeltjes onder de 
2,5μm 33% en voor het PM1,0 gehalte 45%. 
Echter is de concentratie nog steeds dusdanig 
hoog (23 keer zo hoog als in Nederland) dat de 
omstandigheden niet voldoen om natuurlijk 
te ventileren. 
Een vervolgstudie kan worden gedaan om ver-
schillende metingen gedurende de dag uit te 
voeren en de invloed van de weersomstandig-
heden en spitsuren vast te stellen. Ook kunnen 
metingen gedurende de werkweek én het 
weekend worden vergeleken om de invloed 
van verkeer beter in kaart te kunnen brengen. 
Tot slot kan er een studie gedaan worden naar 
de binnenlucht kwaliteit in gebouwen in Zuid-
Korea wanneer er wel gebruik wordt gemaakt 
van mechanische ventilatie. 
Over het algemeen is de ervaring dat de 
binnenlucht in scholen en bedrijven schoner 
is dan de buitenlucht, ondanks de natuurlijke 
ventilatie gedurende het tussenseizoen. Dit 
blijkt onder de Zuid-Koreanen ook zo te zijn 
aangezien de mondkapjes binnen vaak af 
worden gezet.
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