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Steden in China staan bekend als grote en dichtbevolkte steden. Regelmatig 

komen beelden naar buiten van inwoners die mondkapjes dragen vanwege de 

ondragelijke smog. Eerder onderzoek focust vooral op de karakterisering van 

de vervuiling, voorspellingen over toekomstige luchtkwaliteit [1] en de relatie 

tussen luchtkwaliteit en het sterftecijfer [2]. Tijdens de studiereis in China hebben 

studenten van studievereniging s.v.b.p.s. Mollier metingen op het gebied van 

luchtkwaliteit en thermisch comfort uitgevoerd. De metingen zijn zowel binnenin 

gebouwen als buiten uitgevoerd op verschillende locaties in Tianjin, Wuhan en 

Beijing. In dit artikel worden de resultaten behandeld.
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Dit artikel richt zich op de luchtkwaliteit op 
verschillende locaties binnen de drie steden. 
Tevens is er uitgebreid onderzoek verricht 
op drie universiteiten in Beijing (Tsinghua 
University), Tianjin (Tianjin University) en 
Wuhan (Wuhan University of Technology, 
hierna afgekort tot Wuhan University). Met 
de Wuhan University in het bijzonder, omdat 
daar de meest gedetailleerde meetgegevens 
verkregen zijn. Tijdens het onderzoek is nage-
gaan op welke wijze het binnenklimaat van een 
Chinese school zich verhoudt ten opzichte van 

 China Nederland

CO2 [ppm] 1.000[9][10] Label A: 
8001

Label B: 
1.0001

Label C: 
1.2001

Temp [°C] Winter: 
16-24[9][10]

Summer: 
22-28[9][10]

Label A: 
20-22
>20+2 

Max:271

Label B: 
20-23

>20+31

Label C: 
19-24

>20+41

RV [%] Winter: 
30-60[9][10]

Summer: 
40-80[9][10]

geen concrete waarde 
(35-65 is gewenst)

Fijnstof 
[daggemid-
delde μg/m3]

PM10: 
150[8] 

PM2,5: 75[8] PM10: 
50[6]

PM2,5: 25[6]

-Tabel 1- 

Vergelijking 

regelgeving 

binnenklimaat 

tussen China en 

Nederland
 1 Niet wettelijk 

verplicht, afkomstig 

uit programma van 

Frisse Scholen [7]

de Nederlandse norm. Ook is geprobeerd om 
een relatie te vinden tussen de luchtkwaliteit 
binnen de drie steden en het binnenklimaat in 
de schoolgebouwen.
De metingen op drie universiteiten zijn een 
bewuste keuze, want in Nederland wordt voor 
de bepaling van de algemene luchtkwaliteit 
in scholen een hulpmiddel gebruikt, namelijk 
‘Frisse Scholen’, terwijl in China geen aanvul-
lende doelstellingen zijn gesteld voor school-
gebouwen. Daar geldt de standaard normering 
voor het binnenklimaat (zie tabel 1). Frisse 

Scholen bevat aanvullende prestaties bovenop 
de in Nederland geldende norm en wordt 
gebruikt om een hoogwaardig Programma van 
Eisen (PvE) op te stellen dat leidt tot gebouwen 
met een beter binnenklimaat.
Om de luchtkwaliteit te bepalen is, voorna-
melijk in China, fijnstof van belang. Fijnstof is 
luchtvervuiling dat bestaat uit microdeeltjes. 
Deze deeltjes variëren in afmeting tussen de 
10 en 0.1 micrometer (μm) en worden op basis 
van de maat onderscheiden (PM10, PM2.5 en 
PM0.1). Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid 
en het milieu[3][4][5]. Het kan de levensduur 
van de mens dagen tot maanden verkorten. 
Mensen met chronische ziektes of orgaan-
aandoeningen zijn voornamelijk gevoelig voor 
hoge concentraties fijnstof. Daarbij brengen 
kleinere fijnstofdeeltjes meer schade toe aan 
de gezondheid.

 METHODE
In de vergaderruimte van Wuhan University is 
een continue luchtkwaliteitsmeting uitge-
voerd. Tijdens de metingen is deze ruimte 
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gebruikt voor vergaderingen en presentaties. 
Naast metingen aan de Wuhan University is 
ook onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit 
op verschillende locaties in China. Hierbij zijn 
dagelijks metingen uitgevoerd en questionnai-
res afgenomen onder de studenten om zowel 
een subjectief als objectief oordeel te vormen 
over de luchtkwaliteit.
De luchtkwaliteit wordt bepaald aan de hand 
van de volgende parameters, die nodig zullen 
zijn om een vergelijking te maken tussen de 
Chinese en Nederlandse regelgeving:
- CO2 [PPM];
- Temperatuur [°C];
- Relatieve luchtvochtigheid [%];
- Fijnstof PM10 & PM2.5 [μg/m3];
- Ventilatievoud [h-1].

Om de luchtkwaliteit te bepalen op de Wuhan 
University en op de verschillende locaties in 
China, is er gebruikt gemaakt van de meetap-
paratuur uit tabel 2.

 MEETPLAN
Wuhan University
Voor een adequate luchtkwaliteitsmeting 
is gebruik gemaakt van twee sensoren die 
continu CO2, temperatuur en de relatieve 
luchtvochtigheid meten. Een laser optische 
luchtdeeltjesteller is gebruikt om het aantal 
deeltjes fijnstof in de lucht te meten. De 
positie van de meetapparatuur is weergegeven 
in figuur 1. Voorafgaand aan de metingen zijn 
eigenschappen van de ruimten, zoals afmetin-
gen, positie van ventilatieroosters en overzicht 
van het meubilair, genoteerd, omdat deze van 
invloed kunnen zijn op de resultaten. Aan de 
hand van de CO2-metingen en de afname-
curves die ontstaan zodra mensen de ruimte 
verlaten, is de ventilatievoud van de ruimte 
bepaald [11].

luchtkwaliteit China
Voor aanvang van de reis is er een nulmeting 
verricht op Schiphol. In China zijn er naast de 
metingen in Wuhan ook metingen verricht op 
andere locaties die zich bevinden binnen de 
steden Beijing, Tianjin en Wuhan. Deze metin-
gen zijn uitgevoerd met de mobiele lucht-
kwaliteitsmeter. Voor de werkelijke metingen 
gestart zijn, is één minuut gewacht om het 
apparaat te laten acclimatiseren. Op elke 
locatie is om 13:00 uur lokale tijd een bepaalde 
hoeveelheid samples afgenomen. Op de drie 
universiteiten zijn daarnaast ook fijnstofmetin-
gen uitgevoerd. 
Geprobeerd is de meetcondities zoveel moge-
lijk overeen te laten komen, zodat de gegevens 
met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Daarom zijn de volgende criteria toegepast 
om de meetresultaten van het onderzoek zo 

betrouwbaar mogelijk te maken:
-  dagelijks optredende veranderingen door 

bijvoorbeeld het weer en de verkeersdrukte 
zijn zoveel mogelijk beperkt door op het 
zelfde tijdstip te meten;

-  elke dag is één meting uitgevoerd, waarbij 
gebruik is gemaakt van de mobiele lucht-
kwaliteitsmeter.

Questionnaire
Naast de objectieve metingen is per locatie 
een questionnaire afgenomen om ook een 
subjectief oordeel te verkrijgen. De questi-
onnaire bevat vragen over het persoonlijke 
welzijn van de ondervraagde, de luchtkwaliteit 
en de perceptie van de temperatuur tijdens 
de gehele reis en het exacte moment dat de 
questionnaire wordt ingevuld. De question-
naire bevat ook vragen over de luchtkwaliteit 
op het moment van afname en vragen over de 
luchtkwaliteit gedurende de hele reis. 
Na de reis zijn alle resultaten gedigitaliseerd en 
geanalyseerd met IBM SPSS Statistics 22 en de 
Paired Samples T-test. Deze test is gebruikt om 
verschillen aan te tonen tussen de nulmeting, 
Schiphol, en de meetlocaties in China. De 
achtergrondinformatie en de persoonlijke 
gesteldheid zijn enkel gebruikt om naderhand 
onverwachte resultaten te kunnen verklaren.
De volgende criteria zijn toegepast om de 
resultaten van de questionnaires zo betrouw-
baar mogelijk te maken:
-  de questionnaires zijn telkens voor aanvang 

van de metingen ingevuld door tien 
deelnemers aan de studiereis (50% van de 
studenten), zodat de deelnemers tijdens het 
invullen van de questionnaire niet beïnvloed 
zijn door de meetresultaten;

-  de studenten die deelnamen aan het invul-
len van de questionnaire zijn steeds dezelfde, 
zodat eventueel optredende trends gedu-
rende de studiereis waargenomen konden 
worden.

 RESULTATEN 
De resultaten zijn in vier delen onderverdeeld. 
De continumetingen in een vergaderzaal op de 
Wuhan University; de metingen die plaats-
vonden op verschillende locaties; de fijnstof 
metingen op de drie universiteiten; en de ques-
tionnaires met de ervaring van de studenten.

 WUHAN UNIVERSITY
Temperatuur
In de vergaderzaal op de Wuhan University 
varieert de binnentemperatuur tussen de 24°C 
en 28°C. De binnentemperatuur is daarmee 
constanter dan de buitentemperatuur. In de 
ruimte is gebruik gemaakt van twee aircon-
ditioningunits die tijdens het ophangen van 
de meetapparatuur zijn ingeschakeld. Tijdens 
bezetting is de setpoint van de airconditioners 
verlaagd naar 24°C. Aangenomen kan worden 
dat de airconditioners gedurende de nacht uit 
staan, aangezien de buitentemperatuur daalt 
tot 22°C en het binnen warm blijft.

Apparaat Model Aantal Meting Range Afwijkingen

Mobiele lucht-
kwaliteit meter

TSI Q-Trak in-
door air quality 
monitor 7575

1 T [°C]
CO2 [ppm]

RV [%]

0 – 60 °C
0 – 5.000 ppm

5 – 95 %

±0,5 °C
±50 ppm 

±3%

Laser optische 
lucht deeltjes 
teller

Remote 2014 
Air Borne Parti-

cle Counter

1 PM [n] 0,2 – 2 μm ± 50% <0.2μm
± 0 % 0.3μm 

Luchtkwaliteit 
sensor

GenII Transmit-
ter type GW47

2 T [°C]
CO2 [ppm]

RV [%]

-20 – 65 °C 
0 – 5,000 ppm

0 – 100 %

± 1,0°C 
± 50ppm + 3% 

± 2% 

Data opslag ap-
paraat

Eltek 1000 
Series Squirrel 

data logger

1  2.000.000 n ± 0,1%

-Tabel 2- Gebruikte meetapparatuur met specificaties

-Figuur 1- Meetopstelling 

Wuhan University
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Relatieve vochtigheid
De relatieve luchtvochtigheid binnen varieert 
tussen de 40% en 60%. De relatieve lucht-
vochtigheid buiten varieert sterker. Voor zowel 
binnen als buiten lijkt er wel sprake te zijn van 
eenzelfde trend. 

CO2

Tijdens het ophangen van de meetapparatuur 
waren er 10 personen aanwezig in de ruimte. 
Dit resulteerde in een hoog CO2-gehalte (zie 
figuur 2). Van 16:00 uur tot 17:30 uur steeg de 
CO2 door bezetting van de ruimte. De volgende 
dag om 10:00 uur was de ruimte wederom 
bezet door 40 personen. Een sterke stijging 
van de CO2 werd daarbij waargenomen. Een 
duidelijke relatie tussen het CO2-niveau binnen 
en buiten was zichtbaar. 
Calculatie van de ventilatievoud is gebaseerd 
op de twee CO2-afname curves op 21 mei. De 
eerste afname vond plaats aan het begin van 
de meting om 13:15 uur. De tweede afname 
vond plaats om 17:30 uur. De ventilatievoud 
bedroeg 0.27 h-1. Deze lage ventilatiehoeveel-
heid verklaart waarom er een sterke stijging 
van CO2 plaatsvond op 22 mei vanaf 10:30 uur 
(zie figuur 2). De berekende ventilatievoud is 
slechts indicatief. In werkelijkheid zal de venti-
latievoud variëren, aangezien er op natuurlijke 
wijze geventileerd wordt.

 VERSCHILLENDE LOCATIES
Naast de continu-metingen op de Wuhan 
University zijn er metingen verricht op 6 bui-
tenlocaties en 6 binnenlocaties. De gemeten 
binnen locaties bevinden zich op de drie 
universiteiten. In deze ruimten is natuurlijke 
ventilatie aanwezig. De nulmeting op Schiphol 
is semi-binnen en daarbij is mechanische 
ventilatie aanwezig.

CO2

De gemeten CO2-waarden op de buitenlo-
caties bevinden zich allemaal onder de 400 
ppm met uitzondering van de Buddha Temple 
in Wuhan. Het verschil tussen het laagste en 
hoogste gewogen gemiddelde bedroeg slechts 
76 ppm. De laagste waarde werd gemeten bij 
de Energy Flower buiten het stadscentrum 
van Wuhan; de hoogste waarde bij de Buddha 
Temple in het centrum van Wuhan. 
De CO2-concentraties binnen waren hoger 
dan de concentraties buiten. De Tsinghua 
University had een zeer hoge CO2-concentratie 
(> 1500 ppm); deze hoeveelheid CO2 in de 
lucht is onacceptabel voor een schoolgebouw.
In de Wuhan University zijn op twee tijdstippen 
eveneens hoge CO2-waarden gemeten. Deze 
metingen corresponderen met de continu-
metingen uit figuur 2, en zijn gebruikt ter 
validatie.

De meting op Schiphol toonde een gewogen 
gemiddelde van 512 ppm. 

Temperatuur
De gemeten temperaturen in de buitenlocaties 
varieerden tussen 24°C en 30°C. De gemeten 
temperaturen bij de Watercube in Beijing en 
de haven van Tianjin (< 26°C) waren de laagst 
gemeten temperaturen gedurende de reis. 
Hogere temperaturen zijn gemeten in het 
binnenland bij de Tianjin University, de Energy 
Flower en de twee bezochte locaties in Wuhan.
De temperatuur in de semi-binnenruimte op 
Schiphol is de laagste temperatuur gemeten 
tijdens de reis. In de Tianjin University en 
Wuhan University waren de temperaturen 
binnen lager dan de buitentemperaturen, 
waarbij de verschillen in de Wuhan University 
het grootst waren (> 4°C). 

Relatieve vochtigheid
De relatieve vochtigheid was het hoogst bij de 
Watercube in Beijing (58%). Dit is gemeten 
tijdens een bewolkte en regenachtige dag. De 
kustplaats Tianjin liet zeer lage waarden zien 
met een relatieve luchtvochtigheid <40%. 
In Wuhan varieerde dit tussen de 40% en 
55%. Binnen was de relatieve vochtigheid in 
de Tianjin University en Wuhan University 
hoger dan de gemeten buitenwaarde, al waren 
de verschillen niet heel groot (< 10%). De 
relatieve luchtvochtigheid gemeten binnen 
in de Tianjin University bleef desondanks 
laag (< 30%). In de Wuhan University waren 
de gemeten waarden comfortabeler (50% 
< meting < 60%). De relatieve vochtigheid 
gemeten op Schiphol bevonden zich tussen de 
gemeten waarden van Tianjin en Wuhan. 

 FIJNSTOF 
Voor de berekening van de fijnstof is niet alleen 
een onderscheid gemaakt tussen deeltjes-
grootte (PM2.5 en PM10), maar ook tussen de 
fijnstofmetingen binnen en buiten. 

Tsinghua University
De gemeten hoeveelheid fijnstof binnen in 
de Tsinghua University bedroeg PM2.5 < 7 μg/
m3. Er waren meer PM2.5-deeltjes dan PM10-
deeltjes (zie tabel 3). it de resultaten blijkt dat 
de hoeveelheid fijnstof binnen hoger is dan 
buiten voor zowel PM2.5 als PM10.

Tianjin University
De hoeveelheid fijnstof bij de Tianjin University 
was vele malen hoger dan die bij de Tsinghua 
University. Buiten werd voor PM2.5 een verdub-
beling van de hoeveelheid deeltjes gemeten. 
Binnen werd er zelfs een verdriedubbeling van 
de hoeveelheid deeltjes gemeten (zie tabel 3). 
Desondanks bleef de hoeveelheid PM2.5 < 25 

μg/m3. Voor de PM10-deeltjes was het verschil 
met de Tsinghua University groter. Dit kwam 
vooral tot uiting in het gewicht van de fijnstof.

Wuhan University
In Wuhan was het verschil tussen binnen en 
buiten het kleinst. Opvallend was de grote 
hoeveelheid PM2.5, voor zowel binnen als 
buiten, die 10 maal groter was dan de gemeten 
hoeveelheid bij de Tsinghua University. De 
gemeten hoeveelheid PM10 was voor zowel 
binnen als buiten > 230 μg/m3 (zie tabel 3).

 QUESTIONNAIRES
Uit de metingen bleek dat het warmer was in 
China dan op Schiphol. Toch werd de tempera-
tuur in China door de studenten comforta-
beler ervaren dan de temperatuur tijdens de 
nulmeting op Schiphol. De stabiliteit van de 
temperatuur was relatief constant tussen alle 
meetlocaties. De ervaring van luchtbeweging 
verschilde alleen op de Tsinghua University 
en op Wuhan University ten opzichte van 
Schiphol. De resultaten van de questionnaire 
konden vergeleken worden met de resultaten 
van de metingen aan de hand van de AMV, 
actual mean vote (questionnaire), en de PMV, 
predicted mean vote (metingen). Tijdens deze 
metingen was op alle meetplekken sprake van 
een metabolisme/activiteitsniveau van 70 W/
m2 (actief: lopen) en het kledingniveau van 
de studenten was 0.5 (zomers gekleed). De 
AMV en PMV kwamen behoorlijk overeen, dit 
geeft aan dat de deelnemers het comfort goed 
konden inschatten.
Hoewel de metingen tonen dat de luchtvoch-
tigheid sterk varieert tussen de verschillende 
locaties, zijn er in de questionnaires geen 
significante verschillen gevonden qua ervaren 
luchtvochtigheid. De luchtkwaliteit is beoor-
deeld op mufheid en de geur van de lucht. 
In China wordt de luchtkwaliteit negatiever 
ervaren dan de luchtkwaliteit op Schiphol.

 DISCUSSIE 
In het ontwerp van het meetplan was een 

-Figuur 2- CO2 tijdens continu-meting 21 en 22 mei 2015
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aantal maatregelen genomen om bruikbare 
resultaten te verkrijgen, desondanks zitten er 
limitaties aan het onderzoek. 
De meetduur op de locaties in China was 
slechts 3 minuten. De betrouwbaarheid van 
deze resultaten is daardoor beperkt, omdat 
de luchtkwaliteit gedurende deze moment-
opname kon afwijken van de werkelijke 
luchtkwaliteit. 
De meest betrouwbare resultaten worden 
verkregen als de meting plaatsvindt in een vrij 
veld zonder obstructies. De metingen met de 
mobiele luchtkwaliteitsmeter op de verschil-
lende locaties voldeden hieraan. Echter, bij de 
binnenmeting in Wuhan University waren de 
luchtkwaliteitssensors aan de wand bevestigd.
De positionering van de laser optische 
deeltjesteller was het meest problematisch. 
Doordat netstroom benodigd was, kon de fijn-
stof in de buitenlucht enkel op korte afstand 
van het raam gemeten worden. Het is daarom 
discutabel of de werkelijke buitencondities 
zijn gemeten en wat de invloeden zijn van de 
condities binnen. 
De fijnstofmetingen schetsen een enigs-
zins negatief beeld. Dit wordt veroorzaakt 
doordat het fijnstof achtergrondniveau buiten 
beschouwing is gelaten tijdens dit onderzoek, 
omdat deze niet gemeten is. Normaliter wordt 
dit fijnstof achtergrondniveau van de gemeten 
fijnstofwaarden afgetrokken tijdens de bere-
kening van wettelijke PM-normen. Daarnaast 
is de fijnstofmeting een momentopname en 
geen daggemiddelde, zoals gesteld wordt in 
de regelgeving. Verder heeft elk apparaat dat 
gebruikt is een meetafwijking. Deze afwijking 
kan een significante rol spelen tijdens de 
metingen, vooral de CO2-metingen kunnen 
afwijken van de realiteit. Dit is ±50 ppm voor 
de mobiele luchtkwaliteitsmeter en 50 ppm 
+ 3% voor de luchtkwaliteitssensor die is 
gebruikt in de Wuhan vergaderruimte.
De populatie van de questionnaire is beperkt. 
Dit heeft invloed op de uitkomsten de statis-
tische analyse. Met een kleinere populatie is 
de kans dat de resultaten afwijken van de wer-
kelijkheid groter dan met een grote populatie. 
Eén persoon kan bij deze kleine populatie een 
aanzienlijke invloed hebben. Er is een T-test 
uitgevoerd, zodat alleen bij een kleine fout-
marge een significant verschil waargenomen 
kon worden. 

 CONCLUSIE
De verschillen tussen de Nederlandse en 
Chinese regelgeving zijn in tabel 1 weer-
gegeven. De eisen voor CO2-concentratie, 
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
zijn vergelijkbaar. Het grootste verschil is de 
toegestane hoeveelheid fijnstof. Deze is in 
China drie maal hoger dan in Nederland. Om 
de gezondheid van de Chinese bevolking te 
waarborgen zou China strengere eisen moeten 
stellen voor de maximale waarde van fijnstof. 
Scholen die voldoen aan de Frisse Scholen 
eis, dienen voorzien te zijn van mechanische 
ventilatie. In China waren alle bezochte 
scholen voorzien van natuurlijke ventilatie. 
De gemiddelde CO2-gehaltes gemeten in de 
Chinese schoolgebouwen zijn aanzienlijk hoger 
dan de minimale eis van Frisse Scholen. In 
zowel de Chinese als Nederlandse regelge-
ving wordt geen rekening gehouden met het 
buitenniveau. Op meerdere buitenlocaties is 
de CO2 gemeten om te zien of grote verschil-
len optreden. Maar er zijn geen significante 
verschillen waargenomen tussen de gemeten 
CO2-concentraties in China en Nederland. In 
dit onderzoek is ook de fijnstof gemeten op 
drie verschillende universiteiten. Wanneer 
de gemeten waarde als daggemiddelde zou 
worden beschouwd, dan voldoet de Tsinghua 
University aan de Chinese eisen, maar niet aan 
de Nederlandse eisen. De Tianjin University en 
de Wuhan University voldoen beide niet aan 
de zowel de Chinese als de Nederlandse eisen. 
De fijnstofniveaus binnen waren te allen tijde 
hoger dan buiten. Een relatie tussen het niveau 
binnen en buiten kan niet worden vastgesteld. 
De kleine hoeveelheid metingen was eveneens 
onvoldoende om een relatie tussen CO2 en 
fijnstof te kunnen vaststellen. Een vervolg-
studie zal meer duidelijkheid kunnen geven 
over de relatie tussen fijnstof en CO2, om te 
zien of CO2 daadwerkelijk een goede indicator 
is voor fijnstof of dat fijnstof apart gemeten 
moet worden. Wanneer fijnstof en CO2 geen 
relatie hebben, dan is het wellicht nodig om 
bij hoge fijnstof concentraties de ventilatie 
strategie aan te passen. De questionnaire heeft 
aangetoond dat de studenten het buitenkli-
maat in China niet significant anders ervaren 
dan het buitenklimaat in Nederland. Er zijn 
echter individuele uitzonderingen waar het 
klimaat in China significant lager is beoor-

deeld, dit betreft extreme situaties met een 
hoge temperatuur, hoge relatieve vochtig-
heid en ernstige smog. Er is wel duidelijk een 
verschil in perceptie tussen het binnenklimaat 
van China vergeleken met het Nederlandse 
binnenklimaat. Het Chinese binnenklimaat is 
als oncomfortabeler, muffer en viezer ruikend 
ervaren. Door het verbeteren van de ventilatie, 
bijvoorbeeld door ‘Frisse scholen’ te introduce-
ren in China, zou het binnenklimaat verbeterd 
kunnen worden.

 REFERENTIES
1.  Zhang, Y., Shao, M., Hu, M. & Tang, D. 

(1997). Air quality in Beijing and its tran-
sition from coal burning caused problems 
to traffic exhaust related pollution, Air 
and Waste Management Association. 
Pittsburgh, USA

2.  Xiping Xu, M.D., Gao, J. & Chen, Y. (1994). 
Air Pollution and Daily Mortality in 
Residential Areas of Beijing, China. Archives 
of Environmental Health: An International 
Journal, Volume 49, Issue 4, pp. 216-222

3.  EPA United States Environmental 
Protection Agency. (2013). Basic 
Information Particulate Matter. http://
www.epa.gov geraadpleegd op 14-09-2015

4.  Brunekreef B. & Holgate S.T. (2002). Air 
pollution and health. Institute for Risk 
Assessment Sciences, Utrecht University

5.  RIVM (-) Fijnstof. http://www.rivm.nl 
geraadpleegd op 14-09-2015

6.  RIVM (2008) Dossier Fijn stof 7 
Regelgeving. Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu

7.  Agentschap NL (2010) Programma van 
Eisen Frisse scholen – versie september 
2010. publicatie-nr. 2egou1008

8.  GB 3095-2012 - Standardization 
Administration of China (2012) Ambient air 
quality standards

9.  GF 18883-2002 - Standardization 
Administration of China (2012) Indoor air 
quality standards

10.  Bai, Z., Jia, C., Zhu, T., & Zhang, J. (2002). 
Indoor air quality related standards in 
China, Indoor air 2002

11.  Laussmann, D., & Helm, D. (2011). Air 
Change Measurements Using Tracer Gases. 
DOI: 10.5772/18600

University Binnen Buiten

Pm < 2.5 Pm < 10.0 Pm < 2.5 Pm < 10.0

Aantal 
deeltjes

Gewicht 
μg/m3

Aantal 
deeltjes

Gewicht μg/
m3

Aantal 
deeltjes

Gewicht 
μg/m3

Aantal 
deeltjes

Gewicht μg/
m3

Tsinghua 121 7 28 92 101 6 19 69,5

Tianjin 375 25 100 360 210 15 35 125

Wuhan 1.350 80 50 240 1.450 85 60 270

-Tabel 3- Fijnstofdeeltjes gemeten op de drie universiteiten in Beijing, Tianjin en Wuhan
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