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Natuurlijke fijnstof en ultra fijnstof

• Bio aerosolen: virussen (10 - 300 nm), bacterieën ( 100 - 300(+) nm), 
schimmelsporen (0.5 - 30 μm), plantensporen (30 μm tot 100+ μm), 
plantenzaden  (150 μm tot honderden micrometer en groter)

• Geo aerosolen: bodemdeeltjes opgepakt door de wind en landslides      
(10 - 100 μm), vulkanische uitbarstingen (minder dan 1 μm tot honderden 
micrometer, maar dan wel in mega tonnen deeltjes), zeezout (0.1 - 10 μm) 

• Bosbranden: overheersend van 10 - 20 nm en 40 - 50 nm en grotere roet 
deeltjes 100 μm)

• Verblijf 2 - 4 jaar in de atmosfeer; afhankelijk van vertraging in stratosfeer 
(Hinds,1999)
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Antropogene (ultra) fijnstof
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40 % meer LUVO ziekten in urbane regio’s; Kinderen in urbane regio een hogere respiratie ritme en meer astma
(Schuëpp, 2010); 5 μg/m3 geeft in 18% een laag geboorte gewicht (Penderson, 2013); nanodeeltjes LUVO resulteren
in een verdikking van de halsslagader en arteriën, na 12 -24 maanden zijn ontstekingen detecteerbaar in bloedvaten
en sporen van begin van arterosclerosis (Meuwse & De Groot, 2012)
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Emissies van verbrandingsystemen

• Automotive: benzine 100 - 1000 nm; diesel 10 - 3000 nm, overwegend 100 - 3000 nm;

katalitisch benzine 200 - 300 nm, maar 4 X in aantallen deeltjes; 

katalitisch diesel 300 - 500 nm en in ‘druiventros’ structuur aggregaties, 
maar minimaal 10 X zo veel in aantallen deeltjes

• Vliegtuigen: 1 nanometer ionen deeltjes en concentratie 2 x 108 deeltjes per kubieke 
centimeter lucht aan de uitlaat van een aero-verbrandingsmotor en 
kerosine als brandstof (Haverkamp et al, 2004)
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• Scheepvaart: zware stookdiesel op zee van een modern container schip 

1.3 X 1016 deeltjes per kilo verbrande brandstof, waarvan 10% van 
alle deeltjes groter zijn dan 100 nm, 24% tussen 10 – 100 nm en              
de overige 66% deeltjes groter zijn dan 1000 nm                                   
(Murphy et al, 2009)

• Energie centrales:  kolen gestookt 1 - 10.000 nm en grotere deeltjes 

(Singh Rajwan & Pandley, 2014); 

olie gestookt 50 - 10.000 en een gering percentage PM100

vanwege zware stookolie (Sippula, 2007); 

hout gestookt is gelijk aan bosbranden met een verdeling tussen

10 - 20 nm en 40 - 50 nm, maar ook zeer grote deeltjes (10-tallen  
micrometer diameter)

Alle antropogene verbranding: 50 % positief geladen en 50% negatief geladen (Mariq, 2010)
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Urbane aerosolen
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Urbane aerosolen concentraties: 
nucleation mode          106.000 p/cm3

accumulation mode       32.000 p/cm3

coarse mode                          5.4 p/cm3

Wat betreft de gezondheid: 

Deeltjes 0.3 μm, 0.6 μm en 1.0 μm
diameter met een negatieve lading van 
50 tot 100 electronen deponeren
15 - 30 % meer dan niet geladen
aerosolen. 
(Melandri e.a.,1975, 1983)

Extra depositie vindt plaats bij geladen
deeltjes boven een lading (qc) bij meer
dan qc = 30e. 
(Yu,1985; Prodi & Mularoni,1985)
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LUVO in de wereld                               
(IUP Heidelberg)
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Cleanroom van de TU Delft, onderzoek:
2010, 2011, 2012 en vervolg in 2016, 2017
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Essentie van een Clean Room 
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HEPA klasse retentie (totaal) retentie (plaatselijk)

E10 > 85 % ---

E11 > 95 % ---

E12 > 99,5 % ---

H13 > 99,95 % > 99,75 %

H14 > 99,995 % > 99,975 %

U15 > 99,9995 % > 99,9975 %

U16 > 99,99995 % > 99,99975 %

U17 > 99,999995 % > 99,9999 %
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In een clean room van klasse E10 t/m U 17, zoals hier gegeven geldt dat de retentie belangrijk is en 
naar mate de eisen van de clean room deze steeds hoger komt te liggen. Men wil besmetting van 
buitenaf tot een minimum beperken en in een zo kort mogelijk tijdsduur. Dat is de uitdaging voor de 
toekomst…



Problemen met een clean room:

• Het HEPA filter systeem is afhankelijk van de gewenste ISO waarde exponentieel oplopend in 
aanschaf en onderhoud. Geen van de systemen kan 1 nanometer grootte deeltjes volledig
afvangen.

• De buitenlucht vervuilt het HEPA filter en vervanging is minimaal iedere 2 jaar of veelal korter
in tijdsduur, afhankelijk van de eisen van de clean room.

• De kosten van filter vervanging bij een HEPA systeem zijn bijzonder hoog. 

• De hersteltijd of retentie na betreding van een clean room moet zo kort mogelijk zijn. 

• De aanwezigheid van mensen in de clean room zorgt voor deeltjes productie welke
vervolgens snel moet worden gelimiteerd of beter totaal worden verwijderd.

Onderzoek richten op interventies en effecten bij: 

1. Het vooraf afvangen van deeltjes vanuit de buitenlucht voor het HEPA filter.

2. Rententietijd verkorting.

3. Het afvangen van deeltjes van de interne lucht circulatie als voorbehandeling voor het 
interne HEPA filter systeem. 
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Condensation Particle Counter
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Condensation Particle Counter
CPC 3788
(www.tsi.com)

Gegevens: verbranding van karton
en achtergrond; meting vanaf
2,5 nanometer en in aantallen.

Reductie: 
1 – 833609/1.01 X 1012 X 100% = 
99,99175 %  vanaf 2,5 nano en 
grotere aerosol deeltjes. 

Ruimte volume van de test: 
520 m3 (hal van 16 X 6,5 X 5)

Fijnstof en gezondheid in en rond gebouwen 



FDRS in Victory Boogie Woogietunnel, 
Den Haag
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301 Million Euro project: 2020
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UFDRS in Urban Oasis paviljoen
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EUROTOP Amsterdam, Mei 31, 2016
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Het nieuwste UFDWR systeem met een ondergrens van 99, 99175 % van 
deeltjes groter en gelijk aan 1 nanometer (LP en CPC meting) 

• Geen mechanische beweging

• Geruisloos en geringe ozon productie

• Geen Nanodeeltjes productie door plasmawerking

• Reageert onmiddellijk op verandering van concentraties van deeltjes in de lucht

• Energieverbruik max 3 Wattuur

• Vermogen arbitrair en afhankelijk van de hoeveelheid te behandelen deeltjes
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UFDWR systeem
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Aanpak fijnstofblootstelling in 
gebouwen op belaste locaties

dr. ir. Atze Boerstra, 
BBA Binnenmilieu 



Quiz

1. Hoeveel WATER consumeren we per dag? 

a. 0,5 kg b. 1,5 kg c. 3 kg d. 0,12 kg

2. Hoeveel VOEDSEL consumeren we per dag? 

a. 0,5 kg b. 1,5 kg c. 3 kg d. 0,12 kg

3. Hoeveel LUCHT consumeren we per dag? 

a. 0,5 kg b. 1,5 kg c. 3 kg d. 0,12 kg
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GOEDE ANTWOORD:

C - B - D
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Groeiend bewustzijn belang gezonde lucht
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Gedachtenexperiment

• Partij X wil dit pand 
huren …

• … maakt zich zorgen 
om de luchtkwaliteit …

• … en vraagt: welke 
maatregelen moeten   
we nemen om (toch) 
gezonde werkplekken  
te garanderen?
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Vragen

• Wat is in deze context GEZOND? Gezond voor WIE?

• Op welke AGENTIA (verontreinigingen) focussen we?

• Hoe is de SITUATIE nu (bv. typische binnenconcentraties)?

• Wat is het DOEL (bv. in termen van streefconcentratie)?

• Hoeveel heeft partij X over voor betere (binnen)lucht?

• Wat gaan we meten / monitoren? En hoe?
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http://demo.sensornet.nl/ufp.html


Hoe doen anderen dat? 
Voorbeeld uit Nederland (woning)

• Situatie
– Woningen rond 

Kleinpolderplein
Rotterdam

– Slaapkamers etc voorzien 
van decentrale ventilatie 
units met F6 filter

• Effect
– Fijn stof (PM 2,5) conc. 

binnen factor 10 lager in 
de woningen MET F6 filter

(Bron: WBR/CAG, 2007)
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Voorbeeld uit India (internationale school)

• Hoofdmaatregelen
– Extra add-on filtersectie     

in technische ruimte

– Lokalen op extra overdruk

– Deel buitenruimte overdekt
en geklimatiseerd

• Effect
– Fijn stof (PM 2,5) 

concentratie in lokalen           
(na ingreep) < 5% (!) van 
buitenconcentratie
(< 10 µgr/m3)

(Bron: Virta & Mathur, 2016)
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2e voorbeeld uit Nederland

• Aanleiding
– Inventarisatie gebouwen tbv

gevoelige groepen (kinderen, 
ouderen etc) gelegen op belaste 
locaties

• Bevindingen
– HOOG verbeterpotentieel in de 1e

pilotgebouwen

– Luchtdichtheid gevel is vaak een 
issue

– Problematiek bij veel eindgebruikers 
(nog) NIET op de agenda

(Bron: Van Dijken et al., 2016)
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Luchtdichtheid gevels vaak een issue!
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TVVL-VCCN project

• Focus
– Gebouwen op belaste locaties

– Fijn stof en m.n. ultrafijnstof

– Gezondheidseffecten (en 

evt. productiviteit)

– Oplossingsrichtingen 

(installatietechnisch & bouwkundig)

– VCCN kennis > reguliere bouw

– Monitoring

• Invulling
– Kantoor, parallel Cleanroom

– School (v.a. zomer 2018)

– Fase 2 (2019 e.v.): woningcomplex + verpleeghuis 
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