


Wat is Snuffelfiets ?



• Initiatief: Provincie Utrecht

• Aanleiding: gebrek aan kennis, informatie , data over fietsen en 
fietsinfrastructuur itt ander vervoersvormen auto, trein, bus.

• Visie: fiets kan een belangrijke rol spelen in mobiliteitsproblemen die 
vooral door auto : leefbaarheid binnensteden, luchtkwaliteit, 
interactie/participatie bewoners

• Ambitie: Utrecht wil koploper zijn op het gebied van fietskennis op 
deze aspecten



Utrecht is echter niet uniek
Inzicht in kwaliteit van fiets infra : Ping if you Care 
Ontwikkeld in 2017 in Oostenrijk !
In 2019 gestart in Amsterdam



• Aanpak:  meten met de fiets door  bewoners van Prov. Utrecht.

• Uitwerking: relevante parameter: Luchtkwaliteit ,“schone fietsroutes”

• goedkope robuste sensoren 

• makkelijke te bedienen ( opladen)

• terugkoppeling naar deelnemers dmv 
webpagina/dataportaal 

• Stand van zaken nu :  ca. 500 snuffelfietser in prov Utrecht

• Sinds medio juli 2019 50 Amersfoortse snuffelfietser

• Meedoen is nog mogelijk



Sensorkastje ontwikkeld door SODAQ
Data inwinning en beheer door Civity
Data analyse door RIVM(Joost Wesseling)
Open hardware & open source (Github)



Hoe groot is fijnstof ?



RIVM:    https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/

https://luftdaten.info/nl/startpagina/

Fijnstofmetingen door burgers met zelfgebouwde 
stationaire meetstations

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/
https://luftdaten.info/nl/startpagina/


https://snuffelfiets.nl/data/

Nu ca 500 deelnemers in prov.Utrecht, ook enkele 10-tallen in Zwolle, 
Den Bosch,Veldhoven en Sittard

https://snuffelfiets.nl/data/


Fietsroutes in oktober , ca 60km/rit , vaak over de grens !



Bronnen van fijnstof , die je onderweg 
ruikt



Ook een bron van fijnstof die je 
kunt ruiken



Luchtdruk in relatie tot maaiveldhoogte  op de heuvelrug route

Vuistregel 1 mbar daling bij elke 10 meter stijging klopt aardig



Sneldheid in relatie tot maaiveldhoogte  op de heuvelrug route

Af te leiden uit GPSdata/tijd. GPS uitval door boombedekking

Langzaam bergop en snel bergaf,  stoplichten/kruisingen 



Schokken (wegdek) wel gemeten , maar niet verzonden 
en opgeslagen in database

Wellicht in de toekomst



Dinsdag 21 jan  Eerste bijeenkomst van 
de snuffelfietser. 
Toelichting op de stand van zaken tot 
nu toe door RIVM.



Vergelijking snuffelfietsdata met die van officiele 
meetstations RIVM 

Lage PM waarden in auto en 
trein.
Snelheid > 50 km/uur worden 
eruit gefilterd







Zijn er schone fietsroutes ? 









Temperatuur na ca 30 minuten 
gedaald tot die van de buitenlucht

Consequentie voor PM metingen 
onduidelijk

Geen geldige UHI effect meting 




