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Stappen
• Wie zijn wij?
• Waarom doen we wat we doen?
• Waar gaat de discussie over in Nederland?
• Wat bieden wij?
• Hoe doen we dat?
• Waarom zou dat voor jullie bruikbaar zijn?
• Vervolginzichten

Uitstootvrij
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Twee onderdelen

• Luchtkwaliteit gerelateerd

• Klimaat gerelateerd

Uitstoot - Klimaat & Luchtkwaliteit



Onze gezondheid

Luchtkwaliteit

Onze natuur



Geef in twee of drie woorden in de chat aan waaraan jij denkt bij de term 

uitstootvrij. 

2 minuten

Waar denk je aan bij uitstootvrij?



Conclusie:
Emissies & concentraties zijn zeer goed en nauwkeurig in kaart te brengen met satellietdata.

Emissie
Waar komt het vandaan?

Satellietdata & Caeli algoritmes

• Luchtkwaliteitsgassen zoals ammoniak (NH3), stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) 

Uitstoot - Luchtkwaliteit

Concentratie
Waar gaat het naartoe?

Satellietdata & Caeli algoritmes &  
wind –en weersinvloeden

Depositie
Waar komt het neer?

Nog niet beschikbaar



• Brondetectie

* Hotspots

* Windflow – windsnelheid & windrichting

Voorbeelden NO2 en NH3 



Klimaat – CO2 en CH4

Andere aspecten:
• Broeikasgassen verspreiden zich wereldwijd
• Geen lokale, maar globale uitdaging
• Natuurlijke en fossiele bronnen
• Zichtbaar door satelliet; niet met het oog

Emissie
Waar komt het vandaan?

Satellietdata & Caeli algoritmes

Concentratie
Waar gaat het naartoe?

Satellietdata & Caeli 
algoritmes &  wind –en 
weersinvloeden



Kies uit onderstaand of geef eigen interpretatie in de chat. Dat mag met 

steekwoorden.

1. Monitoring van verschillen nationaal - jaarlijks

2. Dagelijks inzicht in waardes weergegeven op kaart

3. Verschillen tussen landen in Europa

4. Wereldwijd inzicht van CO2 en CH4

5. Anders, namelijk ………

2 minuten

Klimaatdata. Wat is het meest interessant?  



Leefomgeving



Schonere auto’s 

in onze steden

Leefomgeving

Verbetering

luchtkwaliteit in onze

achtertuin voor

gezondheidswinst

Biodiversiteit in onze

natuurgebieden

Natura 2000

Zero Emissie

Zones 2025

Schone Lucht 

Akkoord



Kies uit onderstaand of geef eigen interpretatie in de chat. Dat mag met 

korte steekwoorden:

1. Geen rook in mijn achtertuin of op mijn balkon

2. In schone lucht kunnen sporten

3. Dat ik zeker weet dat de lucht in mijn leefomgeving schoon is

4. Minder vervuilende auto’s in onze stad

5. Dat mijn gemeente industriële uitstoot aanpakt

6. Anders namelijk…………

2 minuten

Luchtkwaliteit en jouw leefomgeving. 

Wat vind je belangrijk?



Satellietdata



Spectrometer - Wat is dat eigenlijk?

Nederland - Satellietexperts

Zogenoemde spectrometers hebben al 
tientallen jaren een essentiële rol in de 
wetenschap. De apparaten analyseren licht en 
bepalen op basis daarvan (op afstand) 
bijvoorbeeld concentraties van luchtvervuiling 
of de eigenschappen van materialen. 

Aardobservatiesatellieten hebben 
spectrometers aan boord om de samenstelling 
van de atmosfeer te onderzoeken, chemici 
identificeren chemische stoffen met behulp van 
spectrometers. Ook astronomie is een 
wetenschap die bij gebrek aan tastbare 
monsters zwaar op spectroscopie leunt. De 
kosmos wordt grotendeels onderzocht door 
licht uiteen te rafelen en te onderzoeken.

Bron: www.nemokennislink.nl



Waarde uit satellietdata

Bedrijfsleven

Kennisinstellingen

Overheden



Infra & data – Getallen & info

• Storage > 50 TB aan data

• Elke dag minimaal 100 GB extra

• Hybride infrastuctuur

Rekenen on premise

Opslaan cloud

• Uitgebreid data-lake met ruwe en bewerkte

data

Voor wetenschap en

kennisinstellingen

Voor klimaat – milieu advies

Voor inzichten in bronnen

Voor …..

• Data van > 5 satellieten

• Meerdere metingen per dag



Al mogelijk/wordt al gedaan

• NO2 data wordt per kwartaal gevalideerd. 

Wereldwijd.

• Emissies op kaart inzichtelijk

• Dagelijkse updates

• Geen “gaten” in data door wolken

• Hoog resolutie

• Eenvoudig gemeentelijk, provinciaal, nationaal

dataleveringen

Samenvattend. Wat is mogelijk? En wat niet?

Nog niet mogelijk/wordt aan gewerkt

• Hogere resolutie data wordt gevalideerd ism VU

• Continue beschikbaarheid van NH3 data

• Binnenkort “clickable” data beschikbaar voor

wetenschappelijk onderzoek



Waar kunnen we u mee helpen? 


