
fijnstofis héééél klein en zweeft in de lucht... 
Geniepig kleine deeltjes die je lonGen verstoppen! 

kortademig, snel benauwd...dat is niet fijn!

kleine roetdeeltjes!

lekker 
sporten!

Beter niet fietsen!

druk verkeer én zonnig?dat is Geen frisse lucht!

VlieGtuiGstrepen in de lucht zijn waterdruppeltjes die zich vormen om de fijnstof-uitstoot van het vliegtuig!

VerGelijk 
jouw data

faBrieken en Bouwterreinen
zorgen voor héééél Veel fijnstof!!

Gruwelijk Veel!

Best wat
fijnstof

weiniG 

er in huis ook veel fijnstof 
verstopt zit? teddy Beren, 

muffe dekens, tapijten en 
kussens zitten snel Vol met 
fijnstof! ook maakt ‘t uit welk 
raam je open zet, wat voor lucht 
naar binnen waait. máááár de lucht 
Binnen is bijna altijd viezer dan 
buiten! Goed ventileren dus!

een park
 in de regen heeft super weinig fijnstof.schone lucht dus!

Zoek open Groene fietsroutes 
door de stad, waar het goed doorwaait en 

niet te dicht langs grote wegen.

doorluchten!

zandkorrel

haar
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Hoe schoon is de lucht die je inademt? Is zwemwater hetzelfde als drinkwater? Zitten er veel of weinig microben in de 
grond? En wat betekent dat? OntdEk hoe gezond jouw buurt is en wat je zelf kan doen om hem te verbeteren. Met 
SMart kIdS Lab kun je water, geluid, lucht, aarde en licht onderzoeken met zelfgemaakte meetinstrumenten. 
Op de website smartkidslab.nl vind je de meetinstrumenten en uitleg hoe je aan dE SLag kunt.

JE OndErZOEkt HOEvEEL fIJnStOf Er In dE LucHt ZIt. dat ZIJn HELE kLEInE dEELtJES dIE dOOr 
dE LucHt ZwEvEn. we zien ze niet, maar ademen ze wel iedere dag in. fijnstofdeeltjes! dat is slecht voor onze longen 
(niet zo fijn dus). We kunnen de deeltjes meten met een ZELfgEMaaktE fIJnStOfMEtEr.

door te weten waar veel fIJnStOf door de lucht zweeft kunnen we bijvoorbeeld een gezonde fiets- of wandelroute kiezen.

Je ziet het als je buiten je hand over een raam veegt... heel veel fijnstof!

fIJnStOf

Stap 
Je start met het maken van het MEEtInStruMEnt. * Hiervoor heb je nodig: 
Smart kids Lab / meters maken. 
Stap 
dan is het tijd om op OndErZOEk uit te gaan en proefjes te doen. bedenk 
voor je op pad gaat wat je wilt onderzoeken in jouw buurt. 

Wil je bijvoorbeeld uitvinden wat de gezondste fietsroute naar school is? 
Dan plaats je fijnstofmeters op verschillende plekken langs die route. 

na één of twee dagen haal je alle meters weer op. Zo vind je uit waar de 
meeste fIJnStOf in de lucht zweeft. En kies je dus een andere weg.

*Hiervoor heb je nodig: Het werkblad Smart kids Lab / proefjes doen. daarop 
staat beschreven hoe je met de zelfgemaakte meter kunt onderzoeken hoeveel 
fijnstof er in de lucht zweeft. 

Stap 
verzamel de MEEtgEgEvEnS op het werkblad Smart kids Lab / proefjes 
doen.*Hiervoor heb je nodig: Het werkblad Smart kids Lab / proefjes doen. Hier 
kun je jouw meetgegevens opschrijven.

Stap
pak de vergelijk-o-meter erbij, dan kun je jouw meetgegevens vergelijken 
met die van anderen. Je vindt hier ook veel weetjes. * Hiervoor heb je nodig: 
Smart kids lab / vergelijk-o-meter.

Stap
Maak een foto van je meetgegevens en zet deze op de grOtE datakaart 
van nederland. deze vind je op smartkidslab.nl.

* Hiervoor heb je nodig: de foto kun je met een telefoon maken. de grote 
datakaart van nederland vind je op smartkidslab.nl (in de menubalk).

alles begint bij de vraag: wat wil je meten? dat heb je als het goed is al bedacht. MOOI! dan kun je aan dE SLag.HOE wErkt HEt



Plak aan de bedrukte kant van het 
karton een stukje dubbelzijdige 
tape. 

Smeer vaseline aan de witte kant 
over het gehele oppervlakte.

Haal nu voorzichtig het velletje van 
het dubbelzijdige tape af.

Plak je fijnstofmeter op de plek 
waar je wil meten en wacht een paar 
dagen.

Knip de bovenkant en onderkant van 
het melkpak af. 

Meet hoelang iedere strook is en 
knip deze precies door de helt.

Knip de zijkanten los op de plek 
waar deze gevouwen zijn zodat je 
lange stroken krijgt.

Wat Heb je nodig?

ontdeK Hoe gezond jouW buurt iS en Wat je zelf Kan doen oM HeM te verbeteren!
We zien ze niet maar ademen ze wel iedere dag in: fijnStofdeeltjeS! dat is slecht voor je longen. 
Door te weten waar er veel fijnstof in de lucht zweeft kunnen we gezondere fiets- en wandelroutes kiezen. 

Meet een druKKe Straat of 
KruiSing en een ParK om het verschil 

te zien. of binnen bij het gaSfornuiS!

Kijk hoeveel donkere stipjes 
er op je meter verschijnen. 
Hoe meer stipjes, hoe 
meer fijnstof er in de 
lucht zweeft. 

leeg pak melk
vaseline
dubbelzijdig tape
Schaar
liniaal

Maak je eigen fijnStofMeter: Met een stuk melkkarton en vaseline... natuurlijk.

fijnStof

zandkorrel

haar



Maak een foto van dit 
werkblad en zet ‘m op 
de grote datakaart op 
sMartkidslab.nl  

Stap 5

Wacht 1 of 2 dagen (of langer). Teken ondertussen hieronder de verschillende plekken waar je jouw meters hebt opgehangen (je kunt hiervoor ook het Knipvel 
gebruiken).TIP: Tel op je meetplekken hoeveel verkeer (auto’s, brommers, busjes, vrachtauto’s...) er in 10 minuten voorbij komen. Welke meter gaat het meeste 
fijnstof vangen denk je? 

Stap 1
Stap 2

Stap 4

Haal je fijnstofmeters van hun meetplekken en 
plak ze hier op (knip het kartonnetje eventueel 
wat bij zodat het past). Schrijf erbij waar je 
hebt gemeten en hoe lang de fijnstofmeter er 
heeft gehangen. 

Plek A:Stap 3

Plak hier ook één van je fijnstofmeters.

Plek B:

tot
van

meetperiode:
tot

van
meetperiode:

Plek C:

En hier ook.

Kijk goed naar de piepkleine stipjes op de meters. Kun je ze tellen of zijn het er te 
veel? Vergelijk de plekken met de fIjnSTof vergelijk-o-meter. Waar zweeft er meer 
fijnstof? En hoe komt dat denk je?

Maak 3 fIjnSTofMETErS en hang ze op 3 verschillende plekken in je buurt (buiten op het raam, langs je fietsroute, bij een kruising, naast het gasfornuis...)

MIjn ondErzoEKSConCluSIE:

tot
van

meetperiode:



Gebruik deze tekeningen op het tekenvlak van je ‘proefjes doen’ werkblad om je onderzoek nog mooier te maken! 
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