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Wie ben je?
Ik ben Roel Vermeulen. Ik onderzoek met 
welke stoff en jij in omgeving in aanraking 
komt.  Zoals de lucht die je inademt. Als die 
lucht heel vies is, is dat niet goed voor je. 
Ik wil daar alles over weten, zodat we jou 
kunnen helpen om gezond te blijven.

Met mijn onderzoeksteam sporen we 
plekken op waar de luchtkwaliteit slecht 
is, zodat die plekken verbeterd kunnen 
worden. Zo kan een stad samen met 
architecten en ontwerpers beter nadenken 
over hoe een gezonde en leefbare stad er in 
de toekomst uit zou moeten zien. 

Ook kan een stad met onze informatie 
de inwoners helpen gezondere keuzes te 
maken. Bijvoorbeeld door een kaart te 
publiceren van luchtkwaliteit, die jou vertelt 
welke fi etsroute jij het beste naar jouw 
school of sportschool kunt nemen, om 
zoveel mogelijk uitlaatgassen te vermijden.

S U M M E R S C H O O L  J U N I O R  O N D E R Z O E K S P O S T
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Hier zie je zo’n omgebouwde auto. 

Wat doe je?
In mijn onderzoek verzamelen we heel 
veel informatie, big data noemen we dat. 
Informatie afkomstig van satellieten, 
sensoren, telefoons en metingen in het 
lichaam. We analyseren deze informatie, 
en daarmee kunnen we bepalen welke 
dingen in de omgeving slecht zijn voor je 
gezondheid.

Ken je de Google Street View-auto’s die 
foto’s maken van alle straten? Wij hebben 
twee auto’s omgebouwd, zodat deze auto’s 
onderweg ook kunnen meten hoe schoon 
de lucht is.  

wat is de schoonste en vieste plek van het Utrecht Science Park?

Ook hebben we snuff elfi etsen, die met 
een sensor op het stuur de fi jnstof in de 
lucht meten. Fijnstof is een verzamelnaam 
voor kleine stofdeeltjes in de lucht, die 
schadelijk zijn wanneer je ze inademt. Door 
de snuff elfi etsen kunnen we zien op welke 
routes er veel of weinig fi jnstof was, en 
hoe gezond de lucht daar was. Kleurt de 
route op de kaart rood, dan was de lucht 
onderweg vervuild. Een blauwe lijn betekent 
een schonere en gezondere route.  

Vraag van vandaag:
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