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Vuurwerkdetectie systeem
Effectieve handhaving en beleid rondom het beperken van vuurwerkoverlast



Agenda

§ Munisense – Introductie
§ Waarom vuurwerkdetectie?
§ Toepassingen vuurwerkdetectie
§ Vuurwerkdetectie in de praktijk



Introductie Munisense
§ 2008, Leiden
§ Producten: Geluid, Trillingen, Klimaat, Water, Licht, Verkeer
§ Klanten: Overheid, Adviesbureaus, Bedrijven
§ Gezamenlijke ontwikkeling met partners
§ Smart City oplossingen



Partners & klanten

-



Waarom vuurwerkdetectie?
§ Overlast van (illegaal) vuurwerk steeds groter

§ Knallen begint al vroeg – begin december

§ Toename van het aantal klachten, emotionele en economische schade

§ Wens om de veiligheid te vergroten en overlast terug te dringen

§ Vaak geen objectief beeld van omvang vuurwerkproblematiek

§ Vaak onvoldoende inzicht in probleemgebieden en afsteektijden

§ Beperkte handhaving capaciteit, dus “slimme” inzet nodig



Media



Toepassingen vuurwerkdetectie



Monitoren effectiviteit beleid
§ Online platform (website) met overzichtelijk dashboard
§ Historisch overzicht van alle metingen
§ Patronen over tijd en plaats inzichtelijk
§ Inzicht in knal-locaties op straatniveau
§ Inzicht in de knalintensiteit (dB)
§ Meerdere gebieden tegelijkertijd monitoren
§ Eenvoudig diverse rapportages beschikbaar



Monitoring

• Historisch & Live dashboard:
• Voorbereiding diensten
• Monitoring door

meldkamer
• Patronen / hotspots

• Gebied volledig in kaart
• Uitgebreide zoom functionaliteit

met heatmap
• Diverse rapportage opties



Gebied
Selectie

• Gebieden selecteren
• Zelf gebieden aanmaken:

vuurwerkvrije zones,
aandachtsgebieden

• Notificatie meldingen matchen
met deelgebieden t.b.v.
handhaving

• Rapportages mogelijk op basis
van totale gebied en/of
deelgebieden



Zwaar
vuurwerk

• Onderscheid in kleur tussen
vuurwerk < en > 156 dB

• Illegaal vuurwerk in kaart
• Diverse filter opties:

• Wel/geen kleur indicatie
• Wel/geen heatmaps



Inzicht in piektijden en knalsterkte
Voorbeeld gemeente:
§ Meet periode 5 december t/m 10 januari
§ Legale afsteekperiode 31 dec 18.00 uur - 1 jan 02.00 uur

buiten beschouwing gelaten
§ Totaal aantal knallen: 1.378
§ Absolute piektijd rond 19.00 uur
§ Piektijd periode tussen 18u-20u
§ Gemiddelde knalsterkte 155dB
§ Knalsterkte varieert tussen 130dB - 164dB
§ Vanaf start verkoop (29 dec) neemt aantal knallen met

factor 4 toe



Efficiënt handhaven

§ Smartphone app
§ Real-time push melding van gedetecteerde knallen
§ Binnen 10 seconden de exacte locatie en knal sterkte
§ Looproutes identificeren
§ Weet waar je moet zijn: inzicht in patronen en “hotspots”
§ Bewaken vuurwerkvrije zones
§ Preventieve werking – big brother
§ Tevens directe melding detectie via mail/sms



Handige app



Resultaat op straat

§ Systeem geeft ogen en oren aan handhaving
§ In diverse steden aanhoudingen, staande houdingen en

“heterdaadjes” gerealiseerd met hulp van het systeem
§ Opslagplaatsen illegaal vuurwerk geïdentificeerd op

basis van “hotspots”
§ Objectief inzicht in grootte probleem; hotspot locaties en

piektijden
§ Objectieve data voor toetsen effectiviteit beleid



Handige app met pushmeldingen en looproutes



Snel overzicht hotspots



Vuurwerkdetectie in de praktijk



Vuurwerkdetectie – microfoon opstelling

§ Meters op platte daken – uit het zicht
§ Systeem draait volledig zelfstandig en

wordt op afstand beheerd
§ Energiezuinig
§ Advies optimale locatiebepaling
§ Uitgebreide instructie gebouw eigenaren
§ Munisense verzorgt installatie en beheer



Selectie meetgebied
5 knalsensoren dekken een gebied van 2 km2 af. Voor iedere 0,5 km2 gebied is een extra
knalsensor nodig.

Keuze van het meetgebied varieert per gemeente
Gehele stad; of bijvoorbeeld:
§ Wijk waar veel klachten vandaan komen
§ Bekend probleemgebied
§ Wijk met relatief veel gezinnen met jonge kinderen (burger participatie)
§ Gebied met relatief grote schadeposten door vuurwerk
§ Gebied met vuurwerkvrije zones
§ Etc.



Ons aanbod
Volledige ontzorging:
§ Full-service systeem
§ Onbeperkt gebruik van online platform, app
§ Rapportages in INSIGHTNOW cloud platform
§ Pushmeldingen van detecties via app/mail/sms

§ Jaarlijkse meetperiode van 1 december t/m 10 januari
§ Inclusief installatie en beheer meters
§ Gezamenlijke locatie bepaling meters
§ Gebruikerstraining bij jullie op locatie
§ De-installatie en ophalen meters
§ Gezamenlijke evaluatie van de meetgegevens



Globaal tijdspad
§ 5 oktober kick-off met reeds bekende deelnemende

gemeenten
§ 1 nov. Besluit configuratie en selectiegebieden
§ 1 nov.-15 nov. Locaties regelen
§ 15 nov. - 1 dec. Installatie & testen
§ 15 nov. - 1 dec. Training en instructie
§ 1 dec. Start meetperiode – start vuurwerkdetectie
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Dank voor de aandacht!


