
                                             

 

JAGUAR LAND ROVER EN GOOGLE METEN LUCHTKWALITEIT IN DUBLIN MET 
VOLLEDIG ELEKTRISCHE I-PACE 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● De Jaguar I-PACE wordt de eerste volledig elektrische auto van Google  

● De ingenieurs van Jaguar Land Rover hebben de bekroonde I-PACE van Google Street 

View en technologie voorzien om de luchtkwaliteit te meten 

● Google zal de I-PACE gebruiken om straten in kaart te brengen en de luchtkwaliteit te 

meten in samenwerking met de gemeenteraad van Dublin  

● ‘Air View Dublin’ werd deze maand gelanceerd. Jaguars zuiver elektrische I-PACE zal 

gedurende twaalf maanden gegevens verzamelen op de openbare weg 

● Terwijl Jaguar Land Rover zijn toekomstige strategie heruitvindt, engageert het zich 

ook om samen te werken met marktleiders om de duurzaamheid te verhogen en de 

vervuiling te beperken 

● Jaguar Land Rover start zijn reis om tegen 2039 uit te groeien tot een koolstofarme 

onderneming 

 
Antwerpen, woensdag 26 mei 2021 – Jaguar Land Rover werkt samen met Google om de volledig 

elektrische Jaguar I-PACE uit te rusten met sensoren voor luchtkwaliteitsmetingen en Street View-

kaarttechnologie.  

 



                                             

De I-PACE is het eerste volledig elektrische Google-voertuig en zal worden gebruikt om de          

luchtkwaliteit in Dublin straat per straat te meten, inclusief de aanwezigheid van stikstofdioxide (NO2),  

koolstofdioxide (CO2) en fijnstof (PM2.5). Het programma zal ook helpen om Google Maps bij te 

werken.  

 

De geheel emissievrije Jaguar I-PACE werd voorzien van gespecialiseerde mobiele luchtsensoren, 

ontwikkeld door Aclima, en zal de komende twaalf maanden in Dublin rondrijden om gegevens te 

registreren. De wetenschappelijke onderzoekspartners van Google zullen de gegevens analyseren en 

kaarten van de luchtvervuiling op straatniveau opstellen.  

 

De Jaguar Land Rover-ingenieurs hebben alles in het werk gesteld om de Google Street View-

technologie in de wagen te integreren, met onder meer nieuwe dakbevestigingen voor de Street View-

camera, nieuw achterruitglas dat bekabeling mogelijk maakt en hertekende schakelaars in het interieur 

om Google Street View te bedienen. De I-PACE legt de nadruk op luchtkwaliteit met ionisatie van de 

interieurlucht en PM2.5-filtering om het comfort en welzijn van de inzittenden te verhogen. 

 

Het partnerschap sluit perfect aan bij de nieuwe toekomststrategie van Jaguar Land Rover: een nieuwe, 

duurzaamheidsgerichte definitie van moderne luxe, unieke klantervaringen en een positieve 

maatschappelijke impact – met het engagement om tegen 2039 een netto koolstofneutrale 

onderneming te worden.  

 

Om deze visie te realiseren, zal Jaguar Land Rover samenwerken met marktleiders om de 

duurzaamheid te verhogen, de emissies te beperken en best practices te delen voor de ontwikkeling 

van de volgende generatie technologieën, gegevens en software. 

 

Elena Allen, Project Manager for Business Development bij Jaguar Land Rover, verklaarde: “De 

integratie van Google Street View-technologie in de volledig elektrische Jaguar I-PACE is de perfecte 

oplossing om de luchtkwaliteit te meten. We zijn verheugd dit project te kunnen ondersteunen omdat 

het aansluit bij ons eigen streven om een elektrische constructeur te worden en tegen 2039 netto 

koolstofvrij te zijn. Dergelijke partnerschappen zijn een van de manieren waarop we onze 

duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken en een positieve impact kunnen hebben op de 

samenleving.” 

 

Google werkt samen met de gemeenteraad van Dublin in het kader van diens luchtkwaliteitsprogramma 

Environmental Insights Explorer om inzichten over hyperlokale luchtkwaliteit in kaart te brengen zodat 

steden actie kunnen ondernemen met betrekking tot hun klimaat en gezondheid.   

 

  

https://media.jaguarlandrover.com/news/2021/02/jaguar-land-rover-reimagines-future-modern-luxury-design


                                             

Google en de gemeenteraad van Dublin hopen dat de toegang tot deze gegevens wetenschappers, 

onderzoekers en beleidsmakers zal helpen bij het bestuderen van de luchtkwaliteit, en mensen zal 

aanmoedigen om in hun dagelijkse leven kleine maar onderbouwde veranderingen door te voeren die 

de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. 

 

Paddy Flynn, Vice President Geo Operations bij Google, zei: “Luchtkwaliteit is een ernstige 

uitdaging, vooral voor steden, maar er is een kloof in termen van gelokaliseerde gegevens en inzichten 

beschikbaar voor zowel besluitvormers als burgers. In het kader van dit project gebruiken we 

technologie om deze belangrijke gegevens te verzamelen en toegankelijk te maken, zodat we samen 

met de gemeenteraad van Dublin oplossingen kunnen plannen.”  

 
EINDE 

 

Aantekeningen voor de redacteurs 

 
Voor meer informatie over de Reimagine-strategie van Jaguar Land Rover kunt u terecht op 
https://www.jaguarlandrover.com/reimagine  
 
Over Jaguar Land Rover: de toekomst van moderne luxe opnieuw uitvinden door design   
 
Jaguar Land Rover herschrijft de toekomst van moderne luxe door middel van design, via zijn twee 
sterk verschillende Britse merken.  
 
Ons huidige gamma omvat zowel zuiver elektrische wagens als oplaadbare hybrides en ‘mild 
hybrids’, evenals de nieuwste diesel- en benzinemotoren. Overal ter wereld is er vraag naar onze 
toonaangevende Jaguar- en Land Rover-producten. In 2020 verkochten we 425.974 wagens in 127 
landen. Land Rover is wereldmarktleider in luxe-SUV’s met zijn drie Range Rover-, Discovery- en 
Defender-families. Jaguar was het eerste merk ooit dat een prestigieuze, volledig elektrische 
prestatie-SUV aanbood: de Jaguar I-PACE.   
 
We zijn een Brits bedrijf in hart en nieren, met twee grote ontwerp- en ontwikkelingssites, drie 
productievestigingen, een motorfabriek en een batterijassemblagefabriek. We hebben ook 
autofabrieken in China, Brazilië, India, Oostenrijk en Slowakije, Drie van onze zeven technologiehubs 
bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk – Manchester, Warwick (NAIC) en Londen – met bijkomende 
sites in Shannon (Ierland,) Portland (VS), Boedapest (Hongarije) en Shanghai (China).   
 
Centraal in onze Reimagine-strategie staat de elektrificering van de merken Land Rover en Jaguar 
met twee duidelijke en sterk verschillende persoonlijkheden. Alle Jaguar- en Land Rover-modellen 
zullen tegen het einde van dit decennium verkrijgbaar zijn in een zuiver elektrische uitvoering. Dit is 
het begin van de reis die het bedrijf onderneemt om tegen 2039 netto emissievrij te worden in zijn 
toeleveringsketen, producten en activiteiten. 
 
Als volwaardige dochteronderneming van Tata Motors sinds 2008 heeft Jaguar Land Rover een 
ongeëvenaarde toegang tot toonaangevende wereldspelers in technologie en duurzaamheid binnen 
de bredere Tata Group.    

 

  

https://www.jaguarlandrover.com/reimagine


                                             

Sociale mediakanalen van Jaguar: 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 

Sociale mediakanalen van Land Rover: 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

https://www.instagram.com/landroverbelux/ 

https://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com en www.media.landrover.com 

of neemt u contact op met: 

Annick Van Cauwenberge 

PR Manager Jaguar Land Rover Belux 

T: 03 241 11 35 

M : 0476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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