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Smart Emission 
Samen luchtkwaliteit en geluid meten met low-cost sensoren 

Slide optie 1A 



Emissies zorgen wereldwijd voor 
luchtvervuiling  
 

Online real-time luchtvervuilingsindex  
 

Mobiele app Chinese steden  



Ziektelast door luchtverontreiniging 

(Uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, RIVM 2014) 

Ongezond milieu bijna 6%, waarvan luchtkwaliteit ca. 5% en geluidhinder ca. 1% 

Blootstelling aan fijn stof leidt in Nederland tot gemiddelde levensduurverkorting 

van ca. 12 maanden. 
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Ruimtelijke context:  
 

Nieuwe brug en rondweg S100 nabij 

haven en groot binnenstedelijk 

industrieterrein Nijmegen-West 

 

Zorgen over verhoogde uitstoot bij 

bewoners 

 

Bestuurlijke ambities College B&W:  

• Blijvend werken aan verbetering en 

gezonder milieukwaliteit in de stad, ook 

lokaal.  

• Ook voorbij de huidige normen en 

grenswaarden kijken.  

• Roetreductienorm vastgesteld en 

maatregelenpakket in ontwikkeling. 

• Participatie en transparantie nastreven, 

inhoudelijke dialoog voorkeur boven 

(Raad van State) proceures.    

 



Bestuurlijke filosofie op Samen Meten 

Participatie proces in Smart Emission project:  

 

• Focust op inhoud en op inzicht door meten 

 

• Werkt constructief, kennisinstellingen, burgers en bedrijven werken samen  

 

• Goed voor democratisch proces, vaker contact met burger: werkt 

empowerend  

 

• Kost tijd en investering 

 

• Focus ligt niet op overschrijdingen van normen;  dan expertmeting nodig 

vanwege juridisch meet- of rekenprotocol  
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Illustratie: Anke Nobel 

Kern idee Smart Emission 
co-creatie, experimenteren met het bouwen van een burger-sensor-netwerk in de stad.   

Consortium Smart Emission (2015-2016): Radboud Universiteit, 

Gemeente Nijmegen, Intemo, CityGIS, Geonovum, RIVM, en 34 

burger-sensorhouders  in Nijmegen.  
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Onderzoeksvragen Smart Emission 

1. Kunnen goedkope sensoren informatieve meerwaarde toevoegen aan het 

fijnmazige beeld van luchtkwaliteitsindicatoren in de stad?   

 

2. Werkt het concept van het burger-sensor-netwerk? – Test proof of concept   

 

3. Werkt het idee van gezamenlijke sense-making met burgers en experts?   

 

4. Opent dit idee mogelijkheden voor milieu-geïnformeerd stadsbeleid?   

 

5. Reflectief: Is er een verandering merkbaar inzake bewustwording en gedrag;                   

treedt er een verschuiving op in de houding en relatie tussen (a) overheid en burgers, 

en (b) burgers onderling,  in relatie tot specifieke casuïstiek? 
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Participatietraject: 1e burger bijeenkomst 
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1e sensor 
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2e burger bijeenkomst 
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Fietstocht in september langs sensoren 

14 



Sensordata: stagiaires 
en masterstudenten 
presenteren analyses 
tijdens avondcollege …  

en op digitaal forum …  



… aan bewoner-sensorhouders en projectteamleden  

 Avondcollege 

Forum 



Sensor Jose (binnenwerk) 

Made by:  

Sensor: Janus Hoeks & Antoine van de Cruyssen, Intemo.   

Intemo 

Data die Jose sensoren doorgeven:  
NO2 (Stikstofdioxide) 
Ozon 
CO2  
CO 
Geluidsdruk (in frequentiebanden)  
Trillingen (x,y,z) 
 
Barometer 
Altimeter 
Luchtvochtigheid 
Temperatuur (buiten) 
Temperatuurcompensatie (intern) 
 
Lichtintentsiteit reflectie 
Luchtkleur 
 
Datum  
Tijd 
Lokatie y (Latitude) 
Lokatie x (Longitude) 
 
Voeding status 
Foutmeldingen status 
Base timer 
Tijdsduur sessie 
Serienummer van sensor 

In sessie Sensoren wordt hier nader op ingegaan 
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De participatieladder 
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Data infrastructuur en  “Viewers”  (dashboards)   Smart Emission sensor data  

 

 

Portal: 

http://www.smartemission.ruhosting.nl  

 

Viewers: 

http://smartemission.nl/smartapp 

http://smartemission.nl/heron 

http://whale.citygis.nl/sensorviewer2 

Nieuw:  

http://apollo.imagem.nl/SensorSmartMapp/  

  

Data Platform:  

http://data.smartemission.nl/  
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In sessie Data wordt hier nader op ingegaan 

http://smartemission.nl/
http://smartemission.nl/smartapp
http://smartemission.nl/heron
http://whale.citygis.nl/sensorviewer2
http://apollo.imagem.nl/SensorSmartMapp/
http://data.smartemission.nl/


SmartApp 

Viewers Smart Emission sensor data  

http://smartemission.nl/smartapp 

(live data, 24/7,  7 dagen per week) 

http://smartemission.nl/smartapp


Scatterplot voorspelling door Jose sensor t.o.v. RIVM meting 

 

Explained variance Ozon (O3) = 91%    

 

Resultaat voor NO2 moeizaam 

 

Ozon vergelijking RIVM – Smart Emission data 

In sessie Sensoren wordt hier nader op ingegaan 



Conclusies 

Idee van fijnmazig burger-sensor-netwerk: 

− Proof of concept: Het citizen sensor network kan gebruikt worden om variaties en  

verhogingen van emissies of geluid te signaleren in de stad, met dynamiek in ruimte-tijd.   

• Sensoren werken, geïmplementeerd in het veld, data verwerkt via een nieuw opgezette data infrastructuur. 

• De data kunnen bekeken en geanalyseerd worden door zowel experts als burgers, beschikbaar als Open Data, 
gebruikmakend van data standaarden.  

– Actieve burger-sensorhouders doen mee met gezamenlijk leerproces 
• “Collective sense-making” toegepast in praktijk over lucht en geluid als ‘niet-tastbare’ kwaliteiten v.d. leefomgeving 

• Er lijkt meer vertrouwen te zijn dan in begin, o.a. door het meten, doordat burger eigen sensor kunnen checken op 
geluid, door beschikbaarheid ruwe data, transparant proces, interactie tussen projectteam en burger-sensorhouders.  

 

Techniek:  

– 1e ontwerp sensor werkt. Een tweede generatie versie kan verder geoptimaliseerd worden, door experimenteren 

en leren.  Bijv. Kalibratie, meetcontinuïteit (door ‘downtimes’ in verbinding of sensor tonen de data tijdreeksen ‘gaten’).  

– Kalibratie: Ozon goed,  CO2 heeft offset (oplosbaar), NO2 niet zo goed. (ander NO2-device in sensor station?) 

– Data: De Open Data benadering + werken met standaarden in de Sensor Data Infrastructuur nodigt uit tot meer opties in 

data presentatie.  
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Vervolg onderzoek 
Suggesties voor vervolg onderzoek, op 4 punten:   

 1. Burgerparticipatie en beheer: Vervolgonderzoek beoogd, zowel met 
sensorhouders werkgroep van burgers als met ondersteuning landelijk (beoogd: 
vervolg innovatief onderzoek met hulp van STW of NWO)   

 2. Data science: Onderzoek vervolg naar kalibratie en meetnet-vereffening, 
nauwkeurigheid   

 3. Betere spreiding door de stad: Meer sensoren in de stad, voor een beter fijnmazig 
beeld van stads- (centrum) activiteiten en effecten op geluid en emissies. 

 4. Uitbreiding met scholen:  Bewustwording over luchtkwaliteit, en samenhang  
gedrag/dagelijkse patronen in de stad en effect op gezamenlijke milieukwaliteit.  
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Resultaten tot nu toe:  http://smartemission.ruhosting.nl/ 

 

Vragen? 
 

Dank u voor uw aandacht 

http://smartemission.ruhosting.nl/project-documents/ 
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http://smartemission.ruhosting.nl/project-documents/

