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Emissies zorgen wereldwijd voor 
luchtvervuiling  
 

Website met luchtvervuilingsindex  
 

Mobiele app Chinese steden  



 

 Hoe komt men aan 
gebiedsdekkende informatie?  

Jaargemiddelden 

Berekend met  

model 



Illustratie: Anke Nobel 

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



Smart Emission consortium  
Een burger-sensor-netwerk in de stad Nijmegen 

Sponsors:  

Sponsors:  

Local 

citizens 
 



Sensor Jose (binnenwerk) 

Made by:  

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

Intemo 

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



Specifications of sensor Jose by:  

Janus Hoeks & Antoine van de Cruyssen, Intemo.   



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? 



Benadering en onderliggende filosofie 

1. Inclusive Citizen Sensing:  
• Transparantie and ‘democratisering’, laten deelnemen van burgers aan monitoring in de stad 
• Citizen-sensor-networks, voor fijnmazige metingen in ruimte en tijd  
• Beoordelen van de fijnmazige metingen relatief ten opzichte van grootschalige modellen  
• Kosten-effectieve milieu monitoring, Open Data 

 

2. Towards Sustainable Cities:  
• Waarderen van mensen hun gezondheid in de stad, door ‘externaliteiten’ (side-effects)  te meten 
• Ondersteunen om het dagelijks gedrag te veranderen, door te experimenteren en maatregelen te 

testen (real-time) 
 

3. Smart Governance:  
• Visualiseren van de ‘urban footprint’        
• Koppelen van kleine informatie cycli (feedback data) en grote cycli (info pompen door modellen) 

Projectteam:  Paul Geurts, Henk Nijhuis, Linda Carton, Antoine van de Cruyssen, Janus Hoeks, Robert Kieboom, 
Michel Grothe, Hester Volten.   
En meerdere aangehaakte stagiaires, afstudeerders  en collega professionals . 



Een ‘Gradiënt’  in meetsystemen 
 

Van (1) hoog geavanceerd en duur, tot (4) consumentenproduct of Do-It-Yourself kastjes 

Hoog geavanceerd  

 

 

Accuracy 

conditions  

 

Professional 

specialization 

 

‘rocket science’ 

Middel 

geavanceerd  

 

Cost-accuracy 

assessment  

 

Professional 

specialization 

 

‘standard hospital 

equipment’ 

1. RIVM LML 

Gassen en 

fijnstof meters  

Laagste kosten  

consumenten pr.  

 

Lowest cost, 

smallest accuracy.  

 

Self-made 

 

 

“Dustduino” 

2. Locale boxen 

Gemeente 

Nijmegen 

3. Small sensors 

Smart Emission 

project 

Best beschikbare in 

‘consumenten’ pr. 

 

Relative accuracy 

with low cost 

 

Relatively simple to 

operate 

 

‘‘light-weight 

camera”, for 

   trained user 

4. Makers 

community, DIY 

beweging 

Weinig  Veel 

(source: L. Carton) 



On site impression Keizer Karelplein: Friettent_opRotonde 
On site impression Keizer Karelplein: Rotonde_KeizerKarelplein 

 Stallinghouder_ondertitel Dhr. Ronnie Heimans 

Photo and film: Fabi van Berkel  

On site impression 

https://vimeo.com/128994081
Friettent_opRotonde.MP4
https://vimeo.com/128993808
Rotonde_KeizerKarelplein.MP4
https://vimeo.com/129120405
https://vimeo.com/129120405
https://vimeo.com/129120405


Technische infrastructuur:  De Data-keten smart emission  

1. Sensor 
Jose, of 
Intemo 

2. Server 
CityGIS,  
Dataserver for 
data capture 
and storage, 
data provision 

3. Server 
Geonovum, 
Webserver for 
distributing 
Open Data 

4. Web Portals 
and apps 
 
Interface for 
citizens/end-
users 

4b. Leaflet app 

4a. Heron viewer 

4c. Anders…  

Citizen adopting a sensor Citizen  looking at data from sensor 

1. Jose 
2. 
City-
GIS 

3. 
Geo-
novum 

4a. heron 

4b. leaflet 

Schema: Linda Carton,  Radboud Universiteit 



1. Sensor 
Jose, of 
Intemo 

2. Server 
CityGIS,  
Dataserver for 
data capture 
and storage, 
data provision 

3. Server 
Geonovum, 
Webserver for 
distributing 
data 

4. Web Portals 
and apps 
 
Interface for 
citizens/end 
users 

4b. Leaflet app developed 
by Giel Vermeulen, gem. 
Nijmegen: (Simple app 
viewer, dedicated to 
smart emission sensors, 
for smart phones) 

4a. Heron viewer 
developed by Just van den 
Broecke, Geonovum (a 
‘stripped’ version viewer 
for smart emission) 

4c. Other end-users for 
processing/analysing the 
data:  by RU, gem. 
Nijmegen, RIVM (compare 
measurements with  air 
quality model)  

Citizen adopting a sensor Citizen  looking at data from sensor 

2. CityGIS server, for jose data 
capture, and storage, data 
provision 
 
Two dataflows:  
1. “current”   (newest 
measurement dataset) 
2.  “history”  (all data) 
 
Processing current dataflow: Real 
time possible? (first pilot version: 
hourly updates) 
 
Processing history:  
File structure in a file-based tree 
or database:  
1. Year 
2. Month 
3. Day 
4. Hour 
E very hour has a file with all raw 
data of that hour 

3. Geonovum server, for 
distribution: 
 
Fiware platform 
 
Data format:   
…. SensorThings API/ stripped SOS 
format, using only required fields.  
…. Data further processing through 
webservices in viewers, using WMS 
and WFS 
 
Use a selection of data (for instance, 
for every hour the data of xx:50:00s 
, picking one raw datapoint every 
hour.) 
Jan-Feb 2016: Use current data 
Only all raw data for now. (later, 
look if post-processing must be 
replaced by pre-processing earlier in 
the data chain)  
Q: What to do with historic data? 

4. Data post-processing, and 
publishing in online channels, for 
feedback loop to citizens 
 
Postprocessing.  aggregating data:  
- Algorithm to calculate hour 
averages data 
- Algorithm to calculate daily 
averages data 
- NO2 postprocessing algorithm 
which includes humidity value 
- Noise…. 
 
Viewers: 
1. Heronviewer  
(visualisation tools available) 
2. Leaflet viewer for smartphones 

1. Jose 
2. 
City-
GIS 

3. 
Geon
ovu
m 

4a. heron 

4b. leaflet 

Data chain 
Smart emission, 
INTERNAL 
PROJECTTEAM SLIDE 

Conceptual Design  
for first pilot Smart 
Emission. 
 
Roll-out in January + 
February  2016 

Development led by: 
-Antoine, Intemo 
-Robert, CityGIS 

Development  led by: 
-Robert , CityGIS 
- Just, Geonovum  

Development  led by: 
viewer & app 
developers, data 
analysts (see 4a + 4b) 

1. Intemo sensors,  
uploading data to server 
 
Raw data uploading:  
-Some  raw measurements 
per 10 seconds 
-Some raw measurements 
in other frequencies   
- noise: high frequency 
- air quality: 1 per minute 
would be enough 
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Werkwijze implementatie m.b.v. ‘praatplaten’:  wie doet wat  



Ontwerp data-infrastructuur ten behoeve van:  
• Bouw van een real-time App voor directe feedback aan burgers 
• Analyseren van tijdreeksen (in ruimte-tijd)  voor afgeleide en geaggregeerde informatie   
• Data-flow Beschikbaar stellen middels  Open Data standaarden  

 

Gemaakt door en met dank aan:  

• Paul Geurts, gem. Nijmegen,  

• Just van den Broecke en Michel Grothe, Geonovum,  

• Robert Kieboom, CityGIS,  

• Matthijs kastelijns, GIMA master, TU Delft en Geonovum,  

• Giel Vermeulen, HAS Den Bosch en gemeente Nijmegen.    



Open Data:   SOS-pilot en Fiware platform, Geonovum  

Geonovum - CC BY-SA 3.0 - Just van den Broecke (author). Revision 76b673c1. 

 Met dank aan Just van den Broecke 

en Michel Grothe, Geonovum.    



Website met visualisatie van sensoren…  
…is in ontwikkeling 

Met dank aan Just van den Broecke  

en Michel Grothe, Geonovum 



Mobiele viewer, mockup Leaflet applicatie  

Met dank aan Giel Vermeulen, HAS Den 

Bosch & gem Nijmegen 



Eerste experimenten met visualisatie  

Met dank aan Freek Thuis, Radboud 

Universiteit en nationale GI-minor 



Door:  

Cécile Kerssemakers en Linda Carton, 

Radboud Universiteit 

Onderdeel Burgerparticipatie 

Arnstein, S.R. (1971) 'Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation', in Cahn, E.S. & 

Passett, B.A. (eds), Citizen Participation: Effecting Community Change, Praeger, New York.  
 

image: www.dlsweb.rmit.edu.au/conenv/envi1128/focus3/f3_t9_q44.htm.   

Kennisstroom in 

monitoring netwerk:  

balans vinden in 

samenwerking 

experts, burgers en 

sensing technologie 

Citizen Participation 

Ladder  

[Het project kiest in pilot-fase 

waarin de proof-of-concept  

centraal staat, niet voor de 

hoogste vorm van zelforganisatie 

op de dimensie van de ‘citizen 

participation ladder,’ met name om 

tempo te maken: in uitvoering 

brengen van innovatief, exploratief 

onderzoek zoekend naar een 

partnerschap, met een balans 

tussen inbreng experts project 

consortium en burgerdeelnemers]. 

http://www.dlsweb.rmit.edu.au/conenv/envi1128/focus3/f3_t9_q44.htm


Aan burger deelnemers: Wat vragen we van u? 

A. Stroomvoorziening 

• Liefst een binnen stopcontact  (voortschrijdend inzicht)  

• Of anders een waterdicht stopcontact 

 

B. Een doorvoer voor een draad van buiten naar binnen 

• Door raam, kier, of een pijp waar een usb-draad met gewone usb-poort aan 

het eind doorheen past (geen mini-usb) 

 

C. Aansluiting op uw  wifi-netwerk 

• Naam van uw wifi-netwerk  (letterlijke spelling) 

• Uw wifi wachtwoord, waarmee de sensor met de router verbinding kan 

maken 

 

 



Aan burger deelnemers: Hoe gaan we het doen? 

We sluiten dan een intentie-overeenkomst met u voor deelname aan het 

experiment 

 

Wij komen de sensor bij u thuis installeren, met 2 personen.  

De data die de sensoren produceren worden via Internet ge-upload naar CityGIS 

b.v., en van daaruit naar stichting Geonovum.  

De data wordt beschikbaar gesteld als Open Data (voor u en voor anderen) 

 

U kunt de data zelf ook analyseren  en  gebruiken naar uw eigen inzicht  

Deelname is vrijwillig, u kunt ieder moment stoppen 

Deelname geschiedt op basis van gesloten beurs.  

 

We gaan er vanuit dat u zorgdraagt voor de sensor als was het uw eigendom 

We halen de sensor bij u op nadat de proef  (pilotfase 1 en/of 2)  gereed is.   

 

 



Na 1e bewonersbijeenkomst, 
concept meetnet  lokaties 



Wie zijn de burgerwetenschappers van Smart 
Emission? 



Wie zijn de burgerwetenschappers van Smart 
Emission? 



Wie zijn de burgerwetenschappers van Smart 
Emission? 



Waarom doen ze mee? 



Feedback van bewoners over participatie, evaluatie 1e bewonersbijeenkomst   
op 5-puntschaal 

Motivatie: 8! 



 
Za. 9 Januari 2016: 1e Bewonersbijeenkomst Pilotexperiment Smart Emission 
 
     Januari en februari 2016: Gedurende deze 2 maanden uitrol sensoren:  “Pilotfase 1”  
 
Half maart 2016: 2e deelnemersbijeenkomst, bijvoorbeeld op do. avond 17 maart  
 
Eind mei 2016: 3e deelnemersbijeenkomst, presentatie voorlopige resultaten van de 
pilot studie  
 
      Zomervakantie 
 
September  - oktober 2016: mogelijk verplaatsen van de sensoren; “Pilotfase 2”.  
 
Eind november:  Slotbijeenkomst, afronding pilotexperiment. Presentatie van 
eindresultaten en gezamenlijke evaluatie van resultaten m.b.v. een evaluatieworkshop.  
 
December:  Ophalen sensoren 

28 

Participatietraject, Roadmap Smart Emission in 2016, 
deelnemersbijeenkomsten: 
 



Streven:   
• Op 1 maart uitrol  van  25  sensoren op lokaties gereed. 
• Eind mei de verwerking van data verbeterd.  
• Indruk van specifieke ‘casuïstiek,’  van 2 of 3  speciale gevallen  de analyse gereed. 

 
Voorstel tot zomervakantie:  
• Half maart: tweede bewonersbijeenkomst (do. 17 maart, in de avond) 
• Eind mei:  derde bewonersbijeenkomst (vr. 27 mei, in de namiddag) 
 
Na zomervakantie: 
• September-oktober:  de sensoren ergens anders ophangen: pilotfase 2 
• November: slotbijeenkomst met bewoners (vr. 25 november)  
• December: ophalen sensoren.  

Jan 2016 feb apr mrt mei jun jul 

Uitrol  25  sensoren 

9 jan bewoners-
bijeenkomst 

Tijdlijn  voor komende maanden, 2016 

Fase 1a Fase  1b 
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Smart Emission 
Experiment met een burger-sensor-netwerk in Nijmegen  

 
 

Vragen?  Danku voor uw aandacht  
 


