
Pilot Smart Emission Nijmegen 

co-creatie van een citizen-sensor-netwerk 

informatiebijeenkomst met bewoners,  zaterdag 9 januari 2016 

 

Tijd en plaats:   

 Zaterdag 9 januari 2016,  15:00 – 17:30 uur  

 Gebouw Gymnasion 

 Adres: Heyendaalseweg 141  

 Zaal GN1 (bij binnenkomst linksaf, op de begane grond) 

 

Programma 9 januari, co-creatie van een citizen-sensor-netwerk 

(14:30 zaal open) 

15:00 Inloop met koffie en thee 

15:15 Opening: Welkomstwoord door prof. Peter Ache, leerstoelhouder Planologie en initiator 

Urban Futures Lab  

15:20 Citizen science en monitoren van de fysieke omgeving:  luchtkwaliteit en geluid meten met 

burgers 

 Introductie op project Smart Emission: door Linda Carton (Radboud Universiteit) 

 Een introductie in Luchtkwaliteit en Geluid  in Nijmegen: door Henk Nijhuis (gemeente 

Nijmegen) 

 Een introductie op citizen science: door Hester Volten (RIVM, filmpje) 

15:50 – 16:35 uur Workshop:  Co-design van een sensor-meetnet over de stad Nijmegen, geleid 

door Cécile Kerssemakers (onderdeel action-research Masterthesis project) 

 Introductie, doelstellingen met het pilot experiment 

 Toelichting op opdracht om tot een burger-meetnetwerk te komen 

 Workshopopdracht rond kaart in subgroepen 

 Projectteamleden/experts aanwezig voor luisteren en beantwoorden vragen 

 Opplakken stickers op kaart van Nijmegen door subgroepen 

16:35 – 16:50  Pauze: Tijd voor het invullen intekenlijst/vragenlijst,  en tijd voor de ‘Tech corner’ 

 Tafels  met ‘tech corner’ met vertegenwoordiging van gemeente Nijmegen, Intemo, 

Geonovum en CityGIS om bilateraal vragen te beantwoorden 

 Flip-overs met invulvragen over gewenste communicatie tijdens het pilot-traject en 

mogelijke tijdstippen voor installatie sensor aan huis. (ter inventarisatie van opties 

beschikbare weekdagen en tijdstippen, en vormgeving van communicatie gedurende de 

pilot. NB. de pilot betreft een experiment, het project eindigt in december 2016)  

  



16:50 – 17:00 Uitslag en afronding workshop 

 Uitslag van de workshop:  Consensus over locaties voor sensoren 1e fase? door Cécile 

Kerssemakers  

 Wat gaan we met deze twee ontwerpen voor een burgernetwerk doen: volgende stappen. 

(tijdpad voor 2016), door projectpartners Smart Emission Consortium:  

o Gemeente Nijmegen: Paul Geurts en  Henk Nijhuis 

o Geonovum: Michel Grothe 

o Intemo: Janus Hoeks en Antoine van de Cruyssen of Bas de Greef 

o CityGIS: Robert Kieboom (niet aanwezig) 

o RIVM:  Hester Volten (niet aanwezig)  

o RU: Peter Ache, Cécile Kerssemakers, Freek Thuis en Linda Carton.  

17:00 – 17:25 Vragen en discussie (onder leiding van Peter Ache) 

17:25 – 17:30  Afsluiting en Evaluatie  en afsluiting   

 Invullen evaluatieformulier per deelnemer (nodig voor academisch onderzoek naar burger 

sensor netwerken, gelieve bij de deur bij Cécile Kerssemakers inleveren)  

17:30     Borrel:  Gelegenheid tot informele kennismaking deelnemersnetwerk, in het Sportcafé.  

 


