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

Local
citizens

Sponsors:

Sponsors:

Programma van de avond
20:00 uur

Welkom, ontvangst door prof. Arnoud Lagendijk, voorzitter afdeling Geografie, Planologie en
Milieu, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit.

20:10 uur

Korte Presentaties, met terugkoppeling voorlopige tussenresultaten pilot

20:50 uur

30 minuten “speed-date” sessies, vragen tussen bewoners en projectleden aan Overlegtafels

21:30 uur

Plenair debat over de stand van zaken tot nu toe, en vooruitkijken: Discussie aan de hand
van 4 stellingen, onder leiding van prof. Arnoud Lagendijk

21:55 uur

Invullen vragenlijst, voor het onderzoek naar burgerparticipatie en ‘collective sense-making’

22:00 uur

Borrel

23:00 uur

Einde bewonersavond.

Burger metingen met smartphone
Video_Energieweg

Veldonderzoek avond 18 mei 2016

Energieweg 28, S100
Geluidsopname_Energieweg

Video_Groenestraat

Groenestraat 336

Hester Volten (RIVM) heeft op de 1e
burgerwetenschaps conferentie van de
European Citizen Science Association
deze poster gepresenteerd.

filmje zelf meten, samen meten in Nijmegen

http://smartemission.ruhosting.nl/

Programma onderdeel 20:10 Korte Presentaties
20:10 uur Korte Presentaties met terugkoppeling voorlopige tussenresultaten pilot

1. Kalibratie van de sensoren
door Pieter Marsman en Paul Geurts
2. Gebruikerscases, globale eerste analyse
door Freek Thuis
3. Nieuwe bewonerswebsite www.smartemission.ruhosting.nl, uitleg over de functies Forum en Logboek
door Wouter Bosch.
4. Proces van data verwerking: over de datastroom en data infrastructuur die ten grondslag ligt aan de sensor
viewers (1) SmartApp, (2) Heron en (3) Whale viewer
door Just van den Broecke

Programma onderdeel 20:50 “Speed-date”
sessies aan Overlegtafels
20:50 uur 30 minuten “speed-date” sessies, vragen tussen bewoners en projectleden
(let op, u kunt wellicht niet alle tafels langs: kies die tafels waar u uw vragen het beste kunt neerleggen)

1.

Tafel Expertise Lucht en geluid: Peter van der Voorn en Henk Nijhuis
Robert Regoutkamer 1e verdieping

2.

Tafel Kalibratie en nauwkeurigheid van de metingen: Paul Geurts en Pieter Marsman
Hermesdorfkamer, 1e verdieping

3.

Tafel Interpretatie cases, logboek en digitaal forum: Wouter Bosch, Freek Thuis en Linda Carton
Calskamer, begane grond

4.

Tafel Viewers en sensoren: Just van den Broecke, Robert Kieboom en Bas de Greef
Beelkamer, begane grond

Programma onderdeel 21:30 Plenair debat
stand van zaken tot nu toe en vooruit kijken
21:30 uur Discussie aan de hand van 4 stellingen, onder leiding van prof. Arnoud Lagendijk

• Stelling 1:
Wat te doen met de informatie:
“Ik zou, wanneer de sensor gekalibreerd is, de data willen gebruiken om met
anderen (buren, wijkraad, gemeente, GGD, ….) in overleg te treden.
Ik zou met hen specifieke kwesties willen bespreken die in de stad Nijmegen
spelen omtrent bronnen van luchtvervuiling en geluid.”

Programma onderdeel 21:30 Plenair debat
stand van zaken tot nu toe en vooruit kijken
21:30 uur Discussie aan de hand van 4 stellingen, onder leiding van prof. Arnoud Lagendijk

• Stelling 2:

Fijnmazig meten: “Een fijnmazig meetnet met sensordata is een nuttige
toevoeging aan het bestaande netwerk van het RIVM en de gemeente.”

Programma onderdeel 21:30 Plenair debat
stand van zaken tot nu toe en vooruit kijken
21:30 uur Discussie aan de hand van 4 stellingen, onder leiding van prof. Arnoud Lagendijk

• Stelling 3:

A: Burgersensornetwerk vormen: “Ik zou met andere sensorhouders onderling overleg
willen hebben over patronen en opvallende pieken in de gemeten sensordata.”
B: Organisatie van het burgersensornetwerk: “Ik zou meer invloed willen hebben op
het sensornet en met de burgers-sensorhouders onderling willen bepalen waar de
sensoren na deze pilot komen te hangen.”

Programma onderdeel 21:30 Plenair debat
stand van zaken tot nu toe en vooruit kijken
21:30 uur Discussie aan de hand van 4 stellingen, onder leiding van prof. Arnoud Lagendijk

• Stelling 4:

Terughoudendheid: “We moeten eerst duidelijkheid hebben over de kalibratie
van de sensoren en over de nauwkeurigheid per individuele sensormeting,
voordat…
…we analyses kunnen doen, zoals bijvoorbeeld zinvolle en betekenisvolle
aggregaties in ruimte en tijd maken van uurgemiddelden of stadsgemiddelden”

Programma onderdeel 21:55 Vragenlijst invullen

21:55 uur Invullen vragenlijst voor het onderzoek burgerparticipatie en ‘collective sense-making’
22:00 uur Borrel
Met een toast ter viering dat het project is opgenomen in het programma Slimme en Gezonde Stad dat de gemeente
Nijmegen samen met het ministerie I&M gaat uitvoeren.
23:00 uur

Einde bewonersavond.

Tijdlijn met planning
Gepresenteerd tijdens eerste bewonersbijeenkomst
9 jan 1e bewonersbijeenkomst

Uitrol 25 sensoren

1 maart 2e bewonersbijeenkomst
Opbouw data infrastructuur

Fase 1b

Fase 1a

Jan 2016

feb

26 mei 3e bewonersbijeenkomst

mrt

apr

mei

jun

jul

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 (di. 1 maart, in de avond)
• Eind mei: derde bewonersbijeenkomst (do. 26 mei, in de avond)
Na zomervakantie:
• September-oktober: pilotfase 2
• November: slotbijeenkomst met bewoners
• December: ophalen sensoren.

13

Participatietraject, Roadmap Smart Emission in 2016,
deelnemersbijeenkomsten:
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
Eind mei 2016: 3e deelnemersbijeenkomst, presentatie voorlopige eerste resultaten
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
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