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Over dit rapport:
Project Smart Emission 2 is gefinancierd door NWO-TTW als Klein Innovatie Project, onderdeel in het
programma Maps 4 Society. Voor meer informatie, zie: https://www.nwo.nl/projecten/17643-0
Dit is een rapportage van één van de deelprojecten van Smart Emission 2. Deze rapportage gaat over het
onderzoek naar - de sociale dimensie van - de opkomst van het fenomeen burgermeetnetten, met een
enquête en interviews gericht op citizen science projecten in Nederland, gericht op participatieve
milieumonitoring van lucht en geluid.
Over de ‘use case Arnhem’ met het prototyping van een data visualisatietool (deelproject 2) en de ‘use
case Lent’ met een experiment (deelproject 3), zijn aparte rapportages gemaakt.
•
•
•

Meer informatie over project Smart Emission 2 vindt u op:
https://smartemission.ruhosting.nl/about-2/.
Alle deelrapportages worden gepubliceerd op de website https://smartemission.ruhosting.nl.
Dit rapport wordt na feedback van de respondenten openbaar als Open Access PDF gepubliceerd
op deze pagina: https://smartemission.ruhosting.nl/visions-on-low-cost-sensing/.

(C) Copyright ligt bij het Smart Emission 2 project, hergebruik is mogelijk middels Creative Commons
regels, code CC BY-NC-SA 3.0 NL. (Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland). Uitleg
over deze code: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/
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1. Inleiding
In het Smart Emission 21 project wordt onder andere onderzoek gedaan naar deelnemers aan
burgerwetenschapsprojecten op het gebied van luchtkwaliteit en/of geluid. U kunt denken aan projecten
waar burgers zelf met sensoren meten in hun eigen straat. In samenwerking met o.a. het RIVM en een
aantal gemeentes hebben we een enquête opgesteld bedoeld voor deelnemers aan dit soort
meetprojecten.
We zijn met name geïnteresseerd in de motivaties van deelnemers en willen graag inzicht krijgen in de
opbrengsten van zo'n deelname aan een burgerwetenschapsproject. Ook zijn we benieuwd wat
deelnemers vinden van hun rol in zo'n project en hoe burgers zelf de toekomst zien van burgerwetenschap
voor milieumonitoring. Om dit in kaart te brengen hebben we een enquête opgesteld die ongeveer 10-15
minuten heeft geduurd om in te vullen. Het onderzoek heeft als doel om bij te dragen aan
wetenschappelijke kennisvorming over burgerwetenschap voor milieumonitoring. De vragenlijst is
bedoeld om het perspectief vanuit burgers zelf in kaart te brengen, en is opgesteld in samenwerking met
een kleine groep van burgers in de regio Arnhem en Nijmegen die zelf ook met sensoren
luchtkwaliteit en/of geluid meten, in een vooronderzoek in de zomer van 2020, uitgevoerd in Arnhem.
Met de landelijke enquête, uitgezet in de zomer van 2021, willen we ook burgers uit andere steden en
regio’s van Nederlands bereiken, om zo een breed beeld te krijgen over hoe burgerwetenschap
voor milieumonitoring leeft in Nederland. De landelijke enquête is uitgezet in mei 2021 via verschillende
kanalen. Deelnemers aan het eerdere Smart Emission project zijn benaderd. Ook is de enquête uitgezet
via Natuur en Milieu Gelderland. Daarnaast hebben we de enquête gepromoot tijdens een online sessie
van het RIVM en is de uitnodiging voor de enquête opgenomen in de Samen Meten nieuwsbrief. Op deze
manier hebben we geprobeerd zoveel mogelijk respondenten te krijgen uit verschillende delen van het
land.
In mei – juli 2022 hebben we de enquête resultaten voorgelegd aan professionele organisaties, vooral
overheden (gemeenten, provincies en Rijk), en kennisinstellingen, en enkele ngo’s/marktpartijen, in
interviews. Met deze interviewronde in de zomer van 2022 willen we enerzijds toetsen of de resultaten
bevestigd worden, en anderzijds analyseren in hoeverre er verschil zit tussen het perspectief op de
motieven en de toekomst van burgermeetnetten tussen burgers enerzijds en professionele organisaties
anderzijds.
In dit verslag worden de resultaten beschreven. In dit rapport zijn we niet compleet wat betreft opzet van
het onderzoek. In andere documenten wordt van het project Smart Emission 2 de doel- en vraagstelling,
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie, theorie, opzet methoden en aanpak beschreven
(Smart Emission 2, 2018). Omdat dit een deelproject betreft, hebben we ons slechts puur toegelegd op de
resultaten uit de enquête en de interview antwoorden van respondenten, in het Nederlands. Het
onderzoek is uitgevoerd met student-assistenten, Willem Posthumus heeft gewerkt aan de survey en
Féline Blom aan de interviews. Beide zijn student-assistent voor dit onderzoek, in dienst bij de afdeling
1
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Geografie, Planologie en Milieu (GPM) van de Radboud Universiteit. Na dit project, alsmede het behalen
van zijn lesbevoegdheid als leraar heeft Willem Posthumus zijn loopbaan vervolgd als docent
Aardrijkskunde aan een middelbare school in Den Bosch, sinds september 2021. Féline Blom is sinds
september 2022 masterstudent planologie bij dezelfde afdeling GPM aan de Radboud Universiteit.

De enquête en de interviews behandelen overwegend dezelfde structuur en onderwerpen:
Structuur:
1. Motivaties
Meerdere motivaties, en verschillen in motivaties tussen burgers onderling, en professionals
van wetenschap / overheid / markt&civil society
2. Doelen van burgermeetnetten (communities & projecten) en doelbereiking (meerwaarde)
Doelen met projecten
Meerwaarde en succescriteria: Wat maakt een burgermeetnetproject tot een succes?
3. Participatie in citizen science
Gewenst niveau van participatie door burgers in burgermeetnet projecten
Visie op samenwerking tussen burgers en overheden
Rollen van actoren in participatieproces: burger, overheid, wetenschap, markt
4. Rol van wetenschap, technische ontwikkelingen en overheidsbeleid
Vertrouwen in modellen, in wetenschap, in toezicht en beleid (enquête)
Issues zoals eigenaarschap van data, en data als lust en/of als last (interviews)
5. Perspectief op de toekomst burgermeetnetwerken
Toekomstvisie (gewenst toekomstbeeld en waarschijnlijk geachte toekomstverwachting)
Inbedding in beleid (luchtkwaliteitsbeleid, milieubeleid)
Leerervaringen uit projecten tot nu toe
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2. Resultaten nationale enquête in 2021
De resultaten van de lokale enquête in Arnhem in 2020 zijn gepresenteerd in een Powerpoint. Deze is
opgenomen als bijlage 3. Dit hoofdstuk gaat in op de resultaten van de tweede, nationaal verspreide
enquête uit 2021.

2.1 Respondenten en deelname aan burgermeetprojecten in NL
Ongeveer 60 mensen hebben onze enquête ingevuld. In dit deel laten we zien wat voor soort mensen dit
zijn en in welke gemeenten in Nederland mensen meedoen aan burgerwetenschapsprojecten.

Figuur 2.1: Leeftijd

7

Figuur 2: Opleidingsniveau

Figuur 2.3: Aantal jaar wonend in wijk/buurt

Zoals uit de grafieken blijkt is het grootste deel van de respondenten 50 jaar of ouder en hogeropgeleid.
Bij ander onderzoek rondom citizen science is gebleken dat dit ook de groep mensen is die vaak aan
burgerwetenschapsprojecten meedoen (Kragh, 2016).2
Burgerwetenschapsprojecten zijn vaak lokaal en focussen zich op de eigen straat, buurt of wijk. We hebben
daarom de vraag gesteld hoe lang respondenten al in hun eigen wijk wonen. In de grafiek hierboven is te
zien dat het grootste deel van de respondenten meer dan 15 jaar in zijn/haar wijk woont. Mensen die
langer in een buurt/wijk wonen zullen zich over het algemeen meer betrokken voelen bij hun buurt/wijk.

2

http://eprints.bournemouth.ac.uk/24680/1/Kragh2016%20The%20motivations%20of%20volunteers%20in%20citiz
en%20science.pdf
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De meeste respondenten zijn dus 50 jaar of ouder en wonen over het algemeen al wat langer in hun buurt
of wijk. Momenteel wordt er geprobeerd citizen science ook bij een jonger publiek bekend te maken, zo
wordt er op middelbare scholen steeds meer gebruik gemaakt van sensoren en metingen3. Op die manier
is het idee dat de citizen science community alleen maar groter wordt.
Op het kaartje hieronder is te zien in welke gemeenten deelnemers aan de enquête meedoen of mee
hebben gedaan aan een burgerwetenschapsproject. Er is een mooie verspreiding door het land gezien,
hoewel niet alle provincies zijn vertegenwoordigd. De gemeenten Nijmegen en Arnhem zijn het meest
donkergroen, omdat we hier al veel deelnemers van eerdere burgerwetenschapsprojecten kenden.

3Bijvoorbeeld
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door Globe Nederland, zie: https://globenederland.nl/onderzoeksproject/fijnstof/

Figuur 2.4: Gemeenten waarin respondenten enquête onderzoek doen

In de enquête hebben we gevraagd of deelnemers wilden omschrijven aan welk project ze op dit moment
meedoen of meest recent hebben meegedaan. In onderstaande tabel zijn de verschillende projecten
weergegeven. Het grootste deel van de deelnemers meet zelf en is aangesloten bij SamenMeten of
Luftdaten. Ook zijn er veel deelnemers die bij een lokaal project zijn aangesloten, zoals het Burgermeetnet
in Arnhem, of Meetjestad Utrecht.
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Projecten over
luchtkwaliteit en geluid

Meer informatie

Apeldoorn in Data
Apeldoorn VuurwerkFijnstof meting 2017

http://apeldoornindata.nl

Bodegraven-Reeuwijk
Meet

https://www.kobr.nl/nieuws/algemeen/24141/bodegravenreeuwijk-meet-wie-doet-mee-

Burgermeetnet Arnhem
(3x)

https://arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html

Gouda fijnstof metingen
PM10 en PM2.5

https://goudabruist.nl/project/4352/zelf-fijnstof-meten-

Hollandse Luchten (3x)

https://hollandse-luchten.org/
(Dit is de recente url. In 2021 was ingevuld in de survey:
https://hollandseluchten.waag.org)

Luchtmeetnet Diemen

https://02025.nl/project/7801/luchtmeetnet-diemen

Luchtwachters Delft

https://luchtwachtersdelft.nl
https://sensor.community/nl/

Luftdaten (7x)
LV2 - Lucht Voor
Leidschendam-Voorburg
MeetjeStad Tilburg
Meetjestad Utrecht (2x)
Onzelucht.nl (3x)
Project MySense
Samen Meten (3x)
SMAL Zeist
Smart Emission 1
Nijmegen (2x)
Smart Emission 2 (4x)
Stichting
Burgerwetenschappers
Land van Cuijk
Wijkraad Lent (2x)

http://apeldoornindata.nl

https://www.hetkrantjeonline.nl/nieuws/actueel/107673/nieuweluchtkwaliteitsmetingen-in-voorburg-west
https://www.meetjestad.net
https://www.meetjestad.net
https://onzelucht.nl
http://behouddeparel.nl
https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
http://beterzeist.nl/burgerparticipatie-enacties/luchtkwaliteit-meten/
https://smartemission.ruhosting.nl
https://smartemission.ruhosting.nl
https://bwlvc.eu
https://lentselucht.nl/pagina/wijkraad-lent

Tabel 2.1: Projecten van respondenten
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2.2 Motivaties
In de enquête hebben we respondenten gevraagd wat hun belangrijkste motivaties zijn om mee te doen
aan burgerwetenschapsprojecten. Naast de individuele motivatie van burgers waren we in de enquête ook
benieuwd welke bronnen deelnemers belangrijk vinden om te onderzoeken bij
burgerwetenschapsprojecten. We hebben dit zowel bij lucht als bij geluid gevraagd.

2.2.1 Individuele motivaties

Motivaties voor projecten
Streven naar een gezond milieu in mijn woonplaats

Zelf leren over luchtkwaliteit/geluidsoverlast

Samen leren hoe je kan meten/monitoren

Milieukwaliteit hoger op de politieke/maatschappelijke
agenda krijgen
Werken aan milieubewustwording
Een specifiek/lokaal probleem oplossen (bijvoorbeeld
overlast van houtstook, lokale luchtvervuiling, bron van
geluidsoverlast)
Anders, namelijk
0

5

10

15

20

25

30

35

Figuur 2.5: Motivaties deelnemers

Bij individuele motivaties mochten mensen meerdere antwoorden aankruisen. Wat opvalt is dat onze
respondenten minder vaak kiezen voor een specifiek en lokaal probleem. Het zelf leren en streven naar
een gezond milieu voor de hele woonplaats wordt het vaakst genoemd. We interpreteren dit als een mate
van verbondenheid met de wijk of woonplaats. Deelnemers aan burgerwetenschapsprojecten streven
naar een gezond milieu en dan het liefst voor hun eigen woonplaats. De reden zou kunnen zijn dat de
nationale overheid zich vooral focust op het hele land, terwijl een burgerwetenschapsproject juist verschil
kan maken in de eigen woonplaats. Verder werd het zelf leren over luchtkwaliteit of geluidsoverlast vaak
genoemd. Meedoen aan een project is bij uitstek de manier om zelf te leren wat de oorzaken zijn van
slechtere luchtkwaliteit of geluidsoverlast.
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2.2.2 Welke bronnen focus krijgen
We vroegen onze respondenten: "Welke bronnen van luchtvervuiling vindt u belangrijk om te
onderzoeken in het burgerwetenschapsproject waaraan u deelneemt?” Hierbij konden mensen per bron
aangeven of ze deze onbelangrijk, neutraal of belangrijk vonden. In onderstaande grafiek is te zien hoe
vaak mensen bij bepaalde bronnen van luchtvervuiling belangrijk hebben aangevinkt. Ook de groep met
‘anders, namelijk’ is groot. De antwoorden hierop zijn te vinden in de bijlage.
Wat opvalt in de grafiek is dat onze respondenten houtkachels in de buurt de belangrijkste bron vinden
om te onderzoeken. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor fijnstof door uitstoot van houtkachels.

Belangrijke bronnen luchtvervuiling
Houtkachels in de buurt
Uitstoot van industrie en elektriciteitscentrales
Barbecues en vuurkorven in de buurt
Wegverkeer op de snelweg
Wegverkeer overige wegen
Anders, namelijk:
Luchtvaart
Scheepvaart
Sloop- en/of bouwwerkzaamheden in de buurt
Anders, namelijk:
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Figuur 2.6: Bronnen luchtvervuiling

Bij geluid hebben we dezelfde vraag gesteld. Omdat er weinig respondenten waren die meededen met
een project over geluid hebben we hier te weinig antwoorden gekregen om grafieken bij te maken. Bij
geluid werd wegverkeer het vaakst genoemd. We denken dat dit komt omdat geluid van wegverkeer op
veel verschillende plekken te horen is. Tegelijkertijd is er weinig aandacht voor, omdat het bij wegverkeer
vooral over uitstoot en fijnstof gaat, niet zo zeer over het geluid van het verkeer zelf.
Geluidsoverlast van wegverkeer is echter wel een probleem dat het waard is om hier te vermelden.
Geschat wordt dat 1,5 miljoen mensen in Nederland slaapproblemen ervaren door geluidsoverlast van
wegverkeer.4 In de Wet geluidhinder is wel vermeld wat maximaal is toegestaan qua geluidsniveau, maar
dit gaat over 24 uur, niet specifiek over ’s nachts. Voor verder onderzoek zou het relevant kunnen zijn te
onderzoeken hoe veel mensen ’s nachts last hebben van geluidsoverlast en wat daar aan te doen is met
wet- en regelgeving.
4

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/geluid/wegverkeer
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2.3 Participatie in citizen science
Burgerwetenschappers kunnen op verschillende manieren meedoen aan een project waarbij gemeten
wordt aan luchtkwaliteit of geluid. We hebben onze respondenten daarom gevraagd op welke manier ze
het liefst meedoen in een burgerwetenschapsproject en over welke onderwerpen van de
wetenschappelijke discussie ze geïnteresseerd zijn.

2.3.1 Gewenst participatieniveau
Haklay (2013)5 beschrijft 4 niveaus waarop mensen mee kunnen doen. In onderstaande tabel zijn de
niveaus te zien, met een 5e niveau toegevoegd. Het 5e niveau gaat over het zelf opzetten en leiden van het
onderzoeksproces.
We hebben onze deelnemers gevraagd op welk van deze niveaus ze het liefst mee zouden willen doen aan
een project. Zo proberen we een beeld te krijgen van de verschillen tussen mensen die onze enquête
hebben ingevuld.

Participatieniveau
Niveau 1: Alleen het aanleveren van lokale
data
Niveau 2: Suggesties geven voor
onderzoeksvragen en aanleveren van lokale
data
Niveau 3: Meedoen met het analyseren en
interpreteren van de data
Niveau 4: Over alle onderzoeksstappen
meebeslissen
Niveau 5: Zelf onderzoek opzetten,
organiseren en uitvoeren
0
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14

16

18

Figuur 2.7: Participatieniveau

Om de onderlinge verschillen tussen de respondenten in ons onderzoek te vergelijken hebben we twee
verschillende leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken. De groep tot 18 jaar kwam niet voor in onze
enquête, vandaar dat we die in de tabel weg hebben gelaten.
Hieronder kunt u zien wat de verschillen tussen de groep van 25-65 jaar oud en de groep van 65 jaar en
ouder zijn. Wat met name opvalt is het verschil in niveaus 4 en 5 bij beide groepen. Bij de groep van 25-65
jaar oud is er een groot percentage (41,4%) aan dat ze het liefst over onderzoek meebeslissen en/of over
5

https://povesham.files.wordpress.com/2013/09/haklaycrowdsourcinggeographicknowledge.pdf
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onderzoeksstappen mee willen denken. Bij de groep van 65 jaar en ouder is dit percentage veel lager
(16,7%).

Q6.1: 6.1 Wat is uw
leeftijd?
Total
Total Count (N=42)
Niveau 1: Alleen het
aanleveren van lokale data
Niveau 2: Suggesties geven
voor onderzoeksvragen en
aanleveren van lokale data
Q5.2: Op welk niveau wilt u
als burgerwetenschapper het Niveau 3: Meedoen met het
analyseren en interpreteren
liefst meedoen in
burgerwetenschapsprojecten? van de data
Niveau 4: Over alle
onderzoeksstappen
meebeslissen
Niveau 5: Zelf onderzoek
opzetten, organiseren en
uitvoeren

18-65
jaar

65 jaar
en ouder

42,0

30,0

12,0

2,0
4,8%

2,0
6,7%

0,0
0,0%

9,0
21,4%

4,0
13,3%

5,0
41,7%

16,0
38,1%

11,0
36,7%

5,0
41,7%

4,0
9,5%

4,0
13,3%

0,0
0,0%

10,0
23,8%

8,0
26,7%

2,0
16,7%

Tabel 2.2: Gewenste participatieniveaus en correlatie met leeftijd van respondenten

Om dieper in te gaan op de participatieniveaus van onze deelnemers hebben we de niveaus waarop
mensen het liefst meedoen aan een project vergeleken met hun motivaties. Niveau 1 t/m 3 is
samengevoegd. Hierbij doen burgers mee aan het onderzoek, maar maken ze zelf geen beslissingen. Bij
niveau 4 en 5 beslissen burgers ook over het onderzoek of zetten ze zelf het hele onderzoek op, vandaar
dat we die niveaus ook hebben samengevoegd in onderstaande tabel.
De meeste antwoorden bij motivaties komen bij de verschillende niveaus van participatie overeen. Er is
wel een opvallend verschil te zien bij milieubewustwording. We zien dat respondenten die het liefst bij
niveau 1 t/m 3 meedoen milieubewustwording belangrijker vinden dan mensen bij niveau 4 en 5. Ook
geeft de eerste groep aan het belangrijker te vinden om zelf over luchtkwaliteit en geluid te leren. Dit zou
te verklaren kunnen zijn omdat mensen die beginnen met burgerwetenschap vaak eerst willen weten wat
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luchtkwaliteit en geluid is en wat oorzaken kunnen zijn van luchtvervuiling en/of geluidsoverlast. Burgers
die zelf onderzoek willen opzetten of willen meebeslissen weten vaak al meer over luchtkwaliteit en geluid.
Wat ook opvalt is dat de groep van niveau 4 en 5 het belangrijker vindt om samen te leren hoe je kan
meten/monitoren. Dit zou kunnen komen doordat mensen bij niveaus 4 en 5 ook bezig zijn om samen met
anderen onderzoek op te zetten of te sturen. Bij niveaus 1 t/m 3 zou je ook zelf mee kunnen doen thuis,
zonder dat je veel hoeft samen te werken met andere burgerwetenschappers (hoewel dit natuurlijk wel
kan).
Q5.2: Op welk niveau wilt u
als burgerwetenschapper het
liefst meedoen in
burgerwetenschapsprojecten?
Niveau
1 t/m 3

Total
Total Count (N=42)
Streven naar een gezond milieu in mijn
woonplaats

Werken aan milieubewustwording
Milieukwaliteit hoger op de
politieke/maatschappelijke agenda
krijgen
Q3.1: Wat zijn uw
belangrijkste motivaties om
Zelf leren over
mee te doen aan
luchtkwaliteit/geluidsoverlast
milieumonitoring in
burgerwetenschapsprojecten?
Samen leren hoe je kan
meten/monitoren

Een specifiek/lokaal probleem oplossen
(bijvoorbeeld overlast van houtstook,
lokale luchtvervuiling, bron van
geluidsoverlast)
Anders, namelijk

42

28

14

29,0
69,0%

21,0
75,0%

8,0
57,1%

21,0
50,0%

18,0
64,3%

3,0
21,4%

25,0
59,5%

19,0
67,9%

6,0
42,9%

28,0
66,7%

21,0
75,0%

7,0
50,0%

25,0
59,5%

16,0
57,1%

9,0
64,3%

19,0
45,2%
11,0
26,2%

13,0
46,4%
8,0
28,6%

6,0
42,9%
3,0
21,4%

Tabel 2.3: Motivaties en correlatie met gewenste participatieniveaus van respondenten
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Niveau 4
t/m 5

2.3.2 Deelname wetenschappelijke discussie
Naast de verschillende manieren om mee te doen aan citizen science hebben burgers ook verschillende
interesses als het op wetenschap aankomt. We hebben daarom gevraagd over welke onderwerpen onze
deelnemers interessant vinden om wetenschappelijk over na te denken. In onderstaande grafiek is te
zien welke onderwerpen het vaakst genoemd zijn.

Interesse in wetenschappelijke discussie over...
Luchtkwaliteit meten
Analyse, visualisatie en interpretatie van metingen
(lucht en/of geluid)
Techniek van het meten (kalibratie, geldigheid van
metingen met meetapparatuur voor lucht en/of geluid)
Burgerparticipatie in (overheids)besluitvorming
Geluid meten
Mogelijke maatregelen op het gebied van
luchtvervuiling/geluidsoverlast
De relatie tussen blootstelling aan
luchtvervuiling/geluidsoverlast en gezondheid
Anders, namelijk:
Ik ben niet geïnteresseerd in wetenschappelijk
nadenken en discussiëren
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Figuur 2.8: Interesse wetenschappelijke discussie

Luchtkwaliteit meten wordt het vaakst genoemd. Dit is ook wat de meeste van onze respondenten zelf
doen bij de projecten waaraan ze meedoen. Verder zijn deelnemers ook geïnteresseerd in de analyse van
metingen en de techniek van het meten. Dit hangt samen met het meten van luchtkwaliteit.
Wat opvalt is dat onderwerpen over het meten zelf hoger scoren dan onderwerpen over maatregelen en
gezondheid. Het zou kunnen dat onze deelnemers meer geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke
discussie over het meten, omdat deelnemers daar zelf meer vanaf weten. Hierdoor kunnen ze ook beter
meedoen en/of bijdragen aan die wetenschappelijke discussie.
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2.4 Meerwaarde: Succescriteria voor citizen sensing projecten
De kaart met projecten in figuur 4, alsmede de genoemde projecten in de lijst van tabel 1, laten zien dat
deelnemers aan de enquête uit verschillende plaatsen in Nederland komen. Er zijn blijkbaar veel
verschillende projecten waar burgers samen met elkaar meten aan luchtkwaliteit of geluid.
Deelnemers aan dit soort projecten hebben zelf vaak een goed beeld van wat een project succesvol maakt
of niet. We waren daarom benieuwd naar succescriteria die burgers zelf konden aangeven. Het was een
kwalitatieve open vraag, waarbij we de deelnemers vroegen om zelf 1 tot 3 succescriteria te benoemen.
We hadden bij de vragen over motivaties een aantal categorieën voorgesteld, maar we vonden na
onderling overleg dat we deze vraag open zouden moeten benaderen. De genoemde succescriteria (zie
bijlage, vraag 4.1.1.) hebben we geclusterd en elk cluster een label gegeven. Door het gebruik van deze
methode, kan het zijn dat sommige mensen een succescriterium benoemen, dat andere mensen als
randvoorwaarde zien. Een randvoorwaarde wordt dan gezien als voorwaarde die vanzelfsprekend is.
Bijvoorbeeld, sommige mensen noemden als succescriterium ‘mobilisatie voldoende deelnemers’, terwijl
door anderen mogelijk als vanzelfsprekend is aangenomen dat er voldoende deelnemers waren.
Het meest genoemd zijn succescriteria onder de noemer ‘gerichter beleid op luchtvervuiling’. Hieronder
hebben we de succescriteria die we hebben gegroepeerd toegelicht. Bij elk criterium kunt u een aantal
quotes lezen die onze deelnemers hebben opgeschreven.
Succescriterium 1: Het burgerwetenschapsproject resulteert in een gerichter beleid op luchtvervuiling
Veel mensen beschrijven een concreet gevolg dat zij graag zien als resultaat of gevolg van een
burgermeetproject, wat resulteert in maatregelen gericht op terugdringen van (lokale) overlast door
luchtvervuiling of geluid. Het terugdringen van luchtvervuiling door houtkachels wordt specifiek genoemd.
Ook wordt specifiek genoemd dat lokale tijdelijke pieken in overlast serieus worden genomen als gevolg
van een burgermeetnet. Dit wordt genoemd in contrast met het huidige officiële beleid dat de Europese
luchtkwaliteitskaders volgt, waarin namelijk (alleen) naar daggemiddelden en jaargemiddelden wordt
gekeken, en niet naar een specifieke tijdsperiode op een dag, bijvoorbeeld het uur wanneer er veel
dagelijkse files staan. In een daggemiddelde wordt die overlast gemiddeld met de luchtvervuiling op de
rest van de dag.
Daarbij komt, dat de Wereld Gezondheid Organisatie WHO strengere normen voor luchtvervuiling
aanbeveelt vanuit gezondheidsoogpunt, dan de EU stelt. Vanuit het oogpunt van burgers die met
dagelijkse lokale vervuiling te maken hebben, kan het ongewenst zijn dat in het beleid vooral naar
gemiddelde vervuiling over een dag wordt gekeken. Bijvoorbeeld omdat mensen die naast een snelweg of
buren met houtkachels wonen, zo toch een aantal uren per dag in slechte lucht kunnen verkeren. Voor
mensen met aandoeningen aan de luchtweg kan dit hun gezondheid op die momenten danig beïnvloeden.
Met het karakter dan lucht en geluid vrijelijk bewegen door de buitenruimte, is dit niet beïnvloedbaar door
een individu. Dit kan een deel van de motivatie van burgers om aan burgermeetprojecten mee te doen,
verklaren. Met de argumentatie dat als er meer inzicht ontstaat over lokale mechanismen op lokaal
schaalniveau (bronnen, verspreiding, blootstelling, inzicht in perioden en plaatsen met relatieve verhoging
van uitstoot), mede kan leiden tot gerichtere maatregelen op gemeente niveau (ook als dit niet verplicht
18

wordt door de Europese regels). In Nijmegen en Arnhem zijn in verschillende projecten zoals Smart
Emission 1, Arnhems Luchtmeetnet, Arnhems Peil, Luchtmeetnet Lent dit soort argumenten genoemd
door burgers om mee te doen. Omdat zij hopen dat dit uiteindelijk leidt tot meer gerichte maatregelen op
specifieke plaatsen en tijden.
Voorbeelden van genoemde succescriteria:
-

“Als lokale piekuren ook serieus genomen worden bij overlast en niet alleen naar dag en jaar
gemiddelden gekeken wordt.”
“Als op basis van de verzamelde data gerichte maatregelen worden genomen.”
“Er volgt een raadsdiscussie [in de gemeenteraad] over lucht kwaliteitsgradaties.”
“Als er houtkachels bij windstil weer niet meer [mogen] stoken.”

Succescriterium 2: Het burgerwetenschapsproject leidt tot betrouwbare data
Verschillende burgers noemen het succescriterium dat er betrouwbare data uit een meetnet moet komen,
dat men moet proberen kwalitatief goed te meten, dat er betrouwbare waarden worden vastgesteld. Ook
stelt iemand dat er meer meetpunten in de regio/locatie moeten zijn.
Er komen in de wetenschappelijke literatuur steeds meer onderzoeken met evaluaties van low-cost
sensoren op gebied van luchtkwaliteit. Die laten zien dat voor het meten van fijnstof (PM2,5 en PM10) in
de buitenlucht, het nog lastig is om de sensoren te kalibreren, dat er sprake is van veroudering van de
sensor (drift) en dat bij verschillende weersomstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur), de sensoren
een grotere onnauwkeurigheid hebben. Terwijl kalibratie arbeidsintensief is, is het wel mogelijk om daar
uren werk in te steken, en data te vergelijken van sensoren met officiële meetpunten. Dit onderzoek is in
Nederland reeds op gang gekomen. Het RIVM helpt burgerinitiatieven met assistentie bij het kalibreren
van sensoren. (In het deelproject ‘Veldexperiment’ van project Smart Emission 2 komt dit onderwerp
terug.) Door voortschrijdend onderzoek naar sensoren en burgermeetnetten, en vergelijking en kalibratie
en correctie-onderzoek, zit er langzame maar gestage vooruitgang in het beter kalibreren van data uit
burgermeetnetten, door die data te combineren met officiële meetstations en meetdata. Het RIVM werkt
hier actief aan.
Voorbeelden van genoemde succescriteria:
-
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“Als burgers leren over luchtkwaliteit en overlast voor hun omgeving, vooral voor BBQ, tuinkachels
en haardvuur.”
“Als burger meters zeer goede kwaliteit zijn, zodat hybride netwerk met luchtmeetnet goed
werkt.”
“Gebruikte apparatuur van voldoende kwaliteit voor beleidsbeïnvloeding.”
“Als we met elkaar kunnen aantonen dat we samen effect hebben op onze leefomgeving en dit
onderbouwd met data.”

Succescriterium 3: Het burgerwetenschapsproject leidt tot een groeiende bewustwording over gedrag
en milieueffecten
Hoewel bewustwording niet een van de belangrijkste motivaties was voor mensen om mee te doen aan
een burgerwetenschapsproject, vinden onze deelnemers het wel een belangrijke factor tot succes. Een
project is succesvol als het o.a. leidt tot meer bewustwording, zo geven mensen aan.
Bewustwording wordt door onze deelnemers genoemd als succescriterium zowel bij deelnemers zelf, als
bij overheden en beleidsmakers. Door mee te doen aan een burgerwetenschapsproject verkrijg je meer
kennis en zal bewustwording van de relatie tussen gedrag en milieu groter worden. Tegelijkertijd kunnen
de metingen en resultaten van een burgerwetenschapsproject ervoor zorgen dat overheden zich beter
bewust zijn van de oorzaken en gevolgen van slechte luchtkwaliteit en/of geluidsoverlast.
Voorbeelden van genoemde succescriteria:
-

“Metingen worden gebruikt voor bewustwording van de mensen.”
“Bewustwording omtrent de luchtkwaliteit-problemen bij mensen in die omgeving/ breder.”
“Burgers ontdekken dat je zelf over je eigen omgeving meer te weten komt.”
“Bewustwording landelijk sterk vergroot.”

Succescriterium 4: Het burgerwetenschapsproject leidt tot meer inzicht (in luchtkwaliteit/geluid)
In verschillende bewoordingen wordt gesteld dat het burgermeetnet meer inzicht(-en) moet opleveren.
Ook worden er succescriteria genoemd over het bouwen/opzetten van een goed portal, dat burgers
handig kunnen gebruiken. Dit criterium van een goed functionerend portal kan ook als onderdeel gezien
worden van het creëren van meer inzicht bij mensen.
Voorbeelden van genoemde succescriteria:
-

“Er is goed kwantificeerbaar inzicht in vervuiling.”
“Als de luchtkwaliteit op een laagdrempelige manier inzichtelijk gemaakt wordt.”
“Inzicht in luchtkwaliteit-problematiek directe omgeving/ breder.”
“Er is begrip van het meten van de luchtkwaliteit.”
“Begrip van burgers voor maatregelen.”
“Besef van gevolgen rookoverlast plaatselijk.”

Succescriterium 5: Luchtkwaliteit (en/of geluid) komt hoger op de politieke agenda
Een van de belangrijkste doelen van citizen science bij luchtkwaliteit is om ervoor te zorgen dat
beleidsmakers meer doen om slechte luchtkwaliteit tegen te gaan. Onze respondenten laten dat ook zien
in hun antwoorden.
In de quotes zien we verschillende bestuursniveaus terug, van gemeente tot nationale overheid en zelfs
de EU. We zien dat onze respondenten hopen dat hun metingen een bijdrage kunnen leveren om ervoor
te zorgen dat de politiek meer maatregelen neemt.
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Voorbeelden van genoemde succescriteria:
-

“Als het rijk op EU niveau scherpere normen stelt.”
“WHO normen (en strenger) onderschreven door politiek (gemeente).”
“Als de verzamelde data het onderwerp luchtkwaliteit op de agenda zet.”
“Onderwerp in gemeenteraad.”
“Als de bewindvoerders er iets mee gaan doen.”

Succescriterium 6: Betrokkenheid van meer mensen
Verschillende mensen noemen het groeien van het aantal deelnemers, “meer mensen [raken] betrokken.”
Anderen formuleren het mobiliseren van voldoende deelnemers, en het project moet leiden tot een vorm
van “actie” (wat wij lezen als een roep tot een sociale beweging, van burgers of van gemeente, liefst
leidend tot maatregelen die iets doen aan de luchtvervuiling of geluidsoverlast). Het mobiliseren van
burgers en het aanzetten tot actie kan ook als onderdeel van dit succescriterium gezien worden. Als het
aantal deelnemers groeit, dan is het ook de verwachting dat reikwijdte, verdichting en/of aantal
meetpunten van burgermeetnetten groeit. Maar ook los van dit effect van een groeiend meetnet, zien
burgers het als een succes als er meer (andere) mensen betrokken zouden raken. Wellicht heeft dit
raakvlakken met het doel om een groeiende bewustwording over gedrag en milieueffecten (luchtkwaliteit
en geluid) te bereiken.
Voorbeelden van genoemde succescriteria:
-

“Als er een goede community is waar de burgerwetenschappers terecht kunnen met zorgen en
vragen.”
“Het zelf in elkaar zetten van een EIGEN sensor verhoogt de betrokkenheid.”
“Als het project zich blijvend aansluit bij een brede, transparante open source community.”
“Als een groeiend aantal mensen interesse in het onderwerp gaan krijgen.”
“Als burgers leren over luchtkwaliteit en overlast voor hun omgeving, vooral voor BBQ, tuinkachels
en haardvuur.”

Succescriterium 7: Integreren kennis burgers en wetenschappers
Tenslotte, minder vaak genoemd maar in onze ogen op zichzelf staand en relevant: het opnemen van
kennis uit burgerwetenschapsprojecten dat geaccepteerd wordt door overheid en wetenschap/experts,
en andersom, dat er een community is, waar burgers terecht kunnen. Ook professionals, van overheden,
wetenschap, en wellicht van NGO’s zoals milieubeschermers hebben hierin een rol: Kunnen zij een
gemeenschap vormen waar burgermeetprojecten bij kunnen aansluiten? En hoe kan de kennis mixen en
integreren tussen vrijwilligers en professionals? En hoe kan de verworven kennis, die daarvoor kwalitatief
goed moet zijn, geaccepteerd worden (in de werelden van overheden en wetenschap)?
Burgerwetenschapsprojecten zijn relatief nieuw, soms vindt een project het wiel opnieuw uit. We zien in
de enquête dat een ‘community’ of ‘open source community’ en continuïteit worden genoemd als
onderdeel van succescriteria.
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Voorbeelden van genoemde succescriteria:
-

“Goede mix van kennis en kunde tussen wetenschap & burgers.”
“Als er een goede community is waar de burgerwetenschappers terecht kunnen met zorgen en
vragen.”
“Als het project zich blijvend aansluit bij een brede , transparante open source community.”
“Voldoende continuïteit zodat het netwerk kan worden gebruikt en ingezet in vervolgonderzoeken
die nu nog niet eens beraamd zijn.”
“Burgerparticipatie geaccepteerd op basis van kwaliteit input.”

De vragen hieronder waren oorspronkelijk kwalitatief. In de bijlage zijn de volledige antwoorden terug te
vinden. Om de antwoorden te duiden en patronen te herkennen hebben we categorieën gemaakt. We
hebben hiervoor gekozen om zo deze antwoorden makkelijker te interpreteren. De open antwoorden zijn
ingedeeld in één van de categorieën, waar we vervolgens een frequentietabel en grafiek van hebben
gemaakt. Dit hebben we ook op deze manier gedaan bij het stuk over leerervaringen.

Tabel 2.4: Project geslaagd
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2.5 Leerervaringen van burgerwetenschapsprojecten
Bij het bekijken van de motivaties bleek dat deelnemers aan burgerwetenschapsprojecten vaak meedoen
om iets te leren. Dit kwam ook naar voren bij de enquête over het Burgermeetnet in Arnhem. We waren
benieuwd wat de deelnemers na een project geleerd hebben.
We hebben deelnemers gevraagd wat de belangrijkste lessen vonden door deelname aan een
burgerwetenschapsproject. Hieronder zijn de resultaten op deze twee open vragen schematisch
weergegeven in verschillende categorieën.

Tabel 2.5: Belangrijkste les

Leerervaringen over samenwerking:
De meeste leerervaringen gaan over samenwerking. Specifiek noemen een aantal mensen dat ze geleerd
hebben hoe ze een community opzetten, over hoe je kunt samenwerken, en hoe je een organisatievorm
kunt opzetten. Maar daarin wordt door anderen ook juist een centrale regie gemist.
Het volhouden van blijvende betrokkenheid vergt ook een blijvende investering in het houden van
onderling contact, het beschikbaar maken conclusies, en het bieden van ‘faciliteiten’. Hier worden wellicht
open rekenmodellen, open data en gebruikersvriendelijke tools bedoeld, om ook daadwerkelijk
monitoringsdata uit een burgermeetnet te kunnen interpreteren en duiden.
Ook ervaart een burger dat zelfs als burgerwetenschappers ‘state of the art’ werk doen, ze zich als
‘dummies’ voelen weggezet, want burger. Hier is sprake van een gevoel van te weinig respect voor de
burgerwetenschapper, of een discrepantie tussen kennisniveaus. Een bekend probleem in citizen science
is de variatie in kennisniveaus van de deelnemers en de vertaling van disciplinaire begrippen en taal die
experts gebruiken. Dit fenomeen ervaren docenten ook in een klaslokaal wanneer er veel verschil is in
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ervaring, kennisniveaus, kennis over een onderwerp, disciplinaire begrippen, concepten en jargon, en
kunde in vaardigheden zoals onderzoeksmethoden, analyse en statistiek. Differentiatie in vormen van
deelname en in teams die verschillende taken op zich nemen, kan een manier zijn om op een bewuste
manier om te gaan met variatie in niveaus in kennis en kunde.
Opvallend is in ieder geval dat er veel aandacht wordt besteed aan het samenwerken. Meer burgers krijgen
samen meer voor elkaar dan in je eentje, noemt iemand. Iemand heeft ook mooie inzichten gekregen door
de samenwerking tussen wetenschappers en burgers. Een andere opmerking gaat over de participatie en
motivatie, iemand heeft geleerd hoezeer het onderwerp leeft bij iedereen die meedoet.
We concluderen dat de samenwerking als mooi en als frustrerend kan worden ervaren in
burgerwetenschapsprojecten, maar dat veel mensen op het vlak van samenwerking leerervaringen
hebben opgedaan, zowel positief als kritisch.
Voorbeelden van quotes:
Moeilijkheden
“Meten is in aanvang leuk, betrokken blijven vereist onderling contact en toegankelijk maken van
conclusies.”
“Ik heb gemerkt dat het moeilijk is mensen te mobiliseren en te motiveren als er geen
overkoepelend platform is en geen faciliteiten.”
“In Nederland veel animo, maar geen centrale regie.”
“Dat burgers zelfs als ze ‘state of the art’ werk doen, worden weggezet als ´dummies´ want burgers.
Hier is in de wet en regelgeving geen enkele aandacht voor: open data open source en open
rekenmodellen moeten beschikbaar zijn voor alle burgers.”
Mogelijkheden
“Een gedetailleerder beeld van luchtkwaliteit door inzet van veel burger vrijwilligers.”
“…community vaardigheden.. opensource van informatie.”
“Vele dingen. De opzet van de organisatievorm. Het opzetten van de community. Het opzetten van
het IT-systeem.”
“De samenwerking tussen de wetenschap en de burger en de mooie inzichten die je ermee krijgt.”
“Hoe je een community bouwt en samenwerkt.”
“Het delen van informatie en beschikbaar stellen voor de inwoners.”
“Participatie & motivatie hoe leeft het bij iedereen die meedoet en wat motiveert hun.”
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“Elke deelnemer brengt iets unieks met zich mee en meer deelnemers krijgen met elkaar meer voor
elkaar dan in je eentje.”
Leerervaringen over meettechniek met sensoren:
Sensoren zijn belangrijk bij burgerwetenschapsprojecten. Die sensoren hoeven niet duur te zijn, maar om
ze aan de praat te houden en de metingen goed te interpreteren is er wel veel tijd en kennis nodig.
Voorbeelden van quotes:
“Meetfouten van belang.”
“Meer inzicht verkrijgen in wat een meting eigenlijk is en hoe je het moet duiden, bijv. verschil
tussen PM2.5 en PM10 bij verschillende luchtvochtigheden of aanvoerrichtingen (zoals uit de
richting van mijn stal of vanaf de andere kant, een weg).”
“Data interpretatie, waarden kunnen plaatsen in context.”
“Er is veel data nodig.”
“Plaats en type sensor is erg belangrijk.“
“Zo'n sensor aan de praat krijgen en houden is ingewikkelder dan gedacht. verschil tussen
metingen eigen sensor en formeel meetnet soms moeilijk te begrijpen.”
“Dat het mogelijk is met low-cost sensoren betrouwbare data te verzamelen.”
Leerervaringen over luchtkwaliteit:
Burgers geven aan dat ze meer kennis hebben opgedaan over de oorzaken van luchtvervuiling, door mee
te doen aan een burgerwetenschapsproject. Wel blijft het lastig om vervuiling door houtstook te meten
met fijnstofsensoren.
Voorbeelden van quotes:
“Fijnstofmeting zegt weinig over luchtvervuiling door houtrook (dit is vaak niet zichtbaar in de
meting, maar wel duidelijk te ruiken).”
“Ik was verrast dat houtstook zo'n dominante signaal geeft in delft. Ik had gedacht dat relatief
verkeer, snelwegen en industrie uit Rotterdam ook veel zou meewegen, maar de uitschieters zijn
vooral houtstook en in mindere mate agrarisch.”
“Dat de luchtkwaliteit in mijn woonwijk erg slecht is.”
“Hoe belangrijk fijnstof is voor onze gezondheid.”
“Inzicht in lucht kwaliteitsgradatie.”
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“De oorzaken van de milieuproblematiek en geluidproblematiek in de directe omgeving/ breder.”
Leerervaringen over motivatie, bewustwording en betrokkenheid gemeente:
Onze respondenten zien een belangrijke rol voor burgerwetenschapsprojecten bij het vergroten van
bewustwording en betrokkenheid van inwoners.
Voorbeelden van quotes:
“Veel verschillende motivaties bij deelnemers. Belangrijkste motivatoren zijn: hardware en
software technische nieuwsgierigheid, wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar vooral: iets
politiek willen bereiken (betere gezondheid). Het sturen van research is altijd erg moeilijk, een
balans tussen sturen en laten gaan van creativiteit. Een researcher moet in zijn creativiteit zich
gewaardeerd voelen.”
“Ik zie dat burgers de lokale politiek echt kan aansporen/dwingen om luchtkwaliteit serieus te
nemen.“
“De gemeente heeft niet opgetreden als versnellende factor, maar financiert nu wel de Nieuwsbrief
EN informatie op de gemeentepagina in de Arnhemse Koerier.”
“Dat het daadwerkelijk bewustwording kan vergroten.”
“Bewustwording en ondersteuning gaat maar langzaam, economie gaat boven gezondheid.”
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2.6 Vertrouwen in overheid en wetenschap
Bij citizen science werken burgers, onderzoekers en beleidsmakers samen. Zoals eerder al naar voren
kwam bij de quotes van onze respondenten is het bij citizen science belangrijk dat metingen van burgers
serieus worden genomen door overheid en wetenschap. Vertrouwen is daarbij belangrijk. We hebben
onze respondenten daarom een aantal stellingen voorgelegd over hun vertrouwen in overheid en
wetenschap.
Wat opvalt is dat onze deelnemers er niet op vertrouwen dat overheden goed beleid en toezicht hebben
op luchtkwaliteit en/of geluid. De meeste mensen kozen voor oneens bij deze stellingen. Tegelijkertijd is
er wel meer vertrouwen op het gebruik van burgerwetenschap bij overheidsinstellingen.
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Figuur 2.9: Stellingen vertrouwen overheid (gebaseerd op aantal respondenten, N=39)

Bij de vragen over het vertrouwen in wetenschap zien we een groot verschil tussen de vraag over
nationale modellen en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. De modellen worden niet door
iedereen even goed vertrouwd. Tegelijkertijd is de groep die voor oneens heeft gekozen niet heel groot,
dus lijkt het alsof mensen bij deze vraag simpelweg minder uitgesproken zijn. Bij de stelling over
wetenschappelijke kennis is er wel een overduidelijke meerderheid die voor ‘mee eens’ kiest. We
vermoeden dat dit komt omdat burgerwetenschapsprojecten van zichzelf al bijdragen aan de
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over luchtkwaliteit/geluid. Meedoen aan zo’n project
betekent ook het leveren van een bijdrage aan wetenschappelijke kennis.
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Vertrouwen in de wetenschap
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Figuur 2.10: Stellingen vertrouwen wetenschap (gebaseerd op aantal respondenten, N=39)

De achtergrond gegevens van de enquête staan in bijgaande tabellen vermeld, waaruit de spreiding van
de antwoorden van respondenten blijkt (zie standaard deviatie rondom gemiddelde antwoord in tabel 6
en de ruwe data van de gegeven antwoorden in tabel 7).
# Field

Minimum Maximum Mean

Ik vertrouw erop dat de regering
adequaat milieubeleid maakt op
1
2.00
het
gebied
van
luchtkwaliteit/geluid.
Ik vertrouw erop dat overheden
voldoende doen aan toezicht en
2 handhaving op het gebied van 2.00
luchtkwaliteit
(emissies)
en
geluidsoverlast.
Ik
vertrouw
erop
dat
burgerwetenschap nuttig gebruikt
3
2.00
wordt door professionals bij
overheidsinstellingen.

Std
Deviation

Variance Count

4.00

2.51

0.67

0.45

39

4.00

2.41

0.63

0.40

39

4.00

3.23

0.77

0.59

39

Tabel 2.6: Ruwe data met de spreiding van antwoorden op 3 vragen over vertrouwen in de enquête (zie achtergrondrapport).
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# Question

Mee
oneens

Ik vertrouw erop dat de regering adequaat
1 milieubeleid maakt op het gebied van 58.97%
luchtkwaliteit/geluid.
Ik vertrouw erop dat overheden voldoende
doen aan toezicht en handhaving op het
2
66.67%
gebied van luchtkwaliteit (emissies) en
geluidsoverlast.
Ik vertrouw erop dat burgerwetenschap
3 nuttig gebruikt wordt door professionals bij 20.51%
overheidsinstellingen.

Neutraal

Mee
eens

Total

23 30.77%

12 10.26%

4

39

26 25.64%

10 7.69%

3

39

8

14 43.59%

17 39

35.90%

Tabel 2.7: Ruwe data met de telling en percentages mee eens/neutraal/oneens op 3 vragen in de enquête (zie
achtergrondrapport).

Tenslotte hebben we gekeken naar correlaties tussen vertrouwen en persoonskenmerken van de
respondenten, zie tabel 8. We zien een verschil als we kijken naar de antwoorden van mensen op relatief
oudere leeftijd, van 65 jaar en ouder, ten opzichte van de respondenten met leeftijd tussen 18 en 65 jaar.
De vraag of de respondent vertrouwt dat overheden voldoende doen aan toezicht en handhaving,
beantwoordt 75% van de respondenten van 65 jaar en ouder met oneens, en niemand met ‘eens’, terwijl
de antwoorden van de leeftijdsgroep van 18 – 65 jaar iets hoger zit (drie mensen eens, 16 mensen oneens,
8 neutraal). Overigens is de count (aantal antwoorden) op deze vraag slechts N=38, we kunnen met deze
lage aantallen geen conclusies trekken. Ook is de sample met ondervraagde respondenten niet groot
genoeg in verhouding met de totale populatie aan (geschatte) aantal burgerwetenschappers in Nederland
die luchtkwaliteit en/of geluid meten. We kunnen deze cijfers over vertrouwen dus niet generaliseren. De
enquête diende dan ook niet om een representatieve steekproef en kwantitatief onderzoek op te leveren,
maar om kwalitatief op te halen van de deelnemers wat hun motieven zijn, hun perspectief op beoogde
rollen van de burger en samenwerking met overheden, en wat hun toekomstvisie is. Het hoge percentage
“oneens” dat is ingevuld als antwoord op de eerste twee vragen over vertrouwen, over adequaat
overheidsbeleid en vertrouwen in voldoende toezicht en handhaving, zou aanleiding kunnen zijn voor
vervolgonderzoek.
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Q6.1: 6.1 Wat is uw leeftijd?

Total
Total Count (N=42)

42,0

30,0

12,0

22,0

17,0

5,0

52,4%
12,0
28,6%
4,0
9,5%

56,7%
7,0
23,3%
3,0
10,0%

41,7%
5,0
41,7%
1,0
8,3%

Mee oneens
Ik vertrouw erop dat
overheden voldoende
doen aan toezicht en
Neutraal
handhaving op het
gebied van
luchtkwaliteit (emissies) Mee eens
en geluidsoverlast.

25,0
59,5%
10,0
23,8%
3,0
7,1%

16,0
53,3%
8,0
26,7%
3,0
10,0%

9,0
75,0%
2,0
16,7%
0,0
0,0%

Mee oneens

8,0
19,0%
13,0
31,0%
17,0

5,0
16,7%
9,0
30,0%
13,0

3,0
25,0%
4,0
33,3%
4,0

40,5%

43,3%

33,3%

Mee oneens
Ik vertrouw erop dat de
regering adequaat
Neutraal
milieubeleid maakt op
het gebied van
luchtkwaliteit/geluid. Mee eens

5.5 Deze vraag gaat over
uw vertrouwen in
overheidsbeleid. Geef
antwoord op de volgende
stellingen.

65 jaar en
18-65 jaar ouder

Ik vertrouw erop dat
burgerwetenschap
nuttig gebruikt wordt
door professionals bij
overheidsinstellingen.

Neutraal
Mee eens

Tabel 2.8: Vertrouwen in overheid en correlatie met leeftijd van respondenten
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2.7 Visie op toekomst burgermeetnetten en citizen science
Burgerwetenschapsprojecten zijn nog steeds in opkomst. Steeds meer projecten worden opgezet en het
aantal deelnemers in Nederland groeit. In deze enquête wilden we daarom weten wat deelnemers zelf
zien als de ideale toekomst van burgerwetenschapsprojecten. Waar moet op worden ingezet? Waar liggen
nog verbeterpunten? Wat is er nodig om de kwaliteit en waarde van burgerwetenschapsprojecten door te
ontwikkelen? Hieronder laten we zien wat onze deelnemers op deze vraag hebben geantwoord.
Besluitvorming en beleid
Burgerwetenschapsprojecten worden steeds belangrijker, ook bij besluitvorming. Wel is het zo dat de
resultaten van deze projecten vaak minder zwaar meewegen dan resultaten van grotere instanties bij
beleidsvorming. Onze respondenten geven aan dat de metingen van burgers meer moeten worden
geïntegreerd in besluitvorming en bij het maken van beleid.
Voorbeelden van quotes:
“Integraal onderdeel van overheden/instanties die meten en betrokken bij politieke
beleidsvorming.”
“Burgermetingen serieus nemen en die data ook gebruiken voor maatregelen rondom betere
luchtkwaliteit.”
“Een grote algemene bekendheid, waarbij mensen meer nadenken en bewust zijn op het gebied
van luchtkwaliteit en geluid.”
“…burgermetingen meer betrokken bij besluitvormingen.”
“…een kritisch, transparante vinger aan de pols bij overheid, een serieuze gesprekspartner van het
RIVM.”
Sensoren en data
Onze respondenten geven aan dat het belang van meer kleine sensoren groot is. Hierdoor neemt de
nauwkeurigheid van metingen toe en dit vergroot de betrokkenheid van burgers. Wel is het dan van belang
dat burgers zelf metingen kunnen verifiëren.
Voorbeelden van quotes:
“…metingen in het hele land en op grotere schaal; gebruik van de resultaten in publieke informatie
op grote schaal.”
“Goedkope sensors, makkelijke communicatie voor het verzenden van informatie, dashboards en
evaluatie tools. Onderling delen van resultaten. Uitwisselen met de politiek. RIVM als technisch
geweten gebruiken.”
“…ruim opgezet meetnetwerk en een mogelijkheid tot het verifiëren van de meetresultaten.”
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“Digitaal platform waarop alle mogelijke projecten bij elkaar staan met duidelijke info voor de leek,
en via dat platform eenvoudig verkrijgbaar en toepasbaar (goedkoop/te huren) gecertificeerd
device waarmee je eenvoudig data kunt versturen of uploaden.”
“Een hybride systeem van luchtmeetnet, burger meters tot 100euro en aanvullend meters tot
1500euro met subsidie van provincie of gemeente. Het landmeetnet zijn goede meters maar te ver
om variaties in [een woonplaats] te meten. Zelf bouwen zorgt voor veel inzicht en betrokkenheid
bij burgers.”
“Een centrale portaal met alle projecten waaraan je mee kunt doen.”
“…groot netwerk aan sensoren waarbij over metingen samen gesproken wordt wat dat betekent,
plus commitment van bestuurders (wat gaan zij met deze informatie doen?)”
Samenwerking
Bij samenwerking geven mensen vooral aan dat er niet alleen samenwerking moet zijn tussen
burgerwetenschappers onderling, maar ook tussen burgers, wetenschappers en beleidsmakers. Ook
samenwerking tussen projecten onderling en uitwisseling van kennis en resultaten moet in de toekomst
belangrijk blijven.
Voorbeelden van quotes:
“Lokaal samenwerken met een diverse groep bewoners die samen met wetenschappers projecten
initiëren en alle stappen van het wetenschappelijke proces doorlopen, inclusief vertaalslag naar
andere partijen zoals beleidsmakers.”
“Burgerwetenschapsprojecten moet democratisch en informatief zijn.”
“Een samenwerking met professionals, waarbij burgers de data verzamelen en de professionals
hun kennis delen.”
“Ik zie deze projecten als belangrijk omdat deze in een groot gebied kunnen plaatsvinden.
Deelname door burgers vergroot de eigen betrokkenheid voor bepaalde problematiek en daarmee
de bereidheid om daar ook daadwerkelijk iets aan te toen.”
“Goede monitoren, open community, voldoende ondersteuning(financieel) en vanaf het begin op
elk aspect van het traject deelnemers inspraak laten hebben.”
“Zelfsturende teams, verantwoordelijk voor probleemstelling, dataverzameling, en data analyse,
met ondersteuning door bijv. technische bibliotheek of toegang tot experts. Samenwerking tussen
de verschillende Citizen Science groepen.”
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3. Resultaten interviewronde in 2022
Wat is de visie op burgermeetnetten vanuit professionals vanuit een bredere maatschappelijke context,
vanuit kennisinstellingen, bedrijven/ngo’s en overheden?
We leggen enkele leerervaringen vanuit de enquête onder burgerwetenschappers voor aan
professionele organisaties. Na selectie en inkorten hebben we de onderwerpen in 9 thema’s ingedeeld.
De interviews zijn online gehouden, via zoom, binnen een tijdslot van een uur. Tijdens elk interview zijn
slides getoond met daarop antwoorden van burgerwetenschappers op dezelfde of vergelijkbare vraag.
De interviewvragenlijst is opgenomen als bijlage in een apart achtergronddocument, net als de
vragenlijst en ruwe data van de enquête, dit achtergronddocument is opvraagbaar bij de auteurs.
Structuur van het interview:
Introductie en vraag om gebruik van recording en naamsvermelding
1. Motieven van burgers, en motieven van professionals
2. Participatie door burgers
3. Bijdragen aan samenwerking, rollen van overheden, burgers en ngo’s, marktpartijen en
kennisinstellingen
4. Verwachtingen, succescriteria, meerwaarde
5. Rol van innovatie en enabling technologieën
6. Uw toekomstvisie: Meest wenselijk scenario en verwacht scenario.
7. Institutionele factoren: barrières & kansen, bottom-up & top-down.
8. Inbedding of koppeling met beleid (Breder trekken)
9. Lessen en leerervaringen uit burgermeetnetprojecten
Einde interview.
Focus van de interviews:
Omdat we de toekomstvisie van de professionele respondent vragen op de opkomst en eventuele
verdere doorontwikkeling of evolutie van burgermeetnetten, vragen we vooral naar de visie van de
respondent op sociale en institutionele aspecten van dit soort georganiseerde netwerken en de visie op
de rol van innovatie en technologieën die de opkomst van burgermeetnetten mede beïnvloeden.
Conceptueel kader:
We hebben onze vragen ingedeeld volgens een conceptueel kader waarin de respondenten verschillende
motivaties hebben, en burgermeetnetprojecten ook verschillende project kenmerken hebben (zie figuur
1). Wij vragen eerst naar motivaties. Vervolgens vragen we naar verwachtingen over participatie, rollen
van actoren en verwachtingen ten aanzien van burgermeetnetten, wanneer wordt dit als een succes
beschouwd, of wat is de voornaamste meerwaarde? Dit kan verschillen over verschillende
burgermeetnetten. Vanuit het perspectief dat de respondent heeft ten aanzien van motivaties,
verwachtingen, perspectief op participatie en rollen van partijen, vragen we de respondenten naar hun
toekomstvisie. Het laatste deel van het interview vragen we de respondent specifiek naar institutionele
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factoren die kansen en barrières kunnen vormen voor de verdere ontwikkeling van burgermeetnetten,
en naar hun leerervaringen tot nu toe, en in hoeverre die verschillen van de genoemde lessen die door
burgers zijn benoemd in de enquête.

Figuur 3.1. Conceptueel kader gebaseerd op (a) participanten en verschillende motivaties van
deelnemers aan burgermeetnetten, (b) doelen met projecten en rollen van partijen in de (participatie)
processen van burgermeetnetten, en van daaruit, (c) toekomst visie, perspectieven van mensen op de
toekomst van burgermeetnetten.

Methodisch:
Vanuit het onderzoek Smart Emission konden we ongeveer 15 interviews houden met behulp van een
student-assistent. Met dank aan onderwijs-compensatie en student-assistent ondersteuning hebben we
in totaal 16 interviews kunnen houden, in de periode mei – september 2022. We kunnen daarin geen
compleet beeld schetsen van hoe “het veld van professionals” denkt over burgermeetnetten en welke
toekomstvisie zij daarop hebben. Wel kunnen we een aantal overeenkomsten en verschillen zien met de
antwoorden van burgerwetenschappers uit de enquête. Er zijn verschillende methodische
kanttekeningen, hier noemen we er enkele:
• Aan de survey in de zomer van 2021 onder burgers die meedoen aan burgermeetnetten kunnen
ook professionals deelgenomen hebben, dat weten we niet vanwege anonimiteit van de survey.
• Tussen de interviews (zomer 2022) en de enquête onder burgerwetenschappers (zomer 2021) zit
een jaar tijd.
• Professionals gaven ons hun toekomstvisie op de opkomst van burgermeetnetten, dit hoeft niet
overeen te komen met het officiële standpunt van de organisatie als geheel.
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3.1 Motivaties
Vraag 1: Wat vindt u als professional voordelen en nadelen van burgermeetnetten?
− In hoeverre komt de motivatie van professionals overeen (met deze slide), en in hoeverre zijn er
verschillen met de motivaties van burgers? en zo ja, waar dit door komt...: (zie slide bij vraag 1)
Slide bij vraag 1

Motivaties van burgers
Nationale survey en survey Arnhem
•
•

Streven naar een gezond milieu in eigen woonplaats (71% nationale survey)
&
Zorgen over luchtvervuiling in de directe omgeving (93% survey Arnhem)

Overige motieven
o Leren monitoren
o Leren over de luchtkwaliteit
o Politiek beïnvloeden
o Milieubewustwording
o Overige specifieke doelen
Figuur 3.2. Slide bij vraag 1, met antwoorden uit de survey onder burgerwetenschappers.

Antwoorden uit interviews over motivaties
De motivaties van verschillende partijen zijn geanalyseerd op basis van voor- en nadelen die de interview
respondenten zien ten opzichte van burgermeetnetten. Hierin is aandacht besteed aan de motivaties van
professionals en de eerder besproken motivaties van burgers, de verschillen en overeenkomsten tussen
motivaties van burgers danwel professionals, en mogelijke redenen voor de verschillen.
Uit de interviews is gebleken dat er over het algemeen een verschil in motivaties tussen professionele
partijen en burgers ervaren wordt.
Dialoog als belangrijk motief voor overheden, meer dan zorgen of streven inzake luchtkwaliteit
In plaats van dataverzameling vormt het proces van ‘in gesprek zijn’ met burgers over metingen en
luchtkwaliteit, dus de hiermee gepaard gaande interactie met de burger, een belangrijke motivatie voor
professionals om gebruik te maken van burgernetten. Professionals willen graag een realistisch beeld
geven over luchtkwaliteit in Nederland en op basis van (wetenschappelijke geaccepteerde) kennis een
basis bieden voor een gegronde discussie. Enerzijds wordt er middels burgermeetnetten namelijk
bewustzijn gecreëerd, onder andere over de eigen bijdrage van burgers in de waargenomen
problematiek. Dit bewustzijn zorgt vervolgens voor onderling begrip en respect, evenals voor draagvlak
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voor beleid. De motivatie om onderlinge verstandhouding tussen professionele partijen en burgers te
verbeteren vormt dus een sterke motivatie voor professionals om gebruik te maken van
burgermeetnetten.
Werken aan bewustwording zien professionals als grote meerwaarde
Enkele respondenten bij overheden, lokale en regionale overheden, noemen expliciet het werken aan
bewustwording en communicatie, en participatie van burgers, en de “kloof tussen de overheid en
burgers” als het gaat om beleid zoals milieubeleid ten aanzien van luchtkwaliteit, of bodem- of
waterkwaliteit. De actuele stikstofcrisis wordt daarbij genoemd als voorbeeld. Een dialoog met een
burgermeetnet wordt vooral als waardenvol gezien vanwege een dialoog over de inhoud, over
(evidence-based) wetenschappelijke data inwinning, mits dit een georganiseerd initiatief is waarbij men
zich voldoende organiseert en kennis opdoet om een voldoende kwaliteit te bereiken, en het technisch
meetnetwerk derhalve serieus wordt ingericht, gericht op voldoende geldige meetwaarden van
voldoende sensoren. Dan wordt deze dialoog als manier gezien om een ingang te hebben en een plek
waar serieuze discussie en ook ‘educatie’ van burgers mogelijk is ten aanzien van kennis over
luchtkwaliteit.
Professionals geven aan dat er reeds nationale modellen zijn voor luchtkwaliteit, die weliswaar niet op
straatniveau een meetwaarde geven, maar meer globaal op basis van gevalideerde berekeningen en
modellen, en een aantal metingen, aangeven dat de luchtkwaliteit een bepaalde waarde heeft, die op
zich binnen de huidige Europese wettelijke normen vallen, op basis van gemiddelden in ruimte en tijd
(uurgemiddelde en gebied). Daarom is er van rechtswege of beleidswege weinig urgentie is om meer te
modelleren of meer te meten voor een overheid. Maar dat burgers iets anders willen weten, pieken,
perioden met hoge waarden zoals tijdens een spits, en op hele specifieke lokale plekken. Dat is een
andere motivatie. Voor officieel beleid en voor de huidige wettelijke kaders over luchtkwaliteit zijn de
werkwijzen vastgelegd in de wet, en aan die werkwijze wordt voldaan met de huidige modellen. Burgers
willen daarentegen meer lokale kennis creëren met de sensing activiteiten, en niet per sé om wettelijke
normen te bekijken, maar o.a. om te leren over luchtvervuiling dicht bij huis. Hierin hebben burgers en
overheden dus verschillende motivaties over een ander type kennis.
Enkele respondenten noemen ook het bewustzijn creëren dat niet alleen “de ander” of “de overheid” de
luchtkwaliteit beïnvloedt, maar ook het gedrag van inwoners zelf. Eén respondent noemt het werken
met ambassadeurs, een soort ‘kampioen burgerwetenschapper’, die op zijn beurt als een olievlek weer
andere mensen kan leren over luchtkwaliteit, en daarmee de bewustwording in de samenleving voor
gezondheid, milieu, en het eigen gedrag kan verhogen.
Verschillen tussen motivaties van burgers en van professionals: snelheid en veranderdrang
Burgers willen in veel gevallen de aanwezigheid van een door hen ervaren probleem aantonen, om
vervolgens de zorgen rondom luchtvervuiling en gezondheid op specifieke plaatsen te agenderen, en om
uiteindelijk verandering teweeg te brengen. Zij zien volgens geïnterviewde professionals daarbij het
burgermeetnetwerk als mogelijkheid om bewijs aan te leveren, of een second opinion studie te doen, als
de overheid in hun ogen te weinig oog heeft voor luchtvervuiling of een specifieke bron. Vaak streven
deze burgers naar aandacht voor het probleem, naar agendering op de beleidsagenda van overheden. Ze
verwachten dat door “meten is weten” zal worden aangetoond dat de vervuilingswaarden hoog zullen
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zijn, en In sommige gevallen, als de metingen van burgermeetnetten een beeld geven dat de
luchtvervuiling meevalt op specifieke plekken, worden daarmee burgermeetgroepen (enigszins)
gerustgesteld.
Verschil tussen werk en vrijwilligerswerk
Ook nieuwsgierigheid en interesse, en samenwerking met anderen, en daarin plezier hebben in het
proces van ontdekken en wetenschappelijk meten en leren over luchtkwaliteit en/of techniek van
sensoren, wordt door professionals als motivaties gezien die burgers aanzetten tot het deelnemen aan
burgernetten. Terwijl het voor professionals ook ‘gewoon werk’ is, waarbij de mindset is dat
overheidsprocessen nu eenmaal lang duren, en dat het ook lang duurt voordat een project tot resultaten
leidt. De langzame dynamiek van de overheid botst dan ook wel eens met de ongeduldige burger.
Burgers kunnen bij wijze van spreken tijdens een project elke week ’s avonds afspreken, deze mensen
hebben haast met hun project.
Conflicterende motivaties tussen burgers en overheden
Ook kan het botsen wanneer een lokale overheid weinig prioriteit toekent aan luchtkwaliteit, omdat in
een college-akkoord andere prioriteiten zijn gesteld en de basis luchtkwaliteit aan de huidige (Europese)
normen voldoet. In dat geval kan een lokale overheid botsen met de wensen van deelnemers aan een
burgermeetnet. De prioriteitenstelling verschilt dat wezenlijk: de burger die het milieu wil verbeteren,
wil graag morgen de luchtkwaliteit meten, overmorgen een uitslag van de meting en een diagnose, en de
dag erna een ingreep om de luchtkwaliteit te verbeteren met nieuw beleid of lokale ingrepen. Zij
snappen vaak niet waarom processen bij de overheid niet sneller kunnen.
Meedoen met een burgermeetnet is voor burgers ook een manier om zelf meer te doen, als een burger
zich niet kan neerleggen bij overheidsbeleid dat veel minder prioriteit legt bij milieuzaken als schone
lucht. Een professional is uiteindelijk toch afhankelijk van een opdracht, een klantvraag, een
leidinggevende of een bestuurder of politiek vertegenwoordiger voor de allocatie van tijd en middelen
om energie en tijd vrij te maken voor burgermeetnet projecten. Op milieubeleid en milieudiensten is nu
eenmaal langdurig bezuinigd sinds de financiële crisis van 2008 door drie opvolgende kabinetten, en
tevens door lokale overheden. Professionals hebben zich daar uiteindelijk bij neer te leggen, al is het
maar doordat de taak, beschikbare uren en middelen of het onderzoek bijvoorbeeld wegbezuinigd is.
Bovenstaande verschillen blijken duidelijk in interviews met gemeenten en provincies:
− In een interviewverslag met een lokale overheid wordt het verschil in prioriteitenstelling tussen
burgers en gemeenten zo geformuleerd: “Vanuit de overheid/professionele kant wil men
bewustwording creëren en een realistisch beeld geven in problematiek. Door problemen
zichtbaar te maken of juist te laten zien dat problemen minder groot zijn dan ze lijken, creëert
men draagvlak voor beleid. Dit geldt voor projecten opgestart vanuit de overheid, voor projecten
opgestart vanuit de burger is het lastig elkaar te bereiken door bijvoorbeeld verschil in prioriteit,
ondanks overeenkomsten in hun doelen.”
− Parafrasering in een interviewverslag met een provincie: “De belangrijkste motivatie vanuit
[onze] provincie is bewustzijn creëren over de eigen bijdrage van burgers aan de luchtkwaliteit.
Dit staat in contrast met de belangrijkste motivaties genoemd door burgers, zorgen over
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luchtvervuiling en politiek beïnvloeden, daarbij lijkt de burger de oorzaak vooral buiten zichzelf
om te zoeken. Dit komt overeen met een afstudeeronderzoek van F. Schmitz uit 2021.”
Motivaties van modelleurs: data combineren en modelleren
− Twee respondenten geven aan de data vooral te gebruiken om hun modellen te verbeteren en
hier onderzoek mee uit te voeren, deze respondenten zijn professioneel luchtkwaliteitsexperts
bij een kennisinstituut. We zien onderscheidt in professionals die zich bezighouden met dialoog
met burgers, en professionals die zich juist NIET bezighouden met burgers, maar wel met data
over luchtkwaliteit. Dit lijken twee verschillende professionele vakgebieden en dus ook twee
verschillende rollen van professionals binnen overheden en kennisinstituten die geïnterviewd
zijn.
− Deze respondenten geven aan dat veel burgers niet de moeite willen of kunnen nemen om echt
eens goed de ingewonnen data te analyseren en te interpreteren, dit lijkt toch meer het domein
van de opgeleide professional met ervaring, en misschien in uitzonderlijke gevallen een ‘semiprofessional’ vanuit burgerwetenschappers, iemand die zich meerjarig vastbijt in de materie en
als autodidact bijleert over deze tak van luchtkwaliteit analyse, met voldoende begrip van de
onderliggende meettechnieken en statistische basiskennis. Dit gaat dan om enkele pioniers in
Nederland, hoogstens één of twee mensen per burgermeetnetwerk, die jarenlange commitment
houden en semi-professional worden. Deze kunnen een “tussenlaag” vormen tussen
professionals en burgers.
− Modelleurs en luchtkwaliteitsdeskundigen lijken schaars, en de respondenten die echt zelf
modelleren, geven aan geen tijd te hebben voor communicatie met burgers, en hierin ligt ook
niet de interesse. De interesse is er wel voor de data van de burgermeetnetten, en in de
doelstelling om “burgers iets terug te kunnen geven” nadat de data is geanalyseerd en
gecombineerd in modellen, in de vorm van nieuwe data en informatie.
− Voor modelleur - professionals is dataverzameling een belangrijke manier om met behulp van
technologie bepaalde componenten van luchtkwaliteit op hoge resolutie, dus op fijnschalig
schaalniveau, lokaal, zo exact en objectief mogelijk in kaart te kunnen brengen, en daarin een
aanvulling te vormen op modellen die grofmaziger zijn in de ruimte. In de praktijk blijken
burgermeetnetten echter vaak nog niet de gewenste betrouwbaarheid te leveren. Een
respondent zegt dat dit voor de component PM2,5 inmiddels wel aardig gehaald wordt. Er is dan
ook een nieuw model in de maak waarin burgermeet-data wordt gecombineerd met
andersoortige luchtkwaliteitsmodellen, onder andere om beter onderscheid te kunnen maken
waar gedetecteerde vervuiling aan toegeschreven kan worden, aan verkeer, industrie, agrarische
sector, aan bronnen uit het buitenland, etc.
− Volgens de modelleurs is het geen (directe) motivatie om beleid te willen beïnvloeden.
Professionals weten veelal dat die beleidskeuzes grotendeels tot stand komen buiten hen om,
bijvoorbeeld door politiek, en dat de rol van de professional een andere is, bijvoorbeeld om goed
onderzoek te doen of volgens een bepaalde afgesproken standaard te rapporteren. Dat is een
verschil met de motivatie van veel burgers, die vaak een verwachting en wens hebben dat zij
beleid kunnen beïnvloeden door zelf te gaan meten aan luchtkwaliteit.
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(NB. Eén interview respondent gaf aan dat er mede door bezuinigingen en ‘rechts’ beleid (met
weinig ook voor milieu en verduurzaming) nu zeer weinig experts met kennis en ervaring inzake
luchtkwaliteit over zijn in Nederland. In andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, is veel meer
expertise aanwezig volgens deze respondent. Deze respondent roept ook op dat universiteiten
meer kunnen doen om mensen met aandacht voor en kennis over luchtkwaliteit op te leiden.)

3.2 Participatie van burgers aan burgermeetnetten
Vraag 2: Waar verwacht u dat de meeste burgermeetnetten waarschijnlijk naartoe zullen groeien qua
niveau van burgerparticipatie? (zie slide met participatieladder met 5 niveaus)
Slide bij vraag 2

Figuur 3.3. Slide bij vraag 2, met antwoorden over het gewenste niveau van participatie onder
burgerwetenschappers.

Antwoorden uit interviews over niveau van participatie
Er wordt in het algemeen de verwachting uitgesproken dat burgermeetnetten ook in de toekomst een
waardevolle aanvulling op het bestaande systeem zullen vormen. Een verwachte toenemende interesse
voor lokale problematiek vraagt namelijk om een verfijning van dataverzameling. Echter wordt er de
wens uitgesproken in de toekomst een inzet van burgers te kunnen verwachten in de algemene
ontwikkeling van technologie en wetenschap, ongeacht een link met lokale problematiek qua
luchtkwaliteit. (Men ziet nu veelal participatie van burgers die een lokaal issue willen agenderen, maar
men verwacht daarnaast dat de ontwikkeling van citizen science ook meer algemeen geïnteresseerden
zal aantrekken, al is het uit de interviews niet geheel duidelijk of dat een gewenst toekomstbeeld is, of
een verwacht toekomstbeeld.)
Hieronder worden reacties op elk van de vijf participatie niveaus van de slide samengevat.
Niveau 1 en 2 Momenteel vindt burgerparticipatie in burgermeetnetten voornamelijk plaats op niveau 1
en 2. Enkele gemotiveerde burgers zitten zich op hoger niveau in rondom de analyse van data, maar in
weinig gevallen wordt er door burgers onderzoek opgesteld of uitgevoerd. Diezelfde burgers worden
ingezet om ook andere burgers te motiveren en middels informatieverspreiding de mogelijkheid te
geven tot het analyseren en interpreteren van data, evenals het deelnemen aan andere
onderzoeksfasen.
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Het project Hollandse Luchten is hierin een pionier. Burgers worden binnen Hollandse Luchten reeds in
alle onderzoekstappen betrokken, dragen bij aan data-analyse en data-interpretatie. Ook binnen dit
project zijn er enkele burgers die de connectie vormen tussen professionele partijen en minder intensief
betrokken burgers. In dit geval zorgt dit voor een optimale benutting van lokale kennis, lokale inzichten
en lokale capaciteiten.
Niveau 3 In de praktijk wordt gezien dat het gros van de betrokken burgers bij wil dragen aan het
uitvoeren van metingen. Geïnteresseerde, veelal hoger opgeleide gepensioneerden, dragen daarnaast
ook bij aan het ontwikkelen van technologie voorafgaand aan deze metingen. Er zijn echter nog weinig
burgers die de tijdrovende stap naar het analyseren en interpreteren van data maken. Toch wordt er
verwacht dat de burgermeetnetten hier naartoe zullen groeien. De wens samen data te analyseren is
namelijk reeds uitgesproken, de middelen daartoe ontbreken echter nog.
Niveau 4 Enkele respondenten spreken uit dat de burger ondanks de groeiende rol voor big data niet
gezien moet worden als dataverzamelaar, maar dat zij ook betrokken moeten worden in overige
onderzoekstappen. Zij hopen een groter aantal burgers te zien dat meedenkt over doelen en de weg die
daarnaartoe afgelegd moet worden. Ondanks dat de Omgevingswet hier een aanzet toe vormt wordt
overheersend een gematigde verwachting geuit.
Niveau 5 Over niveau vijf van de hierboven gepresenteerde participatieladder zijn verschillende
verwachtingen geuit. Enerzijds beschouwt een klein aantal respondenten dit participatieniveau als
waarschijnlijk vanwege de vrijheid die burgers geboden wordt. Dit participatieniveau zou kunnen
anticiperen op een verwachte afnemende interesse van andere partijen. Anderzijds wordt ingezien dat
overige partijen, waaronder de overheid, ondersteuning zullen moeten blijven bieden. Dit zou er voor
moeten zorgen dat er realistische meetdoelen gesteld en behaald worden, wetenschappelijke richtlijnen
gehandhaafd worden en vergelijking van resultaten mogelijk blijft. Dit zou achterdocht voorkomen en
angst voor volledige anarchie inperken. Ook wordt verwacht dat samenwerking met officiële instanties
er voor zorgt dat de data eerder gebruikt wordt voor hogere doeleinden.
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Participatie van burgers bij vernieuwing luchtkwaliteitsbeleid, met meer lokale focus:
In een NPOV rapport, met een ‘Novel Point of View’, heeft TNO (2022) advies uitgebracht om meer te
kijken naar de schadelijke componenten van fijnstof, en die naar beneden te brengen met gericht beleid,
ook door beleid in de toekomst regionaal te differentiëren.
TNO (2022): ‘De (lokale) overheid maakt op basis van het voorgaande een fijnstofbeleid dat rekening
houdt met de factoren die in een specifieke omgeving van belang zijn. Niet op elke plek zijn veel
maatregelen nodig, het gaat om de juiste maatregel op de juiste plek.’
In het interview komt naar voren: “We zitten nu onder de limietwaarden, en die gaan mogelijk nog
verder naar beneden. Wij maken ons zorgen om die gezondheidseffecten en zien ook mogelijkheden om
die verder te reduceren. En dan moet je aan de goede knoppen weten te draaien, en dat kan op
regionaal of op lokaal niveau."
TNO pleit voor een bron-specifieke aanpak voor fijnstof, monitoring op basis van reactiviteit, en een
koppeling met de lokale situatie. TNO adviseert ook om maatwerk te betrachten wel type
fijnstofmengsel in een lokale omgeving aanwezig is (bijvoorbeeld vanwege industrie of agrarische
activiteiten in een gebied), en welk type fracties die bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid.
"Er zijn een aantal fracties die gezondheidskundig meer of minder relevant zijn dan andere fracties. Als je
op massa gaat sturen, dan kan je sturen op die massa-fracties die het minst gezondheidsrelevant zijn. Wij
hebben er inderdaad voor gepleit om nu eens te kijken naar deeltjes aantallen (in aantal deeltjes in
plaats van massa, dus uitgedrukt in eenheden als 'parts per million' in plaats van mugram/m3), kijk naar
die deeltjes die hoger dan gemiddeld oxidatief potentieel hebben en dus een schadelijker effect op de
gezondheid.
[Gezondheidsschade potentieel: Fijnstofdeeltjes brengen oxidatieve stress- en ontstekingsreacties teweeg
in longblaasjes diep in de longen, deze ontstekingsreacties in een lichaam kunnen leiden tot problemen
met bloedvaten en bloedstolling. De kleinere deeltjes kunnen ook reageren met zenuwen receptoren die
in verband staan met bloeddruk en hartritme, en de allerkleinste deeltjes (ultrafijnstof) kunnen door het
membraan van een longblaasje heen, en kunnen zich via de bloedbaan door het lichaam verplaatsen].
TNO roept op: “Ga daar op sturen om de concentraties naar beneden te krijgen, dan kan je waarschijnlijk
meer gerichter de gezondheidseffecten reduceren. Dat is de korte samenvatting van de 'novel point of
view' (NPOV) waarmee we naar buiten zijn gekomen. Dat heeft ermee te maken dat we wel de
limietwaarden halen, maar dat de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit nog steeds duidelijk aanwezig
zijn.” In een notendop zegt het NPOV rapport: Voor verdere gezondheidswinst is het noodzakelijk om
een bronbeleid te ontwikkelen dat per situatie verschilt en afhangt van de reactiviteit van het ter plekke
aanwezig type fijnstofmengsel. Extra aandachtspunt hierbij is het beperken van de
ultrafijnstofblootstelling, want de allerkleinste fijnstoffractie, ultrafijnstof, is in staat om diep door te
dringen in de longen en opgenomen te worden in het lichaam, waardoor het risico op schadelijke
interactie met het lichaam het grootst is.
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Advies vanuit dit NPOV rapport ten aanzien van participatie door burgers:
In dit verband zou TNO er wel voor pleiten om met burgers samen de onderzoeksvraag te formuleren in
een gebied, en burgers kunnen ook aan tafel zitten om mee te bepalen waar er data wordt ingewonnen
(en hier actief aan deelnemen), maar TNO pleit ervoor dit wel te doen met specifieke sensoren waarop
kwaliteitscontrole plaatsvindt, en in de toekomst specifieke componenten kunnen detecteren. Voor data
interpretatie zal ook professionele analyse onontbeerlijk blijven, verwacht TNO, ‘al zijn er altijd enkele
mensen die ook heel goed onderzoek doen onder de vaak hoger opgeleide mensen die aan
burgermeetnetten deelnemen’. Burgers kunnen wat betreft toezichthoudende rol de overheid niet
vervangen, wel kunnen burgers dezelfde informatie krijgen als de overheden en de bedrijven in een
regio, en aan een beslissingstafel komen op basis van die geanalyseerde informatie.
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3.3 Samenwerkingsvormen
Vraag 3, over samenwerking tussen actoren: Wie, welke actor, kan het voortouw pakken, de leiding
nemen, om het “fenomeen” of “middel” van burgermeetnetten verder te verbeteren?
En wat is ieders rol in dit innovatieproces?
Slide 3

Rollen van actoren in samenwerking
Rollen in citizen science projecten om luchtkwaliteit te monitoren
Wie, welke actor, kan het voortouw pakken, de leiding nemen, om het “fenomeen” of “middel” van
burgermeetnetten verder te verbeteren? En wat is ieders rol in dit innovatieproces?
●

●
●
●
●
●

Burgergroepen - onderverdeeld in:
‘beginners deelnemers,’ meedoeners
‘gevorderde deelnemers,’ pioniers, verdiepen zich in data analyse, sensor techniek e.d.
RIVM (Rijk), regionale Milieudiensten (Omgevingsdienst) en GGDs (landelijk / regionaal)
Gemeenten en provincies
Landelijk ministerie
ngo’s
Marktpartijen

Figuur 3.4. Slide bij vraag 3, daarbij staan onder de vraag een aantal actoren genoemd.
Er wordt door meerdere interview respondenten gemeld dat er verschillende typen
burgerwetenschappers zijn. Er worden voorbeelden genoemd van de (1) individualistische pionier die
vooral technische sensoren maakt, en die ofwel weinig samenwerking opzoekt, of hiervoor minder
ontvankelijk is omdat discussie leidt minder samenwerking. En (2) andere burgers die zelf actief zijn of
initiatieven nemen maar daarbij juist op zoek zijn naar verbinding en naar het opbouwen van iets dat
groter is dan hem/haarzelf, en daarin tijd en moeite steken om iets gezamenlijk op te bouwen. Een
grotere groep burgers die vanwege verschillende motivaties vooral meedoen, sommigen meer dan
anderen. Bij die grote groet worden rollen herkend zoals (3) praktisch onderhoud verzorgen en mensen
helpen, (4) relatief actief meedoen met het ophangen en met interesse kijken naar de data van
meerdere sensoren, (5) relatief passief meedoen en een tijdje op de eigen sensor kijken, (6) rol, overlap
met rol 4, gericht op de communicatie en groepsproces, of het gezamenlijk inzicht vergaren, in
samenkomsten luisteren, praten en leren over luchtkwaliteit. En tenslotte de rol van de meer
activistische burger (7) die met de resultaten een overheid tot specifieke acties wil aanzetten. Deze
rollen zijn niet in deze structuur in alle interviews teruggekomen.
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Wel werd af en toe genoemd welke typen burgers je vooral (ook) wilt hebben in een initiatief: rol 2
wordt gezien als “champion” rol die je als overheid graag als contactpersoon zou willen zien, zodat
diegene de rol van ambassadeur en representant van de community kan vervullen.
Verwachting dat ‘agglomeraties’ zullen ontstaan waarin platforms samenkomen
Ondanks de afzonderlijke functies wordt er door verschillende respondenten de verwachting geuit dat er
steeds meer naar een verbinding tussen deze en andere partijen toegewerkt zal worden. Er wordt zelfs
gesproken van agglomeraties waarin verschillende platforms en meetnetten samenkomen. Door partijen
samen te brengen wordt voorkomen dat de partijen afzonderlijk onderzoeken uitvoeren en tegenover
elkaar komen te staan. Middelen worden zo optimaal mogelijk benut en verschillende motivaties worden
samengebracht. Hierin is naast de gepresenteerde partijen ook verschillende keren de rol van een
onafhankelijke arbitrair genoemd, die op afstand de betrokken partijen verbindt en met een neutrale blik
naar de zaak kijkt.
Hieronder worden verschillende voorgelegde partijen en hun rol behandeld.
Burgers Er zijn verschillende meningen geventileerd over welke rol al dan niet voor de burger weggelegd
is in het proces van burgermeetnetten. De geïnterviewde partijen zijn eensgezind over het feit dat de
burger de mogelijkheid moet hebben tot het initiëren van onderzoek. Over de rol van burgers in overige
fasen in het onderzoeksproces is minder eenduidigheid.
Op basis van het eerder gepresenteerde participatieschema wordt enerzijds de burgergroep die graag in
elke fase van het onderzoek betrokken is onderscheiden. Deze groep, de semi-professional op het gebied
van kennis en vaardigheden, is volgens respondenten ondervertegenwoordigd doch onmisbaar vanwege
hun verbindende functie en inhoudelijke bijdrage aan het onderzoek. Voor hen is tevens een rol
weggelegd in het verbeteren van datakwaliteit. Een enkele respondent geeft echter aan dat deze groep
zich vanwege de complexiteit beter met andere onderzoeksvelden, waarin een minder groot
onderscheid tussen verschillende betrokkenen is, bezig kunnen houden.
Anderzijds wordt de burger die zich enkel bezig wilt houden met het uitvoeren van metingen
onderscheiden. In de praktijk blijken de meeste burgers tot deze groep te behoren. Verschillende
respondenten geven dan ook aan een beperkte rol voor de burger te zien in de praktische
totstandkoming van onderzoek, de technologische ontwikkeling van dataverzamelingsapparatuur en de
data-analyse. Volgens hen zouden burgers zich enkel bezig willen en moeten houden met het uitvoeren
van metingen ter verbetering van het burgermeetnet.
Als reactie hierop stellen verschillende respondenten dat ook burgers opgeleid kunnen worden tot het
uitvoeren van onderzoekstappen. Door de gemiddelde burger de mogelijkheid te bieden in het gehele
onderzoek meegenomen te worden, wordt de inclusiviteit bevordert en wordt ook de minder opgeleide
burger betrokken in het veld van citizen science.
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Opbouw van een burgermeetnet kost inspanning voor organisatie opbouw, terwijl veel mensen daar niet
zozeer voor gemotiveerd zijn, maar veel mensen vooral technisch bezig willen zijn. Je hebt dus
‘organisatie talent’ nodig voor het groepsproces, bijvoorbeeld voor het samen bepalen van een
meetstrategie, en communicatie met wijkplatforms, gemeente, etc. Zonder verbindende schakels kan
een initiatief ook ‘uit elkaar vallen’ en terugvallen tot een individueel hobbyproject.
Ngo’s Over de rol van ngo’s delen de respondenten een meer eenduidige visie. Ngo’s dienen een
ondersteunende rol in te nemen waarin middels informatieverstrekking bijgedragen kan worden aan de
ontwikkeling van burgermeetnetten. Hiermee wordt voorkomen dat het wiel keer op keer opnieuw
uitgevonden moet worden. Ook zouden ngo’s kunnen helpen in het kalibreren, valideren, analyseren en
archiveren om waardevolle data te verzamelen en veilig en vrij toegankelijk op te slaan. Het RIVM en de
GGD worden hierbij als prominente partijen gezien.
Overheden Over het algemeen worden de verschillende overheden als onmisbare schakels in het proces
van burgermeetnetten beschouwd. Zo wordt het landelijk ministerie bijvoorbeeld als juridisch kader
aangeduid en wordt de provincie als faciliterende factor beschouwd die verschillende partijen samen kan
brengen en een financiële bijdrage kan leveren. Gemeenten zouden een overbrugging kunnen vormen
tussen de lokale problematiek en burgermeetnetten, waarbij uitkomsten geïmplementeerd kunnen
worden in lokaal beleid.
Kennisinstellingen lijken een minder prominente rol te spelen in het proces van burgermeetnetten. Veel
respondenten zien geen specifieke rol voor kennisinstellingen, anderen zien een rol als hub of
procesverbeteraar. Bij geleerde lessen wordt wel door één respondent verteld dat samenwerking met
studenten, afstudeerders en studentassistenten motiverend werkte voor het project, zowel voor burgers
als voor professionals, omdat de studenten zich hadden kunnen vastbijten in een specifieke lokale casus.
Het vergt wel afstemming om studenten bij een initiatief aangehaakt te krijgen.
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3.4 Meerwaarde van burgermeetnetten
Vraag 4. Wat vindt u de grootste meerwaarde van burgermeetnet projecten?
Indien mogelijk, kunt u deze succescriteria indelen in ‘meest, gemiddeld, minste’ meerwaarde?
Slide 4

Succescriteria
Burgers vinden een burgermeetnet project geslaagd als…: (uitkomst nationale survey)
A. Het project resulteert in een gerichter beleid op luchtvervuiling.
B. Het project leidt tot betrouwbare data.
C. Het project leidt tot een groeiende bewustwording over gedrag en milieu-effecten.
D. Het project leidt tot meer inzicht in luchtkwaliteit.
E. Door het project luchtkwaliteit hoger op de politieke agenda komt.
F. Het project van meer mensen betrokkenheid teweegbrengt.
G. Het project bijdraagt aan het integreren van kennis tussen burgers en wetenschappers.

Figuur 3.5. Slide bij vraag 4, hierbij zijn de antwoorden van burgers uit de survey gegroepeerd.

De meerwaarde zien professionals vooral in F en G, betrokkenheid teweegbrengen en integreren van
kennis. Ook C, groeiende bewustwording in de samenleving, vinden respondenten belangrijk.
Hieronder lopen we de antwoorden van respondenten na, per succescriterium.
A - Gerichter beleid op luchtvervuiling
Beleidsverandering wordt veelal gepresenteerd als een idealistisch einddoel. Beleidsvoering is tot op
heden echter niet verbonden met data verkregen uit burgermeetnetten en er zijn nog veel stappen die
ondernomen moeten worden voordat het zo ver is. Voor veel burgers lijkt dit het einddoel te zijn, voor
professionele partijen kan echter ook gesteld worden dat het aanleveren van kennis het belangrijkste
succescriterium van burgermeetnetten beschouwd kan worden.
B – Betrouwbare data
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Betrouwbare data wordt als een vanzelfsprekend succescriterium beschouwd en daardoor minder als
een streven. Echter, burgermeetnetten blijken tot op heden niet voldoende betrouwbare data te
verkrijgen om meegenomen te kunnen worden in beleidsvorming.
C – Groeiende bewustwording
Groeiende bewustwording van burgers en burgerdeelnemers is voor veel professionele partijen,
waaronder de respondenten van de gehouden interviews, een belangrijk succescriterium en doel. Voor
burgermeetprojecten wordt gesteld dat de situatie ook omgedraaid kan worden, aangezien men door
bewustwording gaat onderzoeken. Een enkele respondent geeft echter aan dat bewustwording een
minder belangrijke factor is omdat burgers die deelnemen aan burgermeetprojecten zich reeds bewust
zijn van milieueffecten.
Wanneer men over bewustwording spreekt, wordt veelal gedoeld op het bewustmaken van burgers op
de aanwezigheid van bepaalde problematiek, de methodische aanpak en uitvoering van meetwerk door
overheden om de hoogte daarvan vast te stellen, en de rol die de burger hierin speelt of kan spelen.
Educatie aan de burger hoe de overheid haar data inwint en monitoring resultaten vaststelt, maakt daar
onderdeel van uit.
D – Meer inzicht in luchtkwaliteit
Inzicht in luchtkwaliteit en metingen geeft inzicht in de complexiteit. Verder wordt dit criterium echter
weinig genoemd.
E - Luchtkwaliteit hoger op de politieke agenda
Voor professionele partijen is dit in mindere mate een succescriterium dan dat dat voor burgers het
geval is. Zowel technologische als administratieve stappen, waaronder ontwikkeling van bijvoorbeeld het
schoneluchtakkoord, staan hier echter nog voor in de weg.
F – Betrokkenheid teweeg brengen
Voor veel professionele partijen is het verkrijgen van betrokkenheid vanuit de burger het belangrijkste
succescriterium voor inzet in burgermeetnetten. Dit is tevens het doel van burgermeetnetten en de rede
waarom professionele partijen zich hierin mengen. Betrokkenheid zorgt immers voor begrip, respect en
medewerking in de zienswijze en daaruit voortkomende handelingen van professionele partijen.
G – Integreren van kennis tussen burgers en wetenschappers
Dit is een belangrijk succescriterium en tevens een middel tot het teweeg brengen van betrokkenheid.
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3.5 Lasten en lusten van data
Met vraag 5 hebben we een kort deel van het interview over de rol van techniek en innovatie willen
invullen. In de interviews is gefocust op de vraag in hoeverre er sprake van “waarde van data” en “last of
kosten van data”? Dit naar aanleiding dat in verschillende meet-initiatieven blijkt dat het iets kost om
data te genereren en te bewaren, bijvoorbeeld met een cloud service.
Slide bij vraag 5

5. Rol van innovatie en enabling technologieën
5.1. Hoe vindt u dat er met eigenaarschap van Open Data omgegaan moet worden?
o

Is het een issue, wie de data verzamelt, waar de data staat, wie de servers onderhoud,
en wie wat met de data mag doen?

o

Is er sprake van “waarde van data” en “last of kosten van data”? (Het kost in ieder geval
iets om data te genereren en te bewaren, bijvoorbeeld met een cloud service.)

o

Privacy issues. (Bijvoorbeeld, in het Ohnisc systeem van Lent zit bewust geen
persoonsdata.) (bijv. adresgegevens zijn persoonsgegevens volgens de richtlijn AGV in
Nederland en de Europese richtlijn GDPR)

5.2. Hoe ziet u de opkomst van burgermeetnetten als innovatie-middel in de veranderende
verhoudingen tussen overheid en burger, in een bredere context van een veranderende samenleving?

Figuur 3.6. Slide bij vraag 5. Over dit onderwerp zijn deelvragen geschrapt om het interview binnen een
uur te kunnen houden. De enquête onder burgerwetenschappers had geen specifieke vraag over dit
onderwerp.
Er zijn verschillende vormen van kosten aan zowel dataverzameling verbonden. Voor professionele
partijen bestaat dit onder andere de uit kosten voor projectmanagers en kennis. Ook voor burgers zijn er
kosten verbonden aan dataverzameling. In enkele gevallen worden onkosten vergoed, met name voor
semiprofessionele deelnemers. Omdat de kosten vooraf bekend zijn en veelal hoger opgeleide en
welvarende burgers aan het proces deelnemen wordt echter gesteld dat de impact hiervan beperkt is.
Veel van de geïnterviewden zouden een compensatie echter gepast vinden. Ook andere vormen van
kostenreductie, waaronder het voorzien in technologische apparatuur en het aanbieden van een
concrete tegenprestatie zoals beleidsverandering worden genoemd.
Naast dataverzameling brengt ook databehoud kosten met zich mee. In tegendeel tot de baten,
openbaar beschikbare data en kennis, zijn de lasten niet gelijk verdeeld. Over wie de eigenaar is en wie
de data zou moeten beheren worden verschillende meningen geuit. Er wordt gewisseld tussen de visie
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waarin professionele partijen het beheer overnemen en de situatie waarin burgerorganisaties de data
beheren. Vooral wanneer persoonlijke gegevens uit de data te herleiden zijn of wanneer er grote
persoonlijke opofferingen aan de data ten grondslag liggen wordt het belangrijk geacht zelf zeggenschap
te hebben over wat er met de verkregen data gebeurt. Overeenstemmend benoemt men dat het
onwenselijk is databeheer aan commerciële partijen over te dragen. Ongeacht welke partij de data
beheert dienen er afspraken gemaakt te worden over hoelang de data op welk detailniveau bewaard
wordt en voor wie de data toegankelijk is. Men is het er over eens dat het meerwaarde heeft, onder
andere voor het voortbestaan van burgermeetnetten en de betrouwbaarheid van betrokken partijen,
dat data ook op de langere termijn openbaar beschikbaar is. Wanneer dit het geval is, ontstaat echter
het vraagstuk of er iets in ruil voor data gevraagd kan worden en wat dat zou kunnen zijn. Om motivatie
te bevorderen dient er namelijk waardering uitgesproken te worden en opvolging voor de verzamelde
data te zijn.
Naast eigenaarschap is ook privacy een issue. Wanneer specifieke meetpunten zichtbaar zijn wordt
privacy niet gewaarborgd. Burgers kunnen nu zelf de vrijheid nemen om hun eigen sensordata
herkenbaar op een kaart online te tonen, met een precieze locatie. Echter, data kan ook gealtereerd
worden naar een hoger niveau waardoor individuele privacybelangen behartigd kunnen worden. Ook
kan er een afronding in GPS-data opgenomen worden waardoor analisten toegang krijgen tot informatie
die te herleiden is tot een individu, maar waardoor voor toeschouwers de fysieke locatie niet direct
overeen komt met de gepresenteerde locatie. Naast dat deze vorm van data-alteratie de privacy
verbetert, wordt ook de benodigde opslagruimte verkleind. Voor de daarvoor verantwoordelijke partijen
vergemakkelijkt dit de dataopslag, de kosten vallen lager uit en het systeem is gemakkelijker te
onderhouden.
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3.6 Toekomstvisie op burgermeetnetten
Vraag 6: In uw verwachting over een meest wenselijk scenario, wat is uw ideale toekomstvisie voor
burger-meetnetten voor luchtkwaliteit monitoring?
Slide bij vraag 6

Toekomstvisie, ideale toekomst
De ideale toekomst van burgerwetenschapsprojecten op het gebied van luchtkwaliteit volgens burgers:
- Besluitvorming en beleid
De metingen van burgers moeten meer worden geïntegreerd in besluitvorming en bij het maken van
beleid.
- Sensoren en data
Er moeten meer kleine sensoren bij komen. Hierdoor neemt de nauwkeurigheid van metingen toe en dit
vergroot de betrokkenheid van burgers.
- Samenwerking
Er moeten niet alleen samenwerking zijn tussen burgerwetenschappers onderling, maar ook tussen
burgers, wetenschappers en beleidsmakers. Ook samenwerking tussen projecten onderling en
uitwisseling van kennis en resultaten moet in de toekomst belangrijk blijven.

Figuur 3.7. Slide bij vraag 6, met antwoorden over het gewenste niveau van participatie onder
burgerwetenschappers.
Idealiter komt er investering in de ‘sociale infrastructuur’ in Nederland
Zowel burgerwetenschappers als professionals noemen samenwerking in hun ideale toekomstvisie.
Meerdere professionals noemen aandacht voor en investering in de ‘zachte kant’ van citizen science,
ofwel de ‘sociale infrastructuur’, als belangrijke factor in een ideaal toekomstbeeld. Een aantal quotes
van respondenten uit de interviews:
“Er moet meer aan de zachte kant van citizen science gedaan worden, dit kan bijvoorbeeld met
een community steward. Participatie moet geen puntje op de checklist zijn, maar iets wat men
echt wil en waarin men inwoners als lokale experts ziet.”
“We hebben het heel vaak over de technische infrastructuur, maar eigenlijk zeggen we: ‘sociale
infrastructuur vraagt meer aandacht, onderhoud en investering, en [dit] is ook echt vele malen
belangrijker dan de technische infrastructuur.”
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Opvallende rol voor de provincies als regionale bestuurslaag, rol als verbinder
Het valt op dat Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een rol voor zichzelf zien: zij zien in
citizen science een kans om de dialoog met burgers te zoeken, en het onderwerp luchtkwaliteit leeft
voldoende onder burgers om daar een inhoudelijke dialoog over te voeren.
Zij zien een rol voor zichzelf als kennis-makelaar en netwerk-coördinator: lokale clubjes kunnen
gebundeld worden om gezamenlijk middels kennisvouchers professionele expertise aan te boren,
bijvoorbeeld voor kalibratie werk. De lokale ‘ambassadeurs’, gecommitteerde burgers die zodanig
ingevoerd zijn in het onderwerp, dat zij een serieuze gesprekspartner zijn voor de provincie, kunnen
samenwerken met enige steun van de provincie, bijvoorbeeld in de vorm van een kleine
onkostenvergoeding (bijvoorbeeld voor reiskosten of zaalhuur.) Andersom wordt gehoopt dat een
aantal van deze ambassadeurs in hun eigen lokale omgeving positief zullen spreken over de citizen
sensing initiatieven (over de luchtkwaliteit monitoring, en de samenwerking met de provincie daarbij),
en daardoor meer bewustzijn kweken onder het grotere publiek.
Lokale kennis heeft eigen legitieme waarde
Citizen science voorziet in een behoefte: Wat doet de luchtkwaliteit vandaag en morgen in mijn eigen
woonomgeving? De lokale kennisvraag verschilt van de beleidsvraag die voor professionals belangrijk is.
Professionals willen dat de luchtkwaliteit onder de norm blijft, bijvoorbeeld met een jaargemiddelde
waarde, dit is wettelijk vastgelegd. Burgers willen weten, wanneer heeft mijn woonomgeving of
werklocatie last van verhoogde concentraties, en hoe kan ik mijn gedrag daarop aanpassen? Dat deze
lokale kennisvraag een eigen relevantie heeft, en ook een belang dient, naast of bovenop de wettelijke
normen, verdient erkenning.
Idealiter beweegt de Europese wetgeving mee, ruimte voor meer manieren om te monitoren
Twee professionals noemen expliciet dat Europese besluitvorming nodig is om informatie uit monitoring
met behulp van sensoren, gebruikt te kunnen laten worden in formele methoden van monitoren.
Sensoren kunnen op heel veel locaties meten, en zouden daarmee in potentie eventuele ‘gaten’ in een
monitoring netwerk kunnen aanvullen. (Note: RIVM en TNO zijn hiermee bezig, om sensordata van
burgersensoren te combineren met formele model-data).
Een respondent voorziet dat samenwerking met burgers alleen toekomst heeft op lange termijn als deze
manier van werken ook binnen Europese regelgeving een plek vindt. Een andere respondent zegt in dit
kader dat met de huidige Europese regelgeving, het belangrijk is dat burgers samenwerken met lokale
overheden, omdat deze meer kunnen doen dan wat wettelijk minimaal vereist is.
Sensoren – verschil van inzicht tussen burgers en professionals
Professionals zijn het niet eens met de toekomstvisie vanuit burgers dat er veel meer kleine sensoren bij
moeten komen, zij benadrukken dat de dialoog met burgers belangrijker is dan de technische
infrastructuur of de vraag of er veel of weinig sensoren hangen.
Wel geven enkele respondenten aan dat de sensoren op gebied van bijvoorbeeld PM2,5 al heel aardige
resultaten laten zien, die best bruikbaar zijn voor opnamen in professionele modellen. Voor andere
gassen of typen stoffen is dit lastiger. Goedkope sensoren voldoen vaak nog niet aan kwaliteitseisen om
bijvoorbeeld concentraties NO2 of roetdeeltjes te meten met voldoende geldigheid, ook niet wanneer zij
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in grote getalen worden opgehangen. ‘Mid-price’ meetapparatuur kan daarvoor soms een oplossing zijn,
daarbij is de stad Eindhoven genoemd, daar wordt een meetnet gecombineerd met low-cost sensoren,
medium-priced meetkastjes, en professionele referentiestations en modellen. Voor de doorontwikkeling van sensoren is meer (kalibratie-) onderzoek nodig.
Betrokkenheid van overheden bij burgermeetnet initiatieven
Een aantal respondenten vindt het belangrijk dat burgerinitiatieven expert-hulp kunnen krijgen, zodat zij
niet werken aan foutieve of zinloze sensormetingen. Hoe die expertise betaald zou worden, dat zou toch
vanuit overheidswege (bijvoorbeeld door lokale of regionale overheden) beschikbaar gesteld kunnen
worden. Door samenwerking kunnen professionals helpen met bijvoorbeeld een goede meetstrategie
toe te passen om lokale vragen te kunnen beantwoorden met valide en zorgvuldige meetmethoden, ook
met low-cost sensoren. Daarbij zouden burgerinitiatieven geholpen kunnen worden: welke vraag wil je
lokaal beantwoorden, en welke meetstrategie is daarbij nodig? Het programma Samen Meten van het
RIVM, met bijeenkomsten en een website, wordt hierbij genoemd als een vorm van service aan
initiatieven in Nederland om kennis te delen.
Een respondent zeg dat dit altijd nog meer zou kunnen, maar dat het RIVM hier heel positief aan werkt
om initiatieven verder te helpen: maar, zij kunnen het niet alleen, er zou meer lokaal samen opgepakt
kunnen worden door met verschillende partijen en organisaties als een GGD en gemeenten of provincie
samen te werken, want het gaat juist om de lokale bewustwording en kennisvergaring, in een context die
per gebied anders kan zijn, met bijvoorbeeld een agrarisch buitengebied, of een industrie als Tata Steel,
of houtstook, of verkeer.
Een professional wijst er op dat in Nederland het aandeel van het wegverkeer in de fijnstof vervuiling
behoorlijk is afgenomen, dankzij normen voor dieselvoertuigen, en dat nu de agrarische component en
huishoudens (houtstook) relatief groter aandeel in de lokale vervuiling hebben. Iets waar weinig
bewustwording over is. Publieke aandacht of dialoog hierover zou goed zijn. Het Schone Lucht Akkoord
wordt genoemd, maar tegelijkertijd wordt daarover een uitspraak gedaan dat dit beleid nog heel
vrijblijvend blijft, met vrijwilligheid of lokale overheden meedoen als partner, of niet. Volgens
luchtkwaliteit experts die in de interviews zijn gehoord, zou het beleid aangescherpt mogen/moeten
worden, mede vanwege de hoge mate van ziektelast die gekoppeld is aan luchtvervuiling, zie de
rapporten van RIVM en de Gezondheidsraad hierover (Maas et al, 2015; Gezondheidsraad, 2018).

Betrokkenheid van burgers belangrijk, gevarieerde meningen of dit aan henzelf is
Een grote waarde van burgermeetnetten is dat burgers meedenken over wat ze willen weten, en dat zij
zelf kennis vergaren: mensen gaan eerder luisteren naar meetresultaten waar zij zelf een rol in hebben
gespeeld. Ook ontstaat hierdoor meer inzicht in de totstandkoming van kennis over luchtkwaliteit.
Een respondent benadrukt hiervoor dat het er niet om gaat om zoveel mogelijk sensoren uit te rollen,
maar om een goede dialoog te creëren waarbij burgers geïnteresseerd worden om betrokken te raken.
Meerdere respondenten benoemen dat de dialoog met geïnteresseerde burgers, die willen leren over
luchtkwaliteit in hun leefomgeving, belangrijk is in de toekomst. Sommige respondenten vinden dat
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lokale of regionale overheden daarbij zouden moeten helpen, bijvoorbeeld voor kleine budgetten aan
technische hulpmiddelen of het inhuren van professionele expertise. Maar andere professionals vinden
dat dit aan de burgerinitiatieven zelf is, en dat het kan verschillen per college of gedeputeerde staten, of
zij in hun coalitieakkoord middelen beschikbaar willen stellen.
Een respondent benoemt ook de zelfstandigheid van burgerinitiatieven, dat sommige burgerinitiatieven
zijn opgericht vanuit verzet tegen overheidsbeleid, en dat het dan afhangt van het initiatief of zij open
staan voor echte dialoog over de inhoud. En dat dit mede kan afhangen van het individu (de
initiatiefnemer of leider), of hij/zij open staat voor communicatieve samenwerking, of vooral vanuit
wantrouwen opereert en van daaruit samenwerking met een overheid schuwt, of juist alles zelf wil doen
(een ‘hobbyist’ die veel tijd investeert en daarbij liever alles zelf doet, dan technisch een deel uit handen
te geven).
Verdere maatschappelijke innovatie door diffusie van goede voorbeeld projecten
Een samenwerking zoals het Hollandse Luchten project, met provincie Noord-Holland en Waag en
meerdere partners, heeft al verschillende voorgaande projecten waarvan geleerd is. Dit project
professionaliseert het burgermeetnet, met nieuwe vragen, zoals de rol van een burger-ambassadeur, en
vergoeding van onkosten voor burgerwetenschappers die op een soort ‘semi-professioneel’ niveau als
gesprekspartner dienen voor zowel overheden als lokale gemeenschappen. Zulke best practice
projecten, die voortborduren op eerdere pilots, zouden een voorbeeld kunnen zijn voor andere regio’s in
Nederland.
Kritische kanttekeningen bij citizen science
Ten aanzien van opname en integratie van burgermeetnet-data in besluitvorming en beleid, zijn een
aantal kritische punten naar voren gebracht.
1. Eén respondent verwacht níet dat de Europese regelgeving op termijn zal veranderen. Een andere
respondent denkt dat daar op termijn wel verandering in mogelijk is, voor zover burgermetingen een
aanvulling kunnen vormen of ‘gaten’ kunnen dichten in gebieden waar weinig meetstations staan, en
waar wel lokale bronnen zijn.
2. Een respondent vindt dat beleid en publieke besluitvorming voorop zou moeten lopen en zou moeten
‘klaarstaan’ om van daaruit burgermeetnetten te ontwikkelen. Dit voorkomt dat de interesse in
technologische mogelijkheden en data niet gebruikt worden. Met verwijzing naar een Cities-Health
Engagement framework, uit het project ‘Citizen Science Toolkit EU’, https://citizensciencetoolkit.eu/, zie
figuur 3.8.
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Figuur 3.8. Vier stappen om met behulp van citizen science en een ‘co-creatie’ proces onderzoek uit te
voeren in de vorm van actie-onderzoek met behulp van burgers. Bron: Cities-Health Engagement
framework, project ‘Citizen Science Toolkit EU’, https://citizensciencetoolkit.eu/.
Eén respondent heeft kritiek op de huidige manier van werken waarin er overheidsgeld gespendeerd
wordt onder het motto van citizen science, terwijl de daadwerkelijke ‘science by citizens’ niet echt
plaatsvindt. In gevallen wanneer burgers alleen worden gevraagd om data aan te leveren, maar een cocreatie proces of dialoogproces ontbreekt.
3. Een respondent vindt het aan de gemeente om te zorgen dat de burgers zelf met de data aan de slag
kunnen: weten waar het te vinden is, wat de metingen betekenen en wat ze er mee kunnen. Een andere
respondent vindt dat er professionals nodig zijn om langdurig naar de data te kijken en deze in de gaten
te houden, en hierop te acteren als de kwaliteit van de monitoring verslechtert: “Daar kunnen burgers
best aan meedoen, en daar wil je graag de ‘mediaan burger’ bij hebben,” maar het interpreteren van
deze data blijft een domein van professionele (luchtkwaliteit) experts, in de ogen van deze respondent.
4. Een respondent vindt het geschepte beeld van ‘lokale luchtclubjes’ die geïnteresseerden te woord
staan en/of een community steward als contactpersoon binnen de gemeente die een aantal uren
beschikbaar krijgt om mensen te helpen wel gewenst maar onrealistisch, en voorziet dat burgers zichzelf
moeten empoweren om hun projecten tot een goed einde te brengen, en dit niet te verwachten van
overheden.
Een andere respondent tenslotte benadrukt het zoeken naar mogelijkheden om burgers die
burgermeetnetten oprichten, hierin enige financiële ondersteuning en facilitering te bieden vanuit
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publieke instanties als gemeente, provincie, GGD, of andere overheidsstructuur. Deze benadrukt dat dit
niet om grote budgetten hoeft te gaan.
Nawoord ten aanzien van onderzoek & toekomstvisie van de interview respondenten:
Kortom: er is veel variatie in de meningen wat de rol is van overheden ten aanzien van
burgermeetnetten, en waar deze rol naartoe zou kunnen of moeten groeien. De rol van onderzoek, zoals
gefinancierd door bijvoorbeeld de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), is
in deze interviews niet aan bod gekomen. Gezien de verschillende antwoorden op waar het beleid
naartoe zou moeten, zou het voor de hand liggen om naast beleid, onderzoek hierop te richten. Dit kan
bijvoorbeeld vorm krijgen in het NWO programma ‘Nationaal Programma Open Science’ (NPOS). Dit
programma wordt uitgevoerd met organisatie van drie programmalijnen, 'fair data', 'open access' en de
actielijn 'citizen science' (zie https://www.openscience.nl/en/npos-2/#rollingagenda). Deze actielijnen
kunnen een steun in de rug vormen van citizen science voor burgermeetnetten die milieumonitoring
doen. Het Citizen Science Lab, Leiden University voert deze zomer, 2022, een inventarisatie uit om de
behoefte aan citizen science ondersteuning in kaart te brengen voor het NPOS programma (zie ook:
https://www.cs-nl.network/).
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3.7 Institutionele factoren, kansen en barrières
Vraag 7. Ziet u belangrijke barrières en kansen voor de geleidelijke opkomst, bottom-up vanuit de
samenleving, van citizen science in luchtkwaliteit, zowel in analyse met burgermeetnetten als de
beleidscyclus? En top-down gezien, vanuit nationale of EU bril?)
Met ‘top-down’ en ‘bottom-up’ bedoelen we het volgende: Top-down perspectief betekent meer vanuit
de landelijke overheid gezien met kansen voor een land als geheel, uiteindelijk voor “de publieke zaak”
vanuit overheidsbril, en bottom-up perspectief betekent kijken vanuit initiatiefnemers, vanuit de
samenleving gezien, ten behoeve van hun lokale doelen.
Slide bij vraag 7

Toekomstvisie, barrières en kansen
Barrières en kansen voor de toekomst van burgermeetnetten
Een aantal genoemde barrières door burgers:
• Kalibratie en betrouwbaarheid van de sensoren.
• Onderhoud, veroudering van sensoren.
• Projecten zijn kortdurend. Weinig continuïteit tussen pilot projecten
• Gebrek aan financiering voor langdurig support kennis, expertise, organisatie, technische data
infrastructuur.
• Gebrek aan eenvoudige tools voor visualisatie en interpreteren meetdata
• Er is onder burgers weinig vertrouwen dat overheden voldoende luchtkwaliteitsbeleid maken
• ‘papieren werkelijkheid die uitgaat van modellen’
Figuur 3.9. Slide bij vraag 7, met een aantal voorbeeld barrières genoemd door burgers.

Respondenten vinden de genoemde barrières herkenbaar. De eerste vijf punten gaan vooral over
techniek en financiering, de laatste twee punten gaan over aansluiting bij beleid.

Barrières, volgens interview respondenten:
Interesse en inzicht vergen commitment van de burger:
• Interesse van burgers neemt naar verloop van tijd af, waardoor sensoren wel blijven hangen,
maar er minder naar gekeken wordt.
• Tijd en aandacht voor data analyse is schaars. Dit vergt expertise en dus expert-kennis en tijd, en
die tijd van experts (voor data analyse en interpretatie) kost geld.
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•

•

Technologische en mentale barrière: De technologie schrift af, lijkt moeilijk te zijn. Burgers
hebben toegang nodig om data te verzamelen én de vaardigheden hebben om hiermee om te
gaan.
Een obstakel kan zijn dat er burgers meedoen die met de data vooral willen actievoeren, meer
dan willen bijdragen aan de wetenschap.

Opbouw van meetreeksen nodig voor opname in modellen:
• Het kortdurende wordt zeer herkend als probleem, omdat meetreeksen nodig zijn om bij te
dragen aan modellen.
Expertise nodig, en professionele experts heeft een prijs :
• Barrière: het probleem zit bij de experts, zowel in de financiering als in de kalibratie en de
snelheid van procedures.
Organisatie en financiering:
• Continuïteit voor onderhoud en vervanging sensoren, en goede datakwaliteit, vergt een continue
geldstroom.
• Om van kortlopende financiering naar langduriger financiering te komen, de kloof daartussen
wordt als barrière gezien. Er zijn meer (innovatie) potjes met hoge projectbudgetten voor korte
tijd beschikbaar, dan budgetten met lage niveaus financiering uitgesmeerd over langere tijd.
• Burger-meetgemeenschappen moeten ook nadenken over hoe hun organisatievorm en
financiering constructief en budget-technisch efficiënt vormgegeven kan worden, en beseffen
dat veranderingen in manieren van werken bij de overheid tijd kosten; dit vergt dus
uithoudingsvermogen, volharding en geduld wanneer gemeenten langzamere
besluitvormingsprocedures doorlopen.
• Frequente personele wisselingen bij organisaties (overheden) is genoemd als barrière.
Perceptie bij professionele instanties ten aanzien van inbreng van burgers:
• Vertrouwen van burgers in de wetenschap gaat naar beneden. Andersom geredeneerd, er is een
gebrek aan vertrouwen in burgers vanuit de wetenschap, in het vertrouwen dat zij waardevolle
(lokale) kennis kunnen genereren.
• Overheden horen in een suggestie van een burger te vaak slechts een ‘klager’ in plaats van
iemand die vertelt ‘what is happening on the ground’.
Regelgeving en wetgeving inzake luchtkwaliteit:
• EU-wetgeving wordt gezien als barrière, vanwege de vastgelegde methoden van monitoring in
de wet.
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Kansen, volgens interview respondenten:
Kansen voor bewustwording en dialoog:
• Toevoeging van de sensordata in luchtkwaliteitsmodellen biedt kansen voor meer vertrouwen bij
burgers in de informatie van de overheid.
• Inzetten van burgermeetnetten voor participatie, als middel om de kloof tussen overheid en
burger te verkleinen, dialoogmiddel.
• Instappen van partijen voor wie de data die ingewonnen wordt met burgermeetnetten relevant
en interessant is of kan zijn.
• Zie het beperkte vertrouwen van burgers in modellen en de huidige ‘papieren werkelijkheid’ juist
als kans voor burgermeetnetten, dit is juist een reden dat deze in ontwikkeling zijn.
• De toekomstkansen voor burgermeetnetten verschillen per type emissie, voor PM2,5 zijn de
kansen voor ontwikkeling van low-cost sensoren reeds benut en deze fijnstof sensoren leveren
dan ook heel aardige data op. Roet heeft ook kansen om in de toekomst beter meetbaar te zijn.
• Ondanks beperkte beschikbare tijd en beperkt budget besteden sommige gemeenten wat
aandacht en subsidie aan burgermeetnetten, en in die samenwerking wil men dan best veel
aannemen en blijken burgers ook best veel te weten.
• Juist het aspect dat de burger meedoet, is een kans. Als een gemeente of provincie dit aangrijpt
voor een dialoog, dan kan er meer begrip ontstaan, tussen burger en professional. Van daaruit is
het ook beter mogelijk voor overheden om hun keuzes uit te leggen, én om te leren over lokale
knelpunten of zorgpunten van hun burgers, die dragen soms lokale kennis aan in gesprekken die
de overheid niet zelf had.
• Kortdurende projecten kunnen ook goed zijn voor het verhogen van bewustzijn, dus dit kan soms
ook een kans zijn. Niet alle projecten hoeven langdurig vervolg te krijgen.
• Afwikkelen en stoppen van projecten is soms ook goed, als de bewustwording over een item is
verhoogd en de meetcampagne tot een resultaat heeft geleid, communicatie en
verwachtingsmanagement daarover is belangrijk.
Kansen voor langdurigere meetnetten en gebruik ervan:
• Er liggen kansen voor langduriger projecten, bijvoorbeeld als provincies of gemeenten deze
langduriger financieren, hier lijken nu kansen bij provincies te liggen.
• Provincies bieden kansen, zij hebben tijd, gemeenten zijn onder de huidige uitvoering van
landelijk beleid veelal te druk.
• Kalibratie, zowel kalibratie door burgers als goede kalibratie in het algemeen, is een kans.
(Bijvoorbeeld: In het project Hollandse Luchten speelt de provincie een rol in financiële
ondersteuning van de kalibratie inspanningen door professionele partijen.)
• Door massa te creëren kan er een tussenlaag met metingen gecreëerd worden, als aanvulling op
het nationale referentie meetnet.
• Voor veel partijen is de data relevant en interessant, en dit is vaak Open Data, onafhankelijk van
de manier waarop die verkregen is (bijvoorbeeld TNO kan de data gebruiken, ook al doen ze niet
mee met directe samenwerking met burgermeetnetten).
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Commerciële partijen en ngo’s kunnen sneller en gemakkelijker een netwerk opbouwen dan de
overheid, als zij bijvoorbeeld sensoren gekoppeld aan een online platform verkopen, anderzijds
zal hun meerwaarde beperkt zijn wanneer ruimtelijke variaties gering zijn (zoals bij PM2,5).
Modellen verbeteren als kans, de overheid kan laten zien dat zij zorgen van burgers serieus
neemt door te erkennen dat hun eigen modellen verbeterd kunnen worden met citizen data, en
ook laten zien hieraan te werken.
Fijnmazigheid van sensordata biedt kansen, echter, de kennishiaten voor kennis over
bijvoorbeeld verspreiding van PM2,5 is niet zó ontzettend verschillend per locatie dat op dit punt
kennishiaten kunnen worden aangevuld, uitzonderingen daargelaten waar nieuwe
vervuilingsbronnen optreden die de modellen nog niet verwachten in regio’s waar weinig
meetstations staan. Sensoren voor andere componenten van luchtvervuiling kunnen in de
toekomst meerwaarde hebben, wanneer bijvoorbeeld roet meetbaar kan worden gemaakt met
kleine sensoren.
Aanwezigheid van stappenplannen en cloud-diensten wordt gezien als kans, en in dit verband
wordt het Samen Meten portal genoemd als positief voorbeeld. Daar zou meer in geïnvesteerd
kunnen worden, op nationale schaal, zodat burgergemeenschappen daar bij kunnen aanhaken.
Ook in professionele data-analyse kan meer geïnvesteerd worden, zodat burgers meer
informatie terugkrijgen.
Note: aanpassing van de EU regelgeving verwachten de respondenten voorlopig niet, maar als
die regels wel zouden veranderen en er meer ruimte zou komen voor andere manieren van
meten dan via de huidige protocollen, dan zouden modellen mogelijk aangevuld kunnen worden
met burgermeet-data, en dit kan citizen science luchtkwaliteitmonitoring een boost geven.
Omdat burgers dan zien dat hun metingen echt gebruikt worden in modellen.

3.8 Inbedding, koppeling met beleid
Vraag 8. Zouden burgers een effectievere samenwerking met overheden kunnen bereiken als ze in de
hele beleidscyclus meedoen met analyses? Niet alleen bij monitoring, maar ook bij het bedenken van
maatregelen, en bij het doorrekenen van effecten van maatregelen?
NB. Op de slide staat de vraag geformuleerd, deze vraag maakte geen deel uit van de enquête onder
burgers. Kwalitatieve antwoorden van burgers op de enquête of aanvullende gesprekken met
burgerwetenschappers geven de indruk dat het om andere burgers zou gaan die mee willen doen met
beleid maken, dan met monitoren met een burgermeetnet. De burgerwetenschappers doen bewust
mee met een burgermeetnet.
Antwoorden van interview respondenten:
Een aantal perspectieven, samengevat:
1. De data worden nu vaak alleen maar ingewonnen met een burgermeetnet, er wordt weinig mee
gedaan. Lokale en provinciale overheden zouden een overbruggingsfunctie kunnen bieden, door de data
te visualiseren, en hierbij burgers te ondersteunen om de data ook te interpreteren. Dat is nu nog erg
vrijblijvend.
2. Niet iedereen wil bij alle stappen van een beleidscyclus betrokken zijn. Er zou met dit onderscheid een
effectievere samenwerking bewerkstelligd kunnen worden. Omdat vaak lokale issues behandeld worden
is het misschien makkelijker voor burgers om vanuit een burgermeetnet mee te praten met overheden,
dan vanuit een specifiek abstracter beleidsproces op hogere schaalniveaus, zoals nationaal beleid voor
schone lucht. Dan biedt een lokaal burgermeetnet dus een manier voor de burger om mee te denken
over luchtkwaliteit, doordat hier een discussie gevoerd wordt op lokaal niveau. Bovendien zijn de
geografische afstanden daarbij kort wanneer burgers meepraten met hun lokale overheid (burgers
kunnen fietsen naar een bijeenkomst).
3. Ook in het bedenken en daadwerkelijk uitrollen van een meetnet hebben burgers verschillende rollen,
sommigen willen daadwerkelijk sensoren brengen en ophangen, anderen willen vooral meedenken, en
weer anderen willen met wijkbewoners praten en hen vertegenwoordigen. In de praktijk is het vaak niet
duidelijk in welke mate de vertegenwoordigers representatief zijn voor de overige inwoners van de wijk.
Quote: “In beleidscyclus moet ruimte zijn voor én data én burgers. Er moet een afweging gevonden
worden tussen degene die her hardst schreeuwt, wie representatief is en wie waarde toevoegt.”
4. Als je een (burger-) meetnetwerk hebt, dan kan je het toepassen bij planvorming in een vroegtijdig
stadium. Vóór planvorming heb je dan moeten monitoren wat de stand van zaken lokaal is, zodat je die
gegevens in de planvorming mee zou kunnen nemen en achteraf het effect kan valideren (van
bijvoorbeeld stoppen of uitplaatsen van een fabriek of andere maatregelen met effecten op
luchtkwaliteit). Idealiter kun je dus evidence-based lokaal na uitvoering van ruimtelijke plannen ook
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evalueren of die plannen effect hebben op de luchtkwaliteit, maar mogelijk is het te moeilijk om die
causaliteit ook te leggen. Quote: “Het begint bij meten. Als je het in wilt bedden is dat goed, maar ga
dan (1) meten, (2) communiceren, en (3) beleid maken.”
5. Wanneer burgers meer betrokken worden bij het maken van luchtkwaliteitsbeleid, dan wordt het
proces vertraagd, maar er wordt wel meer betrokkenheid en vertrouwen gecreëerd. Participatie levert
nu vooral een positieve invloed op de luchtkwaliteit via agendering in de politiek, niet via directe
beleidswijzigingen. Burgermeetnetten zouden deze positieve invloed misschien nog verder kunnen
vergroten via de media (of misschien heeft dit een averechts effect, omdat de overheid zich dan mogelijk
in de verdediging gedrukt voelt).
6. Mogelijk geeft de nieuwe Omgevingswet als kader kansen, er komt dan schuifruimte om meer geluid
toe te staan als dit gecompenseerd wordt door isolatie. Voor luchtkwaliteit zou een gemeente ook
kunnen bepalen dat ze strengere normen wil hanteren dan de EU-norm, en burgers bij die discussie
kunnen betrekken.
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3.9 Leerervaringen: Lessen tot nu toe
Vraag 9. Deze vraag gaat over de leerervaringen van burgers: We leggen met een slide de leerervaringen
van burgers voor aan professionals. We hebben de antwoorden van burgerwetenschappers geclusterd in
4 categorieën lessen (vanuit de survey onder 20 projecten in Nederland), zie slide. Vraag: Is dit voor
professionele partijen anders, of geldt dit rijtje ook voor overheden, kennisinstellingen en marktpartijen?
Wat heeft u zelf geleerd van, met of over dit soort projecten?
Slide bij vraag 9

Leer-ervaringen van burgers
Uit de nationale enquête
1. Samenwerking
Burgers noemen opvallend vaak leerervaringen over het samenwerken. “Meer burgers krijgen samen
meer voor elkaar dan in je eentje”, noemt iemand. Samenwerking wordt als mooi én als frustrerend
ervaren.
2. Meettechniek sensoren
Veel geleerd over sensoren, meetfouten, kalibratie en complexiteit van meetdata interpreteren. “Zo'n
sensor aan de praat krijgen en houden is ingewikkelder dan gedacht. Verschil tussen metingen eigen
sensor en formeel meetnet soms moeilijk te begrijpen.”
3. Luchtkwaliteit
Burgers hebben kennis opgedaan over de oorzaken van luchtvervuiling, meten van vervuiling door
houtstook blijft lastig.
4. Motivatie, bewustwording en betrokkenheid gemeente
Burgers vinden burgerwetenschapsprojecten nuttig voor het vergroten van bewustwording en
betrokkenheid van inwoners.
Figuur 3.10. Slide bij vraag 9, leerervaringen van burgers, gebundeld vanuit de enquête.

Lijst met lessen is herkenbaar
Veel respondenten herkennen de lessen.
1. Samenwerking: Leren over samenwerking ook vanuit professionele organisaties
Organisaties zoals RIVM leren ook veel van de samenwerking met een programma Samen Meten, hoe
om te gaan met veel betrokken partijen en lagere overheden.
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Meetnet is middel voor burgers om serieus in gesprek te komen met overheden:
Burgermeetnetten zijn een middel voor burgers om serieus genomen te worden. Door met werkgroepen
te werken, ontstaat er een wederkerige dialoog en verbeteren de contacten tussen overheid en burger.
Waag Society, ngo in Amsterdam en één van de initiatiefnemers van project Hollandse Luchten, heeft
hier goede ervaringen mee.
2. Meettechniek Sensoren:
Een project in een grote gemeente geeft als les dat men in het vervolg beter kan focussen op de kwaliteit
van metingen en meetstrategie / plekken om te meten, meer dan op zo groot mogelijke kwantiteit van
sensoren.
Professionals doen enkele uitspraken over de meettechniek van verschillende componenten: PM2,5 kan
al heel aardig met een goedkope sensor in kaart worden gebracht, dit is als een ‘deken’ aanwezig in
Nederland, maar een stof als NO2 of andere gassen nog niet. De ontwikkeling van roet meten wordt
genoemd als een veld waar technische ontwikkeling in gaande is.
3. Leren over luchtkwaliteit:
Toe werken naar data-gedreven beleid
Het is met een grotere bewustwording en betrokkenheid van burgers ook een motivatie voor
professionals om verder te werken aan luchtkwaliteit, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de
maatschappelijke dialoog hierover verder te voeren. Een respondent stelt dat het een doel is om in de
toekomst toe te werken naar meer data-gedreven beleid in het behalen van een gesteld doel. Intuïtieve
beslissingen die contraproductief uitwerken, kunnen hiermee vermeden worden.
In data-gedreven beleid past het om meer te meten, en dit is met deze techniek van kleine sensoren
voor burgers beter financieel haalbaar geworden. Lokale en regionale partijen kunnen hierin financieel
ondersteunen, en kleinschalige meetnetten koppelen door data uit te wisselen en volgens een standaard
op te slaan. Dit moet dan wel structureel plaatsvinden, en overheden moeten dan aanhaken op
bestaande initiatieven uit de samenleving en markt.
Meer fijnmazige informatie over luchtvervuiling, maar kennishiaten niet heel groot
Er is geen algehele consensus over wat precies de meerwaarde is van burgermeetnetten onder
professionele organisaties. Er zijn volgens een respondent weinig kennishiaten die opgelost zouden
moeten worden met burgermeetnetten, vanuit nationaal perspectief is de informatie van de huidige
modellen van het RIVM heel goed. Dat is ook een reden dat de meerwaarde van burgermeetnetten
sterker is op gebied van bewustwording dan op gebied van nieuwe kennis over luchtkwaliteit.
Volgens een andere respondent, modelleur, zijn er wel een paar hiaten in het landelijke model gevonden
voor fijnstof nadat de burgersensormetingen vanuit het Samen Meten portal waren geïntegreerd in het
model. Wanneer er meer lokale bronnen van fijnstof bij komen in het land, zoals meer mestvergisters,
meer grote stallen met veel dieren, meer houtstook installaties, dan zullen de bronnen van PM2,5 ook
diffuser worden, en dan kan het dat de burgermetingen op meer plekken kunnen signaleren dat er lokale
verhogingen zijn, dan dat het model dat kan voorspellen.
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TNO is tevreden over een zeer recent onderzoek met model TOPAS, waarin nu als nieuw item de
sensormetingen van burgers zijn ingebracht, met alle open sensordata van het Samen Meten platform.
Dat maakt de meerwaarde van de sensormetingen vanuit burgermeetnetten, qua kennis over
luchtkwaliteit, zichtbaar. Aantoonbaar zichtbaar is dit bij de PM2,5 emissies vanuit het agrarisch gebied.
Het TOPAS model toont een rode vlek ten oosten van Eindhoven, nabij de Peel, regio Deurne - Helmond,
deze extra “vlek” geeft aan dat de sensoren daar gemiddeld een hogere PM2,5 waarde aangeven dan
het model voorspelt. Dat komt waarschijnlijk door de intensieve veehouderij. Dit verschil wordt pas
duidelijk door de burgermetingen, want er staan weinig meetkasten van de nationale overheid in de
buurt. Het verschil valt pas op wanneer het model ook burgermetingen meeneemt in de berekeningen.
Burgermetingen geven dus een signaal af dat er op bepaalde plekken iets anders aan de hand is dan een
model voorspelt, door integratie van de sensormetingen in het model kan er op meer plekken een
vergelijking gemaakt wordt tussen wat het model voorspelt, en wat verschillende meetsensoren meten;
bij plekken met afwijkingen staat het niet vast “dat het model beter is dan de burgermetingen”, de
burgermetingen kunnen lokale verhogingen aantonen die valide hoger zijn dan het model berekent,
omdat het model op plekken waar geen nationale meetkasten staan, toch uitgaan van bepaald
landgebruik en daarbij een bepaalde voorspelling van de luchtkwaliteit, gegeven de ‘kaart’ in het model.
De sensoren registreren soms dus zaken die het landelijk luchtkwaliteitsmodel nu over het hoofd ziet,
ook voor PM2,5.
Les: De burgermetingen opnemen in nationale luchtkwaliteitsmodellen geeft op sommige plekken extra
informatie, vooral in het Oosten van Nederland waar minder landelijke meetkasten staan dan in de
Randstad. Dat heeft meerwaarde, het vult gaten in die nu worden ingeschat op basis van
landgebruikskaart-data. Die ‘gaten’ waar het model verbeterd kan worden, kunnen worden gesignaleerd
door burgermetingen, vervolgens zouden deze ‘gaten’ gerichter gemonitord kunnen worden,
bijvoorbeeld door validatie met een extra tijdelijk meetstation (bijvoorbeeld mid-range prijs kwaliteit), of
de landgebruikskaart voor het model kan worden aangepast, bijvoorbeeld voor het agrarisch gebied,
voor installaties zoals mestvergisters of megastallen. Dat is werk voor professionele
luchtkwaliteitsmodellering.
TNO pleit voor een nieuwe fijnstofaanpak die beter aansluit bij de daadwerkelijke gezondheidsrisico's en
blootstelling. Uit het rapport (TNO, 20220): "Er blijkt al verrassend veel mogelijk te zijn om het
fijnstofprobleem in Nederland steviger aan te pakken. Dat is het positieve nieuws. Maar om tot een
nieuwe fijnstofaanpak te komen, moet er zowel organisatorisch als qua middeleninzet nog veel
gebeuren. Zo vraagt een nieuwe aanpak om een andere werkwijze en nieuwe samenwerkingsvormen."
Het advies luidt om verschillende soorten fijnstofdeeltjes in kaart te brengen in ruimte en tijd, en lokaal
fijnstofbeleid voor gezondheidswinst op te zetten met de (lokale) overheid, dat rekening houdt met de
factoren die in een specifieke omgeving van belang zijn. (NB. Participatie met burgers kan hierop
aansluiten. Zie paragraaf 2 over burgerparticipatie.)
NB Een les, vanuit luchtkwaliteit modelleurs, is dat expertise over luchtkwaliteit monitoring danig is
afgenomen in Nederland, en dat steeds minder mensen deze modellen kunnen maken en verbeteren.
Dat is een punt van zorg. Universiteiten zouden hier ook een rol in kunnen spelen, door meer in dit type
kennis te investeren, en op meer plaatsen dit specialisme in curricula op te nemen.
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4. Motivatie, bewustwording en betrokkenheid
Volhouden vergt volharding en commitment
Respondent: “Het is belangrijk te kijken naar wat de burger nodig heeft om niet af te haken.”
Omgaan met spanningen onderdeel van burgermeetnetten als sociale innovatie
De dialoog wordt algemeen gezien als goede meerwaarde van burgermeetnetten, vooral om kloven
tussen professionals en burgers, zowel beleidsmakers als experts/kennispartijen, te dichten. Het valt op
dat sommige respondenten van lokale en nationale overheid, terughoudend zijn met samenwerking met
burgermeetinitiatieven. Burgerinitaitieven verwachten soms meer steun en ondersteuning dan lokale
(en nationale) overheden bereid zijn te geven. Wel roemen alle interviewrespondenten unaniem de
dialoog die kan voortkomen uit discussies met serieuze meetinitiatieven.
NB. Dit sluit aan bij onderzoek naar sociale innovatie:
Volgens Europees onderzoek naar maatschappelijke innovatie processen, in theorie geformuleerd als
‘social innovation’, (Howaldt et al 2017) daagt sociale innovatie bestaande instituties uit, wat impliceert
dat conflicten onvermijdelijk worden. Mensen hebben verschillende belangen en strategieën, en het
institutionele kader bepaalt vaak maatschappelijke rollen, toegang, invloed en macht. Het proces van
sociale innovatie gaat niet alleen om de acties van sociale vernieuwers, maar ook om de interactie tussen
sociale vernieuwers, tegenstanders, traditionele actoren in een praktijkveld en daarbuiten. Dat betekent
dat tijdelijk fricties ontstaan. Howaldt (2017), vertaald: “Governance van het sociale innovatieproces
heeft daarom een diepgaand begrip en bewustzijn nodig van de rol van conflicten en
machtsverhoudingen, en de onderliggende verschillende belangen. Conflict heeft twee aspecten: het is
een aanjager van sociale innovatie en hoe hoger de dynamiek, hoe groter de kans op conflicten met
actoren of organisaties die bang zijn macht te verliezen of hun belangen negatief te zien worden
geschaad. […] In maatschappelijk innnovatieve processen [zoals de opkomst van burgermeetnetten],
kunnen conflicten spelen op 3 niveaus:
• Tussen verschillende initiatiefnemers/vernieuwers
• Tussen initiatiefnemers/vernieuwers en het institutionele kader (juridisch, cultureel, enz.)
• Tussen verschillende maatschappelijke belangen.
Benoemde spanningen in de interviews
De antwoorden in de survey, van burgerwetenschappers, tonen aan dat veel burgerwetenschappers
inderdaad spanningen benoemen tussen hun inspanningen en het bestaande institutionele kader.
Houtstook wordt genoemd als voorbeeld waarbij maatschappelijke gevoeligheid ook binnen
burgermeetnetten en hun lokale omgeving tot spanningen kunnen leiden. Het ligt sociaal gevoelig om
aan te tonen hoe vervuilend iemand is.
In de antwoorden van professionals valt op dat meerdere experts het algemene luchtkwaliteitsbeleid van
de afgelopen 30 jaar benoemen als positief, vooral met normen voor bijvoorbeeld schonere
dieselmotoren voor verkeer, maar dat men vindt dat sinds Nederland aan de Europese normen voldoet,
het luchtkwaliteitsbeleid de laatste jaren (na de financiële crisis van 2008) wel erg is uitgekleed. Dit,
terwijl gezondheidsonderzoek van de WHO laat zien dat de Europese normen eigenlijk te ruim zijn.
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In het onderdeel institutionele barrières hebben respondenten hierbij een aantal barrières aan de zijde
van de overheden genoemd als reden waarom de opkomst van burgermeetnetten moeizaam gaat of
hinder ondervinden.
Betrokkenheid van overheidspartijen
De rol van de provincies springt uit de interviews als speler die een positieve en verbindende rol kan
spelen in het veld tussen burgermeetinitiatieven, lokale overheden, en professionele organisaties met
expertise en professionele ondersteuning, bijvoorbeeld in de data-analyse, ICT onderhoud van de
database, etc. Het in de eigen arm nemen van zaken als onderhoud en beheer van sensoren wordt ook
genoemd, en daarbij wordt vermeld dat het wel belangrijk blijft dat burgers dan meepraten waar de
sensoren worden opgehangen, omdat anders het burgerparticipatie aspect afneemt en juist die
betrokkenheid en dialoog wordt als waardenvol ervaren.
Het RIVM en TNO zien een rol voor zichzelf om met de data uit meet-initiatieven van burgers te kijken
wat zij daarmee kunnen, en deze te combineren met hun modellen. Het RIVM heeft hiervoor het Samen
Meten programma. TNO is niet zozeer geïnteresseerd om dialoog aan te gaan met burgers, maar wel om
de data te gebruiken in modellen en die data publiek beschikbaar te stellen, zodat ook burgers hier zelf
iets aan hebben.
De rol van de GGDs is een aantal keer genoemd in interviews. Voor de lokale volksgezondheid en met de
expertise op gebied van gezondheid en luchtkwaliteit zouden GGD-en een rol kunnen spelen, in
samenwerking met lokale en regionale partners. De interviewverslagen geven helaas geen details over
wat die rol zou kunnen zijn. De Omgevingsdiensten zijn ook een aantal keer genoemd, vooral als
vergunningverlener, maar door hun uitgeklede financiële kaders en juridische aansturing van
Omgevingsdiensten ziet men daar geen gelegenheid om meer met burgermeetnetten te doen.
De rol van kennisinstituten en universiteiten kan sterker
Een respondent noemt de samenwerking met studenten, afstudeerders en studentassistenten
stimulerend, in één van de burgermeetnetprojecten, als een succesfactor. Dat zou vaker georganiseerd
moeten worden, studenten kunnen tijd besteden om in een specifieke casus te duiken. Dat is vervolgens
stimulerend voor lokale overheden én voor burgers in burgermeetinitiatieven. Dit vergt wel enige
coördinatie, studenten moeten gekoppeld worden aan projecten. Werk van studenten kan ook bijdragen
aan communicatie en maatschappelijke voorlichting. Zij kunnen ook als ‘ambassadeurs’ functioneren om
de bewustwording verder te stimuleren.
Verhoging maatschappelijke bewustwording
De meerwaarde zit, naast het vullen van een aantal regionale kennishiaten, vooral in het vergroten van
bewustwording, van met name hoger opgeleiden. Uiteindelijk hoopt men dat dit tot gedragsverandering
zal leiden, maar tussen kennis en gedragsverandering zit geen directe connectie. Direct ingrijpen zoals
bijvoorbeeld een stookverbod opleggen, ligt lastig in de samenleving met de huidige discourse op
verduurzaming van woningverwarming en energieprijzen. De kosten en baten van luchtkwaliteit komen
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bij verschillende partijen terecht. Enkele respondenten merken op dat strenger beleid op houtstook wel
nodig zou zijn, zeker gezien de ontwikkeling met een groeiend aantal houtstokers.
Meer publiciteit geven aan maatschappelijke dialoog
Meer samenwerking tussen instituties en open staan voor samenwerking met georganiseerde
meetinitiatieven in het veld wordt vaak benoemd als les. “Ook het Rijk ziet dat goedkope
meetapparatuur een goede manier is om het netwerk uit te breiden.” Meer publiciteit is wenselijk en
noodzakelijk, volgens een respondent.
Investering in modellen en tools voor citizen science
Het RIVM heeft inmiddels een aantal jaren geïnvesteerd in citizen science en in samenwerking met
initiatieven in de samenleving, en daarbij geleerd om anders te gaan werken: “Er valt veel te leren vanuit
de burger, door korte lijnen weet je beter wat er speelt.”
In de samenwerking met burgers veel geleerd over sensoren, en hoe er gewerkt kan worden met
‘opvolgen’ van acties van de burger in plaats van andersom: sensoren kalibratie onderzoek mogelijk
maken door meetpunten van het landelijk meetnet beschikbaar te stellen bijvoorbeeld, waardoor
burgers zelf hun eigen sensoren kunnen kalibreren.
Op het Samen Meten portal van het RIVM is ook een deel waar burgers projecten kunnen indienen, die
opgenomen worden in een overzicht: zo kunnen meetgemeenschappen elkaars projecten beter vinden
en kennis delen. Het helpt initiatieven in de maatschappij als informatie uit projecten algemeen
beschikbaar gemaakt en vindbaar gemaakt worden door een partij, en hier pakt het RIVM een rol op,
mede omdat zij niet alle initiatieven individueel kunnen ondersteunen. Dit helpt, naast het schrijven van
handboeken en dergelijke, zodat andere projecten zonder begeleiding zelf kunnen vinden wat ze kunnen
doen, en daardoor minder of geen begeleiding nodig hebben.
Het valt op dat vanuit modelleurs wordt aangegeven dat zij de Open Data uit de burgerinitiatieven
gebruiken, en dat zij een andere rol voor zichzelf zien dan betrokkenheid in de dialoog met burgers. Door
de data te integreren met modellen, kunnen zij fijnmaziger luchtkwaliteit informatie inwinnen en dit ook
online openbaar beschikbaar stellen aan ieder, zodat burgers hier ook weer iets uit terugkrijgen.
TOPAS, een model van TNO, is een voorbeeld waarin gewerkt wordt aan tools die ook voor burgers
interessante informatie kunnen opleveren, dit model wordt nu op sub-city schaalniveau uitgebreid met
de meetdata van sensoren, waarbij burgers binnenkort op hun locatie en sensoren zullen kunnen
inzoomen.
Een ander voorbeeld is de Samen Analyseren tool van het RIVM, burgers worden gestimuleerd om deze
tool te kunnen gebruiken. Dat vergt wel wat training, burgers moeten een aantal stappen doorlopen.
Doorontwikkeling kan in interactie samen met burgers plaatsvinden.
Lessen voor burgermeetnetten: aanhaken bij en inroepen van expertise, en verbindingen leggen
Burgermeetnetten kunnen beter van dienst zijn (in modellen verbeteren) naarmate ze lange
meetreeksen opbouwen, en daarbij er enige controle/onderhouden wordt verricht of ze nog goed
hangen (luchtpijp niet verstopt is met vuil, e.d). Voor het interpreteren van data is het belangrijk om
onderscheid te maken in wanneer er gemeten wordt. (Bijvoorbeeld, in de winter ontstaat er minder
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menging, waardoor de meting meer de lokale bijdrage aantoont. In de zomer is er meer opwarming door
de zon, waardoor de lucht naar boven wervelt, dan geven metingen minder informatie over lokale
bijdragen.) Dit vergt wel ‘vastbijten in de data’, en niet alle burgers willen op dat niveau participeren.
Ook hebben burgerinitiatieven daarbij de expertise van experts nodig, maar zij hebben daar niet altijd
toegang toe. De gemeente of provincie kan een rol spelen door bijvoorbeeld ‘kennisvouchers’
beschikbaar te stellen, dat staan voor kleine budgetten waarmee burgerinitiatieven betaalde expertise
kunnen inhuren. Initiatieven kunnen nu leren van de goede voorbeelden, zoals het project Hollandse
Luchten in provincie Noord-Holland. Daar wordt gewerkt met het bundelen van meetnetten, en
gezamenlijk inhuren van experts. Dan hoeven lokale meetclubs niet het wiel opnieuw uit te vinden.
Nieuwe meetinitiatieven kunnen hierbij aansluiten, en andere provincies kunnen ook nadenken over
zo’n werkwijze.
Verder kunnen burgermeetnetten hun meetstrategie beter aanpassen aan hun doel: bijvoorbeeld meten
in samenwerking met een houtstoker, zodat je de waarden kan vergelijken in combinatie met de kennis
wanner er wel of niet door diegene gestookt wordt. De lokale onderzoeksvraag kan scherper ingericht
worden, de bronnen kunnen anders in kaart gebracht worden. Combineren van informatie kan een kans
zijn voor citizen science. Eventueel zouden ‘boze burgers’ hier het voortouw in kunnen nemen,
bijvoorbeeld in het bepalen van sensor-locaties.
Aanvullende visies van actoren over de interne organisatie van een burgermeetnet
In een interview wordt genoemd dat het er ook van af hangt hoe een lokaal burgermeetnet intern is
georganiseerd: Is er en wijkraad die de ‘community’ goed betrekt en meeneemt in de besluiten op
wijkniveau, en communicatie verzorgt, of ontbreekt zulke communicatie op wijkniveau? Wordt er
gewerkt aan gemeenschapsvorming (‘community building’) en wordt er een inhoudelijke dialoog
gehouden over de meetwaarden en hoe die te interpreteren? Is er een groep die zichzelf ook formeel
georganiseerd heeft in een lokale stichting o.i.d. of onder de paraplu van een wijkraad of ngo
(vereniging, stichting) opereert, of zijn het enkele individuen die het initiatief starten, of is het een
tijdelijk project?
Er zijn verschillende karakteristieken waarneembaar tussen burgermeetnetten, sommigen zijn meer
individueel georganiseerd met nadruk op het bouwen en ophangen van een eigen sensor, andere
burgermeetnetten zijn meer gefocust op onderlinge dialoog en samen leren. Bij sommige meetnetten
ligt de nadruk meer op de techniek van het meten en sensoren, bij andere meetnetten ligt de nadruk
meer op het leren over luchtkwaliteit of geluid in een bepaalde casus. Dit bepaalt mede de ‘cultuur’ van
een burgermeetclub.
Sommige lokale meet-initiatieven hebben een trekker of een klein groepje ‘pioniers’ die eigenlijk minder
geneigd zijn om onderdelen te delegeren of om echt samenwerking te zoeken en dus ook open te staan
voor suggesties van anderen. Dit soort meetinitiatieven kenmerken zich bijvoorbeeld door één of twee
trekkers die zelf over vrijwel alle beslissingen van een meetnet willen beslissen en voor het nemen van
besluiten geen of nauwelijks suggesties van anderen serieus in overweging nemen (bijvoorbeeld
suggesties van een gemeente of mogelijke leden of burgerwetenschappers die wel mee willen doen).
Soms zijn dit één of twee pioniers die vooral geïnteresseerd zijn in de techniek en in het opzetten en
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uitvoeren van metingen met een meetnet, maar niet geïnteresseerd zijn in een participatieve
component of in samenwerking met instanties. Deze initiatieven worden (in dit interview) als minder
kansrijk gezien om uit te groeien tot een permanentere vorm van een burgermeetnet. Initiatieven die
het wel lukt om zich intern goed te organiseren en een samenwerking te vinden die op langere termijn
kan blijven bestaan, met commitment vanuit verschillende partijen, hebben meer kansen om uiteindelijk
mogelijkheden te creëren om door te groeien of zichzelf te bestendigen. Vaak is hiervoor een
voorwaarde dat er een formele organisatievorm wordt opgericht, bijvoorbeeld een stichting (hiervan zijn
meerdere voorbeelden, een voorbeeld uit Nijmegen is de oprichting in 2022 van ‘citizen science
community Nijmegen,’ opgericht vanuit de werkgroep Luchtkwaliteit Lent). Met een juridische entiteit is
het mogelijk om kleine bedragen gesubsidieerd te krijgen, een deur die anders gesloten blijft.
Goede verbindingen met wijkraden of een dorpsplatform, of een stichting of vereniging die meer goede
doelen voor de stad of regio nastreeft, is naast interne organisatie en lokaal draagvlak, eveneens een
succesfactor voor een burgermeetinitiatief. Een beeld uit de interviews is dat dit soort lokale
verbindingen zou versterkt kunnen worden als bijvoorbeeld studenten van Hogescholen kunnen worden
ingezet bij stages, of wanneer milieu-educatieve instellingen kunnen bijdragen aan projecten op
middelbare en lagere scholen in de wijk/stad (zie bijvoorbeeld https://globenederland.nl/). Dit soort
verbindingen komen echter niet ‘zomaar’ tot stand, een basis “netwerk ecologie” moet daarvoor
beschikbaar zijn, en een burgermeetnet moet vindbaar zijn voor anderen. Bij het voorbeeld van project
Onze Lucht in Noord-Nederland (https://onzelucht.nl/) verzorgt de Rijksuniversiteit Groningen die hubfunctie. Bij het project Luchtclub verzorgt de gemeente Rotterdam deze hub-functie:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/luchtclub/. Op de website staat hoe mensen zich kunnen
aanmelden, met een contactformulier. Bij het voorbeeld van de Noord-Holland vormt het consortium
Hollandse Luchten die hub-functie (https://hollandse-luchten.org/).
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4. Conclusies
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit de nationale enquête en de interviews
samengevat.

4.1 Motivaties
Streven naar een gezond milieu in de eigen woonomgeving en woonplaats is de meest genoemde
motivatie van burgerparticipanten, zelf leren over luchtkwaliteit of geluid wordt als tweede vaak
genoemd, en op de derde plaats samen leren hoe je kan meten. Motivaties om milieukwaliteit hoger op
de politieke agenda te krijgen, en werken aan bewustwording, komen daarna. Zie figuur 2.5, met de
belangrijkste motivaties van burgerwetenschappers, in hoofdstuk 2. Opvallend vaak wordt houtstook
genoemd, ‘houtkachels in de buurt’ als bron die mensen belangrijk vinden om te onderzoeken in hun
burgerwetenschapsproject, zie figuur 2.6 in hoofdstuk 2.
Organisaties die geïnterviewd zijn, zien vooral de dialoog als een belangrijk motief voor hen. Qua
milieuregels voldoet Nederland op veel plaatsen aan de huidige Europese normen, daarom is er vanuit
die ‘hoek’ minder urgentie.

4.2 Participatieniveaus
Opvallend veel burgerwetenschappers willen graag meedoen, 38% van de respondenten kiest niveau 3,
meedoen met het analyseren en interpreteren van de data, als gewenst participatieniveau. Zie figuur 2.7
in hoofdstuk 2.
Een kleine groep van 10% kiest niveau 5, zij willen graag zelf onderzoek opzetten, organiseren en
uitvoeren. Deze groep, een minderheid, zijn wellicht “pioniers” met technische kennis, die graag zelf alle
stappen van het onderzoeksproject uitvoeren of leiden.
De meerderheid van respondenten, 59%, wil echter liever meedoen op niveau 2 en 3, suggesties geven
voor onderzoeksvragen en lokale data aanleveren, alsmede deze leren interpreteren. Dit zijn de
“meedoeners,” die graag de leiding aan anderen of (overheid/kennis-) organisaties overlaten.
Samenwerkingsvormen burgers – overheden
In de enquête wordt bij de lessen die geleerd zijn vaak samenwerking genoemd, dit is hiermee in lijn. Op
de vraag in welke vorm de samenwerking gestalte moet krijgen, kwam geen eenduidig antwoord in de
interviews. Het lijkt er op dat hier verschil in zit tussen gemeenten, en tussen projecten en regio’s. Voor
dit onderzoek zijn 3 provincies geïnterviewd die burgerwetenschap naar luchtkwaliteit zelf organiseren
of (financieel) ondersteunen, deze interviews zijn echter geselecteerd op ervaring met
burgerwetenschap en dit betreft dus geen representatieve steekproef, maar een selectie van
voorlopende provincies. Het is niet bekend of in andere provincies ook eenzelfde positieve houding ten
opzichte van dit nieuwe fenomeen bestaat. Het is wel opvallend dat de betreffende provincies, NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht, positief zijn over hun samenwerking inzake burgermeetnetten (voor
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luchtkwaliteit). Zij vinden vooral de dialoog met burgernetwerken waardevol van het fenomeen
burgermeetnetten. De dialoog zien zij ook als serieus, als gefocust op inzicht in milieuwaarden, en op
bewustwording, bijvoorbeeld over het belang van schone lucht, én op eigen gedrag wat aan
luchtvervuiling bijdraagt. Het overbruggen van een kloof met burgers wordt als meerwaarde genoemd.
Mogelijk staat dit in de context van actuele protesten van vooral boerenbewegingen, die in de zomer van
2022, ten tijden van de interviewronde, in het land overal omgedraaide Nederlandse vlaggen ophangen.
De verdere ontwikkeling van samenwerkingsverbanden is een proces dat in onderzoek onder de term
“institutionele verandering” valt. Dit vergt langjarig commitment. Omdat hier veel organisaties een rol bij
(kunnen) spelen, en ook beleid aan verandering onderhevig is (tussen regeringsperioden, op gemeenteschaal, provincieschaal, nationale schaal en Europese schaal), en iedere organisatie uiteindelijk over haar
eigen agenda gaat, is dit een proces met een veranderlijke dynamiek en een onvoorspelbare uitkomst.
Beleidsmatige investeringsbeslissingen, zowel in onderzoek als in beleid, en ‘bottom-up investeringen
van burgers’ spelen een rol. Ook ‘civil society’ met nieuwe en bestaande civil society partijen kunnen
hierin een kleine of grotere rol op zich nemen, zie bijvoorbeeld Waag Society in Amsterdam, en nieuwe
stichtingen die zich op burgerwetenschap richten, zoals Meet je Stad Amersfoort, Small Zeist, en Citizen
Science Community Nijmegen.
NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, investeert o.a. in maatschappelijk
gedreven en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek, en in onderzoek infrastructuur. Met Het Nationale
Programma Open Science (NPOS) is in het programma “Citizen Science” als één van de actielijnen
benoemd. Hierin wordt nagedacht over het financieren van informatie-infrastructuren voor de
wetenschap, en tevens in het eventueel vernieuwen van financieringsvormen en – stromen voor het
ondersteunen van ‘open science’, waaronder ‘citizen science’.
Ook bij het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM staat “samen meten” op de
agenda, en de afdeling luchtkwaliteit monitoring heeft hier inmiddels jaren ervaring opgedaan met het
programma Samen Meten. Dit programma bestaat uit meerdere onderdelen: het beheren van een web
portal waarin informatie wordt gedeeld en kennis over projecten wordt verspreid, alsmede een dataportaal waarop sensor-data van verschillende projecten en verschillende sensoren wordt ingewonnen en
bewaard, op gebied van luchtkwaliteit en sinds kort (of binnenkort) ook op gebied van geluid. In het
programma Samen Meten is een onderdeel tevens een (niet jaarlijkse, maar toch zich herhalende,
terugkerende) serie nationale bijeenkomsten bij het RIVM voor burgerwetenschappers op gebied van
luchtkwaliteit monitoring, waar dialoog tussen georganiseerde en individuele betrokkenen plaatsvindt.
Strategische verbinding tussen de verschillende programma’s van grote en kleine partijen lijkt een
logische vervolgstap. Om ervoor te zorgen dat de “grotere instituties”, die wat logger zijn qua opzet van
programma’s, maar als zij eenmaal draaien, langdurig commitment kunnen opbrengen, niet “loszingen”
van de behoeften van kleine organisaties en stichtingen, die vaak moeite hebben om de kleinst mogelijke
begroting voor een jaar rond krijgen en vooral draaien op vrijwillige burgers, is het zaak dat er kanalen
blijven waar de samenwerking en dialoog wordt opgezocht, juist ook tussen “grote en kleine partners”.
Lokale en regionale spelers, in beleid en kennis ontwikkeling, kunnen hierin een goede mediaire taak op
zich nemen om binnen een regio kennis te bundelen en concrete relaties aan te gaan met lokale
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burgermeetnetten, gericht op het gezamenlijk opzetten en in samenwerking uitvoeren van citizen
science projecten, en goed lopende initiatieven te continueren en te bestendigen. Welke taken en rollen
en samenwerkingsverbanden dan precies uitkristalliseren, kan per regio verschillen. Dit hangt mede af
welke relaties er precies ontstaan tussen specifieke burgermeetnet initiatieven, die de burgervrijwilligers organiseren, als zijnde lokale vrijwilligersgroepen en lokale
stichting/coöperatie/vereniging/ngo’s , en de gemeenten en provincie waar zij mee te maken hebben
qua gebiedsafbakening, alsmede de regionale kennispartijen in of nabij deze territoriale gebieden, zoals
de GGDs, de Hogescholen en universiteiten, en lokale spelers in educatie en communicatie. De lijst met
burgermeetnetten groeit, zie bijvoorbeeld actuele luchtmeet projecten in Groningen en Rotterdam. Een
onderwerp voor vervolgonderzoek is het analyseren van de verschillende consortium- en
netwerksamenwerkingen, en de partnerschappen tussen deze organisaties. Voorlopende consortia, zoals
aanwezig in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, kunnen hierin als “pioniers” de weg
wijzen voor andere (mogelijke) consortia en partnerschappen. Het netwerk rondom consortium
Hollandse Luchten vormt één van deze voorbeelden.

4.4 Meerwaarde
Enquête resultaat ten aanzien van succes van burgermeetnetten
Burgers vinden een burgermeetnet project geslaagd als…:
A. Het project resulteert in een gerichter beleid op luchtvervuiling.
B. Het project leidt tot betrouwbare data.
C. Het project leidt tot een groeiende bewustwording over gedrag en milieueffecten.
D. Het project leidt tot meer inzicht in luchtkwaliteit.
E. Door het project luchtkwaliteit hoger op de politieke agenda komt.
F. Het project van meer mensen betrokkenheid teweegbrengt.
G. Het project bijdraagt aan het integreren van kennis tussen burgers en wetenschappers.
Interviewresultaat: Meerwaarde over inhoudelijke luchtkwaliteit beperkt, wel aanwezig
Het aspect dat online sensoren op ‘granulair’ niveau op veel plekken en hoge temporele frequentie
kunnen meten, wordt door burgers ervaren als meerwaarde. Ook kalibratie inspanningen worden nu bij
meerdere initiatieven door het RIVM gefaciliteerd of uitgevoerd. We zien dat bij een aantal
overheidsprofessionals wel een wens bestaat om de brug tussen data-inwinning en presentatie van
resultaten burgers meer tools en methoden aan te reiken, zodat de uiteindelijke analyse minder een
“black box” is voor burgers. Een voorbeeld van een nieuwe tool is de Samen Analyseren tool van het
RIVM, het vergt wat inzicht voor burgers om hiermee te leren werken. (En niet alle burgers zijn
voldoende geëquipeerd met achtergrondkennis of voldoende gecommitteerd om hiermee te leren
werken.) Een andere tool is het TOPAS model van TNO, dit heeft een online dashboard, waarop burgers
resultaten kunnen zien van luchtkwaliteit monitoring. Dit model is nu nog ingesteld op stadsniveau, maar
momenteel vindt onderzoek plaats om hierin ook lokale sensordata te verwerken, waarbij het model ook
gepubliceerd en analyseerbaar wordt op sensor niveau.
Experts die luchtkwaliteit modelleren zien een meerwaarde van het gebruik van data uit sensoren,
alhoewel dit weliswaar een beperkte meerwaarde is op een beperkt aantal plekken. Op veel plekken is
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de meetwaarde PM2,5 van low-cost sensoren binnen de bandbreedte van de bestaande modellen van
het nationaal luchtmeetnet, en dan is er geen inhoudelijke meerwaarde qua ‘significant aanvullende
kennis’ over de luchtkwaliteit. Dit komt door de grofmazige verspreiding van PM2,5 fijnstof over de
ruimte. Het TOPAS model is onlangs verrijkt met de sensordata van burgers. In dit onderzoek blijkt
volgens TNO dat er wel plekken zijn in Nederland waar de burgermetingen andere waarden signaleren,
en het model daar waarschijnlijk de PM2,5 waarde onderschat. Op die plekken, bijvoorbeeld bij de Peel,
leveren de sensordata wel meerwaarde en kunnen deze metingen tot betere inzichten leiden, die met
alleen het nationaal model niet gevonden zouden zijn. Er zijn dus wel plekken waar de sensormetingen
waardevol zijn, en als extra ‘informatie laag’ kunnen dienen.
Bij de component NO2, een indicator van luchtvervuiling van verkeer, zou de meerwaarde groter kunnen
zijn, echter, de techniek van deze sensoren schiet nog technisch tekort en het gas laat zich lastiger
‘vangen’ vanwege volatiliteit van dit gas. Het zou daarvoor ‘rationeel’ kunnen zijn om ook “oudere”
techniek zoals Palmes buisjes te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het project Curieuze Neuzen in Antwerpen
heeft gedaan. Dit levert dan een maandgemiddelde waarde op, na uitlezen van de Palmes diffusie
buisjes in een lab, en geen real-time monitoring. Dat betekent dus geen temporele fijnmazigheid. Dit is
voor de dialoog met de burger mogelijk minder geschikt, burgers willen waarschijnlijk graag weten wat
de luchtkwaliteit voor hen ‘hier en nu’ is, op bepaalde plaats en tijd. De ontwikkeling van sensoren voor
gassen als NO2 en bijvoorbeeld voor roet, kan een technologische kans zijn, deze ontwikkelingen gaan
echter niet vanzelf.

4.5 Rol van vertrouwen in overheid en wetenschap, en technische ontwikkeling
Gebrek aan vertrouwen in regeringsbeleid op gebied luchtkwaliteit en geluid
In de enquête is aan burgers gevraagd of zij er op vertrouwen dat de regering adequaat milieubeleid
maakt op het gebied van luchtkwaliteit/geluid. En of zij er op vertrouwen dat overheden voldoende doen
aan toezicht en handhaving op gebied van luchtkwaliteit emissies en geluidsoverlast. Het valt op dat de
deelnemers aan de enquête in meerderheid ‘oneens’ invullen op deze vragen, en slechts heel weinig
mensen hebben er wel vertrouwen in, zie figuur 2.9 in hoofdstuk 2. Een gebrek aan dit vertrouwen is in
een aantal gevallen dan ook, zoals een interview respondent stelt, een motivatie om deel te nemen aan
burgermeetnet projecten.
Er is wel meer vertrouwen (meer eens dan oneens) op de vraag of mensen er op vertrouwen dat
burgerwetenschap nuttig gebruikt wordt door professionals bij overheidsinstellingen. Ook de vragen of
men vertrouwen heeft in nationale modellen voor luchtkwaliteit en geluid, beantwoordt een
meerderheid positief. Op de vraag of mensen vertrouwen hebben in de ontwikkeling van
wetenschappelijke kennis over luchtkwaliteit/geluid bestaat grote consensus, een uitzondering
daargelaten, geven heel veel respondenten aan hier wel vertrouwen in te hebben, zie figuur 2.10.
Er lijkt dus wel vertrouwen te zijn in wetenschappelijke kennisontwikkeling, maar weinig vertrouwen in
het milieubeleid van de huidige regering op gebied van luchtkwaliteit/geluid. Met andere woorden,
mensen vinden dat de regering daar te weinig aan doet, en ook te weinig op milieuvervuiling toeziet en
handhaaft. Ook al is de enquête te klein van omvang en niet representatief voor de totale populatie (van
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participanten aan burgermeetnetten), we kunnen wel zien dat het gebrek aan vertrouwen in
regeringsbeleid en toezicht & handhaving op gebied van luchtkwaliteit/geluid, mede een motivatie is
waarom mensen deelnemen aan burgermeetnetten.
Lusten of lasten van data: Ontlast de burger van de kosten van data opslag, zorg ervoor dat data op
langere termijn openbaar beschikbaar blijft.
In de interviews is gevraagd of de data die vanuit burgermeetnetten komt, gezien worden als lusten of
lasten, en of het belangrijk is wie er eigenaarschap van de data heeft of zou moeten hebben. Interview
respondenten noemen verschillende vormen van kosten die verbonden zijn aan dataverzameling en
opslag. Veel van de geïnterviewden zouden een compensatie voor kosten van dataopslag aan
burgermeetgroepen gepast vinden. Ook andere vormen van kostenreductie voor burgers, waaronder het
voorzien in technologische apparatuur, worden genoemd. Ook benoemt een respondent dat het
onwenselijk is databeheer aan commerciële partijen over te dragen. Ongeacht welke partij de data
beheert, dienen er afspraken gemaakt te worden over hoelang de data op welk detailniveau bewaard
wordt en voor wie de data toegankelijk is. Men is het er over eens dat het meerwaarde heeft, onder
andere voor het voortbestaan van burgermeetnetten en de betrouwbaarheid van betrokken partijen,
dat data ook op de langere termijn openbaar beschikbaar is. Qua privacy noemen enkelen het een punt
dat speelt, maar dat relatief eenvoudig kan worden beschermd door de precieze locatie van een sensor
niet openbaar te tonen.
De vraag ten aanzien van wie beheert en bewaart de data, en wie betaalt deze archivering van
meetreeksen, is een punt voor vervolg discussie tussen partijen, en dan vooral overheidspartijen,
kennisinstituten, en lokale burgermeetnetten (en ngo’s of kleine organisaties, zoals lokale stichtingen of
coöperaties of verenigingen, die deze burgermeetnetten in formeel verband organiseren).

4.6 Geleerde lessen, barrières en kansen voor burgermeetnetten
Leerervaringen van burgers
Uit de nationale enquête komen de volgende leerervaringen van burgers naar voren, op basis van een
kwalitatieve vraag waarover zij vooral geleerd hebben:
1. Samenwerking
Burgers noemen opvallend vaak leerervaringen over het samenwerken. “Meer burgers krijgen
samen meer voor elkaar dan in je eentje”, noemt iemand. Samenwerking wordt als mooi én als
frustrerend ervaren.
2. Meettechniek sensoren
Veel geleerd over sensoren, meetfouten, kalibratie en complexiteit van meetdata
interpreteren. “Zo'n sensor aan de praat krijgen en houden is ingewikkelder dan gedacht. Verschil
tussen metingen eigen sensor en formeel meetnet soms moeilijk te begrijpen.”
3. Luchtkwaliteit
Burgers hebben kennis opgedaan over de oorzaken van luchtvervuiling, meten van vervuiling door
houtstook blijft lastig.
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4. Motivatie, bewustwording en betrokkenheid gemeente
Burgers vinden burgerwetenschapsprojecten nuttig voor het vergroten van bewustwording en
betrokkenheid van inwoners.
Barrières:
In de interviewgesprekken zijn een aantal barrières duidelijk naar voren gekomen. Met name de
kortdurende financiering van veel pilot projecten springt er uit als een barrière die velen herkennen:
telkens worden er opnieuw pilots opgestart, maar er zijn erg weinig mogelijkheden om een lage, doch
meer langjarige financieringsstroom te kunnen opbouwen. Hieronder worden barrières opgesomd die
naar voren zijn gekomen in dit onderzoek, zowel in de enquête als in de interviews. Voor de conclusie
paragraaf zijn deze barrières en kansen opnieuw geclusterd, ten behoeve van het overzicht. Als barrières
in de verdere ontwikkeling van burgermeetnetten zijn naar voren gekomen:
1. Organisatie en financiering:
• Projecten zijn kortdurend. Weinig continuïteit tussen pilot projecten;
• Gebrek aan financiering voor langdurig support kennis, expertise, organisatie, technische
data infrastructuur;
2. Kalibratie, nauwkeurigheid sensoren, technische door-ontwikkeling:
• Kalibratie en betrouwbaarheid van de sensoren, alhoewel dit steeds beter wordt door
steeds meer en langere meetprojecten waarbij gekalibreerd wordt en het RIVM hierin
ook ondersteuning biedt;
• Overigens wordt van het meten van de luchtkwaliteit component PM2,5 gezegd, door
luchtkwaliteitsexperts, dat deze al een voldoende betrouwbaarheid en geldigheid (bij
meerdere sensoren) oplevert met een sensor meetnet. Bij gassen is dit moeilijker, bij
ozon lijken er goede ontwikkelingen te zijn, voor NO2 worden momenteel sensoren
ingezet bij o.a. het Hollandse Luchten project. Dit zijn dan iets duurdere mid-range
sensoren.
• Gebrek aan eenvoudige tools voor visualisatie en interpreteren meetdata;
• Bij langer voortduren van een project, na een eerste pilotfase, onderhoud, veroudering
van sensoren. Vooral gas-sensoren worden na verloop van tijd minder gevoelig.
3. Langdurig commitment van de burger:
• Interesse en inzicht vergen commitment van de burger
• Opbouw van langduriger meetreeksen is nodig voor opname in modellen
4. Langdurig commitment van de experts:
• Expertis is nodig, en professionele experts inschakelen heeft een prijs.
• Experts werken aan projecten en hebben ergens uren voor toegekend, voor de duur van
een project. Daarna is de opdracht voorbij, experts krijgen andere opdrachten. Expertise
is schaars.
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5. Perceptie bij professionele partijen ten aanzien van de inbreng van burgers:
• Er is een lage verwachting vanuit professionele partijen over wat burgerwetenschappers
voor elkaar kunnen krijgen, alhoewel dit niet overal geldt;
• Er is wel gezegd dat sommige overheden vooral ‘een burger horen klagen’ als die zelf de
luchtkwaliteit meet of wil meten, maar dat die overheid ook een andere houding zou
kunnen innemen, een luisterende houding naar wat iemand vertelt over ‘what is
happening on the ground’.
6. Regelgeving en wetgeving inzake luchtkwaliteit:
De EU-wetgeving is tevens genoemd als barrière, vanwege vastgelegde methoden voor
monitoring in de wet. Mocht hier op termijn toch verandering in komen, dan zou dat dan ook
een kans kunnen worden.
Kansen:
1. Er zijn veel kansen benoemd in de interviews voor bewustwording en dialoog.
Zie par. 3.7 voor een opsomming van kansen onder dit kopje (pagina 56). In een interview geeft een
respondent reactie op ‘laag vertrouwen van burgers in modellen’, dat dit ook een kans is voor
burgermeetnetten, dat is juist een reden dat deze meetnetten in ontwikkeling zijn.
2. Kansen voor langduriger meetnetten en gebruik ervan.
Zie par. 3.7 voor een opsomming van kansen (pagina 56 – 57), een aantal kansen zijn hieronder herhaald.
•
•

•

•

•
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Er liggen kansen voor langduriger projecten, ook als de budgetten blijvend beperkt blijken en
deze opgevangen kunnen worden door bijvoorbeeld provincies.
Kalibratie wordt mede gezien als kans, omdat deze steeds meer worden uitgevoerd met
medewerking of door professionele partijen, en een aantal sensoren steeds beter worden, en
tevens door massa (grote aantallen), ook steeds beter bruikbaar resultaat geven. “Door massa
kan er een tussenlaag met metingen gecreëerd worden, als aanvulling op het bestaande
nationale referentie meetnet”.
De fijnmazigheid van sensoren wordt genoemd, hier komt de nuancering bij dat niet alle
sensoren op alle locaties meerwaarde hebben, met een goede meetstrategie en ophangen van
sensoren kan het verbeteren van modellen worden gezien als kans, vooral op plekken waar nu
weinig gemeten wordt, of waar een fenomeen aanwezig is dat nu nog niet goed in modellen
verwerkt is. (Voorbeelden die genoemd worden zijn megastallen zoals op de Peel, of houtstook).
Sensoren die andere componenten van luchtkwaliteit kunnen meten (of die geluid goed kunnen
meten) kunnen in de toekomst meerwaarde hebben, bijvoorbeeld wanneer roet beter meetbaar
kan worden gemaakt.
Aanwezigheid van cloud-diensten en stappenplannen wordt gezien als kans, in dit verband wordt
het Samen Meten programma en portal van het RIVM genoemd als kans.

•

Ook in professionele data-analyse investeren is genoemd als kans, omdat burgers dan meer
informatie terug krijgen, en dit kan tevens een kans voor de burgermeetnetten betekenen,
bijvoorbeeld door meer commitment of meer burgers die betrokken willen zijn.

Sommige factoren worden wel benoemd, maar niet gezien als een echte kans of barrière. Bijvoorbeeld,
commerciële partijen en ngo’s kunnen sneller een netwerk opbouwen dan de overheid, als wat zij meten
iets is dat veel ruimtelijke variatie kent, dan kan dat een kans zijn. Echter, wanneer het gaat om
componenten met een lage ruimtelijke variatie of met moeilijk meetbare componenten, dan zal hun
meerwaarde wellicht gering zijn.

4.7 Toekomstvisie
Eerste successen versus lange termijn doelen
Meetinitiatieven en lokale projecten leveren wisselende resultaten op. Eerst levert een project wellicht
alleen (media) aandacht op, bijvoorbeeld rondom een nieuw geplaatste biomassa centrale in een
stadsdeel. Positieve uitkomsten kunnen het oplossen van lokale knelpunten zijn, zoals het voorbeeld in
project Smart Emission 1, waar een buurman die hout stookt van een deelnemer op eigen initiatief
roetfilters in de schoorsteen laat installeren. Op lange termijn kan een hogere maatschappelijke
milieubewustzijn tevens bijdragen aan (milieugedrags-) effecten op macro-schaal (bijvoorbeeld als hout
stoken minder gewild wordt vanwege de vervuiling) of doordat er meer draagvlak ontstaat voor ingrepen
die meerdere doelen dienen, zoals het instellen van milieuzones en het autovrij maken van
binnensteden. Dat langere termijn doel is overigens ook een motivatie waarom burgers meedoen. Het is
niet zo dat zij alleen meedoen om op korte termijn een specifiek resultaat te behalen.
Leercurve, samen leren, organiseren: maatschappelijke innovatie in techniek én in governance
Met het uitvoeren van de survey en de interviews bij verschillende burgermeetnetten wordt een ietwat
beschouwende blik op de ontwikkelingen van burgermeetnetten verkregen. Hieruit stijgt het beeld op
dat de 'leercurve' bij overheden mede bepalend is voor de verdere ontwikkelingen: burgers kunnen veel
bottom-up, maar op een gegeven moment moeten zij ook hun overheden 'mee op weg nemen', en
vanuit die samenwerking verder gaan: dat vergt niet alleen technische ontwikkeling, ook
organisatorische ontwikkeling zoals meetstrategieën-per-meetdoel en organisatie van de
communicatieprocessen. De provincie Zuid-Holland heeft hier een nieuwe functie voor in het leven
geroepen: de community steward. Ook bij andere projecten zien we 'community ambassadeurs.' Deze
samenwerkingsvormen kunnen bij meer citizen science projecten interessant worden. Burgers voelen
zich meer mede-eigenaar, ook qua mentaal eigenaarschap, als zij zelf ook actief leren en kunnen
bijdragen. Er is dus sprake van een leercurve omtrent de organisatie van de samenwerking tussen
overheid/kennisinstituten en burgers.
Mede met aansluiting bij regionale (of een nationale) strategie op ‘samen milieu monitoren,’ kan in een
soort haasje-over proces (ENG: ‘leap-frog’) de technische ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling
hand in hand gaan met omarming door beleid en regelgeving. Dit kan bijdragen aan meer kennis over de
dynamiek van milieu, en wat mensen hieraan kunnen doen. De voortschrijdende techniek voor kleine
sensoren en data techniek voor het aanleggen van ‘data chains’ die in real-time deze datastromen
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verwerken, maken deze meetnetten mogelijk, en de beperkte kosten maken deze technieken bereikbaar
voor burgers.
Uit de interviews komt naar voren dat overheden zoals provincies vooral de dialoog met burgers (naar
aanleiding van metingen) waardevol vinden, omdat daar een gezamenlijke dialoog blijkt te kunnen
ontstaan waarin vertrouwen of althans begrip groeit.
Uit de enquête komt naar voren dat burgers vooral gemotiveerd zijn omdat zij op lange termijn meer
gericht beleid op luchtvervuiling willen zien, en omdat zij meer willen leren over luchtkwaliteit
(educatief doel) en daarvoor samenwerking zoeken, ook met professionals van overheden. Qua
technologische ontwikkeling blijkt er nog een lange weg te gaan: de sensoren worden langzaam beter,
maar ook de meetstrategie per meetnet moet meer professioneel worden vormgegeven om maximaal
meerwaarde te creëren. Dat vergt ook communicatie en samenwerking, ook tussen
professionals/experts en burgermeetgroepen. In de praktijk wordt zichtbaar dat sommige meetgroepen
moeite hebben om een samenwerking te vinden, bijvoorbeeld omdat gemeenten zich niet willen
committeren, en de gevraagde expertise schaars, moeilijk te vinden, en vervolgens moeilijk te ontsluiten
is, want experts kunnen niet op pro-bono basis veel tijd investeren in allerlei meetgroepen. Op dit punt
voorziet het Samen Meten portal van het RIVM in een behoefte om op nationale schaal informatie te
verspreiden, open data van meetnetten binnen te halen en te delen, en via bijeenkomsten en projectenpagina’s op de website kennisdelen te vergemakkelijken.
Interne organisatie van een burgermeetnet en het leggen van verbindingen
In een interview wordt genoemd dat het er ook van af hangt hoe een lokaal burgermeetnet intern is
georganiseerd: Is er en wijkraad die de ‘community’ goed betrekt en meeneemt in de besluiten op
wijkniveau, en communicatie verzorgt, of ontbreekt zulke communicatie op wijkniveau? Wordt er
gewerkt aan gemeenschapsvorming (‘community building’) en inhoudelijke dialoog? Is er een groep die
zichzelf ook formeel georganiseerd heeft in een lokale stichting o.i.d. of onder de paraplu van een
wijkraad of ngo (vereniging, stichting) opereert, of zijn het enkele individuen die het initiatief starten, of
is het een tijdelijk project? Er zijn verschillende karakteristieken waarneembaar tussen
burgermeetnetten, sommigen zijn meer individueel georganiseerd met nadruk op het bouwen en
ophangen van een eigen sensor, andere burgermeetnetten zijn meer gefocust op onderlinge dialoog en
samen leren. Sommige lokale meet-initiatieven hebben een trekker of een klein groepje ‘pioniers’ die
eigenlijk minder geneigd zijn om onderdelen te delegeren of om echt samenwerking te zoeken en dus
ook open te staan voor suggesties van anderen (zie par. 4.2 voor een onderscheid tussen een kleine
groep ‘pioniers’ en een grotere groep ‘meedoeners’). Goede verbindingen met wijkraden of een
dorpsplatform, of een stichting of vereniging die meer goede doelen voor de stad of regio nastreeft, is
naast interne organisatie en lokaal draagvlak, eveneens een succesfactor voor een burgermeetinitiatief.
Bij het voorbeeld van de Noord-Holland vormt het consortium Hollandse Luchten die hub-functie.
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Kansen voor verdere professionalisering en inbedding, zowel institutioneel als in civil society
Een project als Hollandse Luchten toont hoe een burgermeetnet kan professionaliseren door een
meetnetinitiatief, begonnen als project vanuit Waag Society, te verknopen met enerzijds burgergroepen
die zorgen hebben over luchtvervuiling, zoals de groep bewoners rondom Tata Steel, op grassroots
niveau, en anderzijds een consortium te organiseren waarin ook overheden en kennispartners
deelnemen. Op die manier worden financieringsbronnen en kennisrelaties robuuster, want er kan met
meerjarige budgettering worden gewerkt. Overigens kan deze vorm van professionalisering er ook voor
zorgen dat er een grotere afstand wordt ervaren door burgers, hun “ownership” component wordt iets
kleiner dan wanneer een bewonersgroep het project zelf start, zelf sensoren bouwt of koopt, etc. De
verschillen in dynamiek en tijdbeleving van grassroots organisaties enerzijds en instituties zoals (lokale
en regionale) overheden en kennisinstellingen anderzijds levert moeilijkheden op in de samenwerking.
Meerwaarde vooral door provincies gezien, als middel voor dialoog om kloof met burger te dichten
Uit de interviews blijkt dat de geïnterviewde provincies een meerwaarde van burgermeetnet projecten
zien. Voor dit onderzoek zijn drie provincies geïnterviewd, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In de
interviews blijkt dat zij zien dat er bij citizen science projecten er een kennis-democratisering van milieuinformatie plaatsvindt, en daardoor ook tevens bewustwording en educatie over luchtkwaliteit groeit
onder de bevolking. Die dialoog wordt als grote meerwaarde gezien. Onderkend wordt daarbij dat
deelnemers aan citizen science projecten niet de doorsnee burger zijn, maar voor een provincie is het
ook waardevol als er mensen in de regio zijn die namens hun buurt contact onderhoudt met de provincie
voor een dialoog over milieukwaliteit op regionaal schaalniveau. Daarbij komt dat op dit schaalniveau
kennis kan worden gebundeld, en ook ‘kennisvouchers’ een schakel kunnen vormen waarbij (betaald)
experts beter beschikbaar komen voor burgerwetenschapsprojecten. Dat hoeft niet om grote bedragen
te gaan, zolang er een optie is dat de krachten gebundeld worden, waarbij ‘kritische massa’ wordt
bereikt in termen van deelnemers en meerdere burgermeetprojecten in een regio samen kennis kunnen
delen en tevens samen op aanvraag professionele kennis kunnen ‘inhuren.’
Daarin zien een aantal provincies nu een rol voor zichzelf. Bijvoorbeeld: De provincie Noord-Holland richt
momenteel een server in waarin de meetnet data wordt bewaard en beheerd door de provincie, dit
bevat onder andere meetdata rond Tata Steel in Wijk aan Zee. In provincie Zuid-Holland was een
community manager aangesteld die verschillende burgermeetnet projecten in de regio met elkaar in
verbinding heeft gebracht, waar gewerkt wordt met ‘ambassadeurs’ als intermediairs, dit zijn actieve
burgers relatief meer kennis over luchtkwaliteit. Provincie Utrecht werkt aan een data strategie en ziet
de toegevoegde waarde van burgermeetnet projecten in de dialoog tussen overheid en burger op gebied
van milieu monitoring, o.a. door democratisering van kennis over luchtkwaliteit en milieu metingen. In
deze provincie lopen voorbeeld initiatieven als Small Zeist en Meet je Stad in Amersfoort en Utrecht.
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......

•
•

[Dit zijn draft conclusies, dit conclusie hoofdstuk is nog niet compleet.]
[Conclusie hoofdstuk af te schrijven na zoom-sessie met de interview respondenten en na vraag
om feedback van burgerwetenschappers die niet-anoniem hebben deelgenomen aan survey]

Reflectie
•
•

Kanttekeningen en beperkingen van het onderzoek:
Reflectie op beperkte omvang van de studie en de beperkte generaliseerbaarheid en
houdbaarheid van de resultaten.

Vervolg onderzoek
•
•
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Aanbevelingen toevoegen voor vervolgonderzoek
Aanbevelingen toevoegen voor beleid en maatschappelijke ontwikkelingen
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Bijlage 1 en 2 interviewvragenlijst en ruwe data enquête
De enquête vragenlijst, ruwe data van de survey antwoorden, en interviewvragenlijst is opgenomen in
bijlage 1 en 2 in een apart achtergronddocument. Dit document is op te vragen bij de auteur. De bijlagen
in de vorm van interviewverslagen per respondent zijn niet openbaar toegankelijk, zodat niet getraceerd
kan worden welke interviewrespondent welke antwoorden heeft gegeven. Deze interviewverslagen zijn
wel gearchiveerd. Student-assistent Willem Posthumus heeft meegewerkt aan het verwerken van de
resultaten van de enquête, student-assistent Féline Blom heeft meegewerkt aan de verwerking van de
interviews.
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Bijlage 3. Interview respondenten
Lijst met interview respondenten, per organisatie:

1. Waag society: mevr. Judith Veenkamp
2. RIVM: mevr. Hester Volten
3. RIVM: mevr. Amber Woutersen
4. Gemeente Rotterdam, project de Luchtclub: dhr. Jaap Kes
5. Gemeente Nijmegen: dhr. Henk Nijhuis
6. Provincie Noord-Holland, project Hollandse Luchten: dhr. Maurik van Hal
7. Provincie Utrecht, o.a. project Globe met 300 sensoren rond 30 scholen: dhr. Stephen van Aken
8. Provincie Zuid-Holland, project Samen Meten Forum: mevr. Sara Spaargaren, vrml medewerker
9. Ministerie Infrastructuur en Milieu: beleidsmedewerker
10. Wageningen Universiteit: dhr. Maarten Krol
11. CS-NL, Universiteit Leiden: mevr. Margareth Gold
12. TNO: dhr. Martijn Schaap
13. TNO: dhr. Bas Henzing
14. Intemo: dhr. Janus Hoeks
15. Vereniging Behoud de Parel: dhr. Teus Hagen
16. Citizen Science Community Nijmegen, stichting in oprichting, project Ohnics/Lentse Lucht: dhr.
Roderick Peters
17. Op persoonlijke titel: dhr. Peter van der Voorn (gepensioneerd, voormalig expert bij een
gemeente, bij bureau lucht en geluid)

De interviews zijn gehouden in de periode mei – augustus 2022.
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Bijlage 4. Colofon
Acknowledgements:
De enquête en interviewvragen zijn opgesteld met input vanuit het RIVM, Kadaster, Gemeente Nijmegen,
Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF), stichting Arnhems Peil, burgermeetnet Arnhem,
burgermeetnet Nijmegen, burgermeetnet Meet je Stad Amersfoort, burgers van meetnet Luchtkwaliteit
Lent, en individuele burgerwetenschappers, vooral uit de regio Arnhem en Nijmegen.
De enquête en interviews zouden niet mogelijk zijn zonder de medewerking van alle respondenten, zowel
burgers als professionals en individuen en organisaties.
Voor degenen die toestemming hebben gegeven voor naamsvermelding, staat de namenlijst van
deelnemers aan interviews, in bijlage 3.
Bijdragen aan voorbereiding van de enquête:
Inbreng en medewerking bij het voorbereiden en opstellen van vragen voor de enquête:
-

RIVM: Hester Volten, Elma tenner, Henri de Ruiter
Kadaster: Magdalena Grus
Gemeente Nijmegen: Henk Nijhuis, Peter van der Voorn
Gelderse Natuur en Milieu Federatie, GNMF: Marieke Gorkink
Deelnemers aan de enquête in Arnhem in 2020
Deelnemers aan de landelijke enquête in 2021
Stichting Arnhems Peil: Marloes Spaanders (eerdere versie van de enquête)
Een groep burgerwetenschappers uit Arnhem en Nijmegen: met in het bijzonder genoemd Piet
Biemans, Wil Jansen, Jan Roemer, Roderick Peters.
Intemo: Janus Hoeks
Ohnics: Roderick Peters
Radboud Universiteit: Willem Posthumus en Feline Blom, student-assistenten

Dit verslag geeft resultaten weer van een enquête en interviewronde om de motivaties, doelen en
toekomstvisies te analyseren vanuit het perspectief van burgerwetenschap, zowel onder burgers
(enquête) die deelnemen aan burgermeetnetten, als onder professionele organisaties (interviews).
Dit onderzoek maakt deel uit van project Smart Emission 2, deelproject 1, ‘Developing a multi-sensorapproach for low-cost citizen sensing’.
•
•
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Illustraties: Infographic (cover) burgers met sensor, logo gemaakt voor Smart Emission project
door Anke Nobel.
Kaart en grafieken enquête: dit onderzoek.
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Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van NWO-TTW,
Onderzoeksprogramma Maps4Society (M4S) KIP, projectnummer 17643.

•

Project Smart Emission 2 is gefinancierd door NWO-TTW als Klein Innovatie Project, onderdeel in
het programma Maps 4 Society.

•

Voor meer informatie van NWO, zie: https://www.nwo.nl/projecten/17643-0

•

Dit rapport betreft een beschrijving van resultaten van een enquête en interviewronde gehouden
onder vrijwillige burgerwetenschappers (enquête) en organisaties (interviews) in deelproject 1. De
deelprojecten kunt u vinden op https://smartemission.ruhosting.nl/, zie pagina
https://smartemission.ruhosting.nl/smart-emission-2/

