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Hoe het begon

Citizen science is een manier om midden in de maatschappij te staan

SPEX en iSPEX



Revolutie in zakformaat

De smartphone, iedereen heeft op zak:

● camera

● microfoon

● internetverbinding

● GPS

● kompas

● rekenkracht

● informatie!

Democratisering van kennis
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Burgers willen wel!
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– Curieuze Neuzen in Vlaanderen: 20.000 deelnemers!

– Sensor.Community: > 14500 deelnemers (wereldwijd)



Citizen science is de toekomst

Waarom?

Omdat het kan!



Fukushima 2011
Burgers gaan meten, overheid in paniek 



Visies op citizen science van professionals

Visie 1. Vervelend! Het geeft lastige vragen.

En onnauwkeurige data.

Visie 2. Leuk, wij doen mee! In citizen science moet je investeren. 

Het levert veel extra’s op: bewustwording, empowerment, dialoog, 
educatie.

Hoe kom ik aan 
mijn betrouwbare 
jaargemiddelde?

expert



De rol van het RIVM

Officiële metingen
verwachtingen

Het RIVM monitort de leefomgeving. Hoe past Citizen Science daarin?

Luchtmeetnet.nl

https://www.youtube.com/watch?v=p4QVDt1ZArY
https://www.youtube.com/watch?v=2drqFGXel08


Hoe krijg je mensen aan het meten?
Stel je wil mensen laten meten, want

gezondheidseffecten, klimaat, interessante aanvullende data.

Geef je mensen een sensorkit?



Hoe krijg je mensen op de fiets?
Stel je wil mensen laten fietsen, want

gezondheidseffecten, klimaat, ruimte gebrek.

Geef je mensen een fiets? 



Hoe krijg je mensen op de fiets?
Stel je wil mensen laten fietsen, want

gezondheidseffecten, klimaat, ruimte gebrek.

Geef je mensen een fiets? 

Of bouw je fietspaden?



Hoe krijg je mensen op de fiets?
Stel je wil mensen laten fietsen, want

gezondheidseffecten, klimaat, ruimte gebrek.

Bouw je fietspaden, dan 

gaan mensen fietsen



Hoe krijg je mensen aan het meten?
Stel je wil mensen laten meten, want

gezondheidseffecten, klimaat, interessante aanvullende data.

Bouw een citizen science infrastructuur!

Bron: Just 
van den 
Broecke



Citizen Science Infrastructuur

• Informatie
• Nieuws 
• Ontmoetingsplek
• Dataportaal 
• Kwaliteit

www.samenmeten.nl

http://www.samenmeten.nl/


Géén
RIVM
Projecten

Wel van
Burgers,
GGDen,
Omgevings-
diensten,
Gemeentes,
Provincies, 
Etc. 

En soms ook
RIVM

zie workshop 6



Dataportaal – fijnstof en stikstofdioxide

PM2.5 sensorkits NO2 Palmes buisjes



Water Geluid

Mijn omgeving

WaterSNIP
zie workshop 3



Fijnstof sensorkits - Noord Nederland

Officiële meetpunten

zie workshop 4



Dataportaal, met indicatie kwaliteit

Plausibiliteit



Meer details in modellen met sensordata



Stikstof crisis



~300 meetlocaties in 
~80 natuurgebieden

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN)



Samen meten met boeren en buren

Door samen te meten snappen we beter 
waar de stikstof vandaan komt

NH3 buisjes

zie workshop 5



Samen werken met boer

Teus Hagen zie workshop 2

Boze boeren

vs



Combineren van data - Koppelen aan gezondheid en beleving

Data als middel om in beweging te komen

Toekomst – meer doen met data

zie workshop 1



Meer info
@samenmeten

Samen milieu meten

samenmeten.nl

samenmeten.rivm.nl/dataportaal


