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Hilversum wilt de kwaliteit van de lucht in kaart brengen. Zij
willen dit doen met de inzet van inwoners, en inwoners de
kans geven om zelf te meten en invoeging te geven. De
opdracht van mijn scriptieonderzoek was om de theorie aan
de praktijk te koppelen om te achterhalen hoe de gemeente
Hilversum dit haalbaar kan maken. Deze Storymap laat zien
waarom de gemeente Hilversum luchtkwaliteit in kaart wilt
brengen, waar ik ben geweest, welke bevindingen zijn
gemaakt en wat het eindproduct is.

Wie hebben er aan dit onderzoek
gewerkt?
Thomas van Tilburg
•

Student aan de Hogeschool van
Rotterdam;

•
Studenten voor deze opdracht

Studeert technische
informatica;

•

Levert de sensor en de software
op.

Koen Punt
https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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•

Student aan de Hogeschool van Amsterdam;

•

Studeert business IT & management;

•

Onderzoekt burgerparticipatie rondom het meten van
luchtkwaliteit.

waarom meten - misschien vybeke in laten vullen
Voor het onderzoek wilde Thomas en ik theorie koppelen aan
bevindingen aan de mening van experts, daarvoor zijn wij bij,
of hebben wij telefonisch contact gehad met de volgend
instanties: Het RIVM, Hollandse Luchten, de Denktank-A27,
het Arnhems Peil en Senshagen.
Door op de kaartnotities op de kaart klikken ziet u de
bevindingen van elke locatie!

Esri, CGIAR, USGS | Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

Bezochte locaties

Naast bevindingen van bestaande meetnetten is er ook
deskresearch gedaan naar de volgende onderwerpen: Wat is
luchtkwaliteit, hoe meet je dit en waar meet je het? Wat is
burgerparticipatie, hoe beïnvloed je dit als gemeente en hoe
maak je dit tastbaar? Welke veranderingen heeft dit op de
https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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gemeente? Hoe implementeer je dit binnen een gemeente?
Hier is het onderstaande model voor gemaakt met
deelonderwerp die de bovenstaande vragen beantwoorden.
Deze vragen zijn ook verwerkt in een playbook (een ingekorte
versie van mijn scriptieonderzoek) die kunt u onderaan
downloaden.

Luchtkwaliteit
Luchtvervuiling treedt op wanneer schadelijke of overmatige
hoeveelheden stoffen, waaronder gassen, deeltjes en
moleculen, in de atmosfeer van de aarde worden
geïntroduceerd. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van
natuurlijke bronnen of van menselijke bronnen.
Luchtvervuiling kan ziekten, allergieën en zelfs de
(vervroegde) dood van mensen veroorzaken, ook kan het
andere levende organismen zoals dieren en
landbouwgewassen schaden en het kan gebouwen
beschadigen. (Milieucentraal, 2019)
Luchtkwaliteit geeft de mate van afwezigheid van
luchtvervuiling aan. Dit kan buiten in de openlucht zijn of
binnen in een woning of gebouw. Hoe lager de
luchtvervuiling, hoe beter de luchtkwaliteit. De Europese Unie
heeft een richtlijn opgesteld waarin de Europese normen voor
de luchtkwaliteit in de buitenlucht zijn opgenomen. Deze
normen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de WHO.

Fijnstof komt voort uit
verschillende bronnen: Een auto
https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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produceert fijnstof door fossiele
verbranding in de motor, door de
slijtage van banden en door
Grootte fijnstof deeltjes (RIVM)

remmen. Ook de overslag van
droge producten, stro in stallen,

vulkaanuitbarstingen, bodemstof en zeezout veroorzaken
fijnstof in de lucht. De grootte van deze deeltjes is links te zien.

Inademing van verhoogde
concentraties fijnstof,
stikstofdioxide en ozon leidt tot
ontstekingsreacties van de
slijmvliezen in de luchtwegen en
de longen. Afhankelijk van de
duur van de blootstelling kunnen
Inhalatie fijnstof (RIVM)

die ontstekingsreacties het
volgende veroorzaken (Ministerie

van Volksgezondheid, 2018):
•

Een daling van de longfunctie;

•

Een toename van de luchtweg reactiviteit;

•

Allergische reacties;

•

Luchtwegklachten, vooral bij astmapatiënten;

•

Een verhoogde vatbaarheid voor luchtweg- en
longinfecties;

•

De ontwikkeling van astma (bij langdurige blootstelling).

Deze verontreiniging in de lucht zorgt in Nederland voor
volgende jaarlijkse gezondheidslast:

https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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Omvang van een aantal aan fijnstof (PM2,5) en NO2 gerelateerde ziektebeelden in
Nederland in 2013 ten opzichte van de situatie zonder luchtverontreiniging (Maas et al,
2015).

Deze informatie leverde voor Hilversum de eerste
interessante punten voor het meten van luchtkwaliteit.
Hieronder vallen hotspots van het normale wegverkeer, maar
ook sportvelden, scholen of speeltuinen, waar schone lucht
een pre is. Deze plekken zijn in het onderstaande figuur
weergeven, samen met de verkeersdrukte van de drukste
wegen.
•

De op- en afritten van de A27, op werkdagen komen hier
zo’n 38.624 auto’s per etmaal langs.

•

Op de Larenseweg (tussen de A1 en Den Uylplein) komen
zo’n 26.574 auto’s per etmaal.

•

De Diependaalselaan telde zo’n 24.263 auto’s per etmaal.

•

A27 gaat rakelings langs het zuiden van Hilversum.
Volgens de wegenwiki telt deze weg ruim 100.000 auto’s
per etmaal (A27 (Nederland) - Wegenwiki, 2020).

1. Tulip tennisvereniging gelegen
naast N201.
2. Voetbalvereniging Altius,
Olympia en ‘t Gooi gelegen
https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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naast de weg Kininelaantje.
3. Tennisvereniging Westeveld
Interessante meetpunten
Hilversum.

gelegen naast de weg
Kininelaantje, ook is hier een
speeltuin naast gelegen.

4. Hilversumse golfclub gelegen naast A27
5. Golfpark Spaanderbosch en FC Hilversum gelegen naast
treinspoor en N524
6. De Montessorischool Zuid ligt nabij de Diependaalselaan.
7. De school Avonturijn ligt aan de Larenseweg.
8. Biomassacentrale Hilversum (niet weergeven op de kaart).

Burgerparticipatie
Participatie is erg breed, de volgende 3 begrippen worden in
dit document beschreven: interactieve beleidsvorming,
burgerparticipatie en de inspraak. In dit paragraaf wordt
beschreven waar de definitie van deze begrippen aan voldoet.
Bij interactieve beleidsvorming en burgerparticipatie hebben
het bestuur en de participanten meer bevoegdheden dan bij
inspraak, waar er bij inspraak alleen reageert kan worden op
het beleid dat wordt vormgegeven en inwoners niet bij alle
fasen van besluit betrokken worden.
Uit de definities van interactieve beleidsvorming en
burgerparticipatie kan worden gehaald dat er twee groepen
zijn met hun eigen taak, waarbij burgerparticipatie wordt
gezien als groep die taken van ambtenaren overneemt, wat in
het geval van dit document kan worden vertaald naar het
meten van luchtkwaliteit en inspraak kunnen uitoefenen
hierop. Waarbij er een tweede groep is voor interactieve
beleidsvorming die problemen en oplossingen in kaart brengt
die invloed hebben op het besluit van het bestuur, aldus een
core-team. Inspraak telt als grootste groep waarbij inwoners
hun mening kunnen geven over de bevindingen die zijn
gedaan en de data in is verzameld door de andere groepen,
aldus inwoners die niet meten of meedenken, maar wel hun
zorgen uiten.
https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print

6/13

11/13/2020

Luchtkwaliteit platform Storymap

Als volgt wordt er verder ingegaan op de mate van
verantwoordelijkheid die kan door worden gegeven aan de
verschillende groepen en individuelen. Het bestuur bepaalt de
mate van invloed die de burger krijgt. Deze invloed kan
gekoppeld worden aan een van de vijf punten van de
participatieladder van Edelenbos.

Participatieladder van Edelenbos(2000).

Malcom Gladwell zijn boek: The tipping point vertelt hoe een
idee een trend kan worden. Hiervoor beschrijft hij drie
wetten: De wet van de weinigen, de kleefbaarheids factor en
de kracht van context.
Gladwell onderscheidt drie soorten personen die bepaalde
ideeën snel doen groeien, te zien in het onderstaande figuur.
Deze mensen zijn: Connectors, Mavens en verkopers. Deze
personen zijn de wet van de weinigen. Deze wet laat zien
welke mensen op welke positie nodig zijn.

Wet van de weinigen
https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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Gladwell stelt dat de kleefbaarheid alleen achterhaald kan
worden door veel te experimenteren, deze experimenten
kunnen groot of klein zijn. Andere lucht meetnetten hebben
veel geëxperimenteerd met gemakzucht en de prijs van de
sensor, en dit blijkt te werken bij dit idee. Het verlagen van de
prijs, of tegemoetkoming van derde partijen geeft het beeld
dat inwoners niet alleen voor het meten staan, maar dat er
grotere krachten helpen om de kwaliteit van de lucht te
verbeteren. Ook nemen lucht meetnetten veel moeite uit
handen van de inwoners door ze taken te geven die niet veel
inspanning vereisen, maar toch het gevoel geven dat ze een
grote bijdrage leveren. Daarnaast worden alle taken die niet
interessant zijn voor inwoners opgepakt door de bestuur
groep. Het is essentieel dat er veel wordt geëxperimenteerd
met deze twee factoren om zo een best practice te vinden.
De kracht van context gaat over het feit dat mensen geloven
wat zij zien. Gladwell stelt dat als veel winkels of woningen
gebroken ruiten hebben, mensen aannemen dat er veel
criminaliteit is. Daarom is het volgens Gladwell beter als een
gemeente zich focust op het repareren van alle ramen in
plaats van het alleen arresteren van criminelen. Dit is omdat
het arresteren van criminelen geen zichtbare verbetering
oplevert.
Dit is een lastig punt rond de context van luchtvervuiling,
aangezien vervuilde lucht niet direct zichtbaar is met het oog.
Daarom is het handig om zo veel mogelijk visuele aspecten te
koppelen aan het meten van luchtkwaliteit. Schermen die de
hoeveel fijnstof in de lucht presenteren op algemene
verzamelpunten. Denk hierbij aan schermen die normaal
alleen de tijd en temperatuur weergeven. Ook zal het maken
van reclame het bewustzijn van het meten in een gemeente
vergroten (Gladwell, 2001).

Implementatie
Voor de implementatie wordt de kwaliteitscirkel van Deming
gebruikt. De kwaliteitscirkel van Deming daagt uit tot
nadenken over de aanpak van de verandering. Verwacht geen
kant-en-klaar plan van aanpak, een verandering vraagt
https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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namelijk maatwerk en tussentijds bijsturen. Ingevuld met het
traject van luchtkwaliteit meten ziet deze er als volgt uit. De
cirkel volgt 4 fasen die elk zijn eigen op te leveren producten
hebben.

Kwaliteitscirkel van Deming

De plan fase. In deze fase wordt er vooral veel
geïnventariseerd. Stel een duidelijk doel als gemeente, deze
hoeft niet definitief te zijn en mag over den duur veranderen.
Achterhaal de doelgroep(en) en stel een intern team op zodat
er vast communicatie naar de inwoners tot stand komt.
Maak als volgt een eerste schets van het proces met alle
producten die nodig zijn om het doel te behalen. Hier zijn
meerdere paden om te kiezen: werk samen met een bestaand
luchtmeetnet als hollandse luchten, Luftdaten of het Atos
platform. Kijk hierbij naar de hardware in de sensoren
(fijnstof of stikstofdioxide). Zorg dat er een medium is waar
kan worden gecommuniceerd met inwoners. Peil de
meningen van de inwoners die willen meten, achterhaal hun
doelen. Zorg voor een locatie waar sensoren in elkaar kunnen
worden gezet (met inwoners of zonder).

https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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Zorg als volgt dat de eisen en wensen van de klant af worden
gestemd met het proces dat is geschetst en kijk of er geen
producten ontbreken om deze eisen en wensen te realiseren.
Verzamel informatie van de meetlocaties, wordt er al gemeten
binnen de gemeente. Wat kunnen interessante plekken zijn
om te meten, waarom willen inwoners zelf meten?
De do fase. In deze fase worden de ideeën van de
planningsfase uitgevoerd. Zoals eerder gesteld kan er worden
aangesloten bij een bestaand netwerk of kan er zelf een
platform worden ontwikkeld. Websites als behouddeparel,
Luftdaten en Hollandse luchten bieden hier informatie over.
Er kan een communicatieplatform worden opgeleverd. Deze
kan vanaf nul worden ontwikkel of kan er worden gekozen
om gebruik te maken van social media platformen, dit is ook
afhankelijk van de doelen van de gemeente. Wilt de gemeente
alleen informatie bieden, of willen ze deze ook ontvangen?
Afhankelijk van het budget en de doelen van de gemeente
worden de op te leveren producten duidelijk.
Als de sesnor is aangeschaft is het product niet meteen klaar.
De meeste meetplatform sturen ook een do it yourself (DIY) kit
op. Voor het in elkaar zetten van de sensoren is het
geadviseerd om een technische inwoner te betrekken. Op de
volgende pagina is een stappenplan weergeven van het
ontvangen van een aamleding tot het uitgeven van de sensor.
Dit stappenplan is gemaakt uit het perspectief van de
gemeente Hilversum en kan worden aangepast hoe de
gemeente dit zelf wilt.
Check fase. In deze fase wordt er getoetst of de gekozen
aanpak tot de gewenste uitkomsten leidt. Door te monitoren
en feedback verzamelen van betrokkenen maakt zichtbaar
wat goed als wat goed gaat en minder goed gaat. Hierdoor
kunnen successen worden geborgd en kunnen aanpassingen
worden gedaan waar nodig. Op de volgende punten wordt
succes afgemeten:
•

Aspecten van tevredenheid over de samenwerking, de
ondersteuning en de resultaten van het meten zullen

https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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worden afgenomen.
•

Er zal om de twee weken worden vergaderd waar een
samenvatting van de metingen zal worden gegeven aan de
inwoners. Hier zal om de meningen van de inwoners over
de resultaten worden gevraagd.

•

Gestelde vragen worden bijgehouden om inzicht te bieden
bij het verloop van de implementatie. Er wordt een
document opgesteld met de belangrijkste vragen.

•

Tijdens de eerste workshops wordt genotuleerd om te
achterhalen wat goed en wat minder goed gaat. Deze
notulen worden geanalyseerd en komen veranderplannen
uit voort.

•

Intern in het team zal de uitvoering en verandering
worden beoordeeld. Hieruit worden leerpunten en nieuwe
ideeën voor het borgen vormgegeven.

•

De resultaten van de verandering worden ook met de
inwoners besproken om een groter draagvlak te creëren.

Een groot deel van het succes van het meten van de
luchtkwaliteit hangt af van de tevredenheid van de inwoners
van Hilversum. Vandaar dat het proces op twee manieren
wordt beoordeeld. De verzamelde data van de luchtkwaliteit
en het portaal en hub worden beoordeeld. De volgende acties
worden ondernomen om het resultaat te toetsen:
•

Heldere rapportages van gegevens worden beschikbaar
gesteld. Onduidelijke gegevens stagneren het
verbeterproces, cijfers worden niet altijd serieus genomen.
Er wordt aandacht besteed aan overzichten.

•

De juiste informatie komt bij de juiste personen. Het
managementteam krijgt een overzicht van de kosten, de
inwoners krijgen terugkoppelingen van hun metingen.

De momenten van terugkoppeling worden bi-weekly
ingepland. Hier wordt de input van betrokkenen verzameld
en zullen er, indien nodig, verbeterplannen worden opgesteld.
De verbeteracties worden meegenomen.
Voor het toetsen van de tevredenheid van de inwoners
worden de volgende acties ondernomen:
https://storymaps.arcgis.com/stories/2eb9aa31317a482189cc5bdac31fcf62/print
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•

Er zijn standaard werkwijzen opgeleverd zoals voor de
workshops en nazorg die worden aangehouden en
verbetert.

•

Regelmatig worden er informatieavonden opgesteld
waarbij kennis, vaardigheden of attitudes worden gedeeld.

•

Er zal uitwisseling van informatie plaatsvinden met andere
lucht meetnetten. Deze uitwisselen is ter inspiratie voor
veranderingen om nieuwe ideeën om naartoe te werken in
de toekomst. Zoals bijvoorbeeld voor het meten van PM2,5.

•

Nieuwe toetreders krijgen de mogelijkheid om door te
groeien binnen de participatieladder, hierdoor worden
nieuwe inwoners ook betrokken bij de veranderingen.

Als laatste de resultaten van het
onderzoek. Het deskresearch van
Thomas de informatie van het
RIVM en luchtmeetnetten en het
Het opgeleverde product

deskresearch heeft geleidt tot het
product aan de linker zijde en het

scriptieonderzoek. De producten zijn te bezoeken met de
onderstaande knoppen.

Dashboard

Scriptie & playbook

SensorBox
No description
http://snuffelbox.my-city.news/dashboard
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