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Van onze verslaggever
Maarten Keulemans

amsterdamWetenschappers
lijkeneringeslaagddeduivelse
bijwerkingvangentherapievia
hetbloed – leukemie – tever-
slaan.Meteennieuwetechniek
wistenzezespatiëntjes tegene-
zenvantweezeldzameerfelijke
ziekten.Voorgoed,naarhet
zich laataanzien.

Dat smaakt naar meer, zegt de
Leidse hoogleraar genoverdracht
Rob Hoeben. Zoals een behande-
ling voor de ziekte van Pompe, de
stapelingsziekte die vorig jaar in
opspraak raakte nadat het CVZ op-
perde de peperdure behandeling
ervan niet langer te vergoeden.

‘Deze studies komen op een in-
teressant moment. In diermodel-
len kunnen we dit namelijk ook al
bij de ziekte van Pompe’, zegt Hoe-
ben. Hoogleraar stofwisselings-
ziekten Ans van der Ploeg van het
ErasmusMC in Rotterdambeaamt
dat men mikt op patiëntenproe-
ven ‘over een jaar of drie tot vijf’, te
beginnen bij baby’s die niet goed
reageren op bestaande medicatie.
‘Bij muizen ziet het er allemaal
heel goedenhoopgevenduit’, zegt
Van der Ploeg.
Bijgentherapiekrijgt iemanddie

ziek is vanwege een genetisch de-
fect een nieuw, werkend gen. Dat
wordtinderegel ingebouwdineen
virus,dathetaflevert indecellen. In
2000 ging het mis, toen van tien
kinderendiemetgentherapiewer-
den behandeld voor de immuun-
ziekte SCID (‘bubble-boyziekte’) er
vierkankerkregen.Hetnieuwegen
was verkeerd inhet dna vandepa-
tiëntjesgekomen.

Maarmet een ander type virus –
een lentivirus, nota bene familie
vanhetaidsvirushiv–werkthetbe-
ter.Eeninternationaalteambehan-
delde drie baby’smet de dodelijke
stapelingsziekteMLDendriekinde-
renmet de immuunziekteWAS. In
Sciencebeschrijven ze het verbluf-
fende resultaat: alle kinderen zijn
genezen,waarschijnlijk voorgoed.
‘Een buitengewoon belangwek-
kendresultaat’, vindtHoeben.

Deartsenbehandeldendekinde-
rendoor bloedvormende stamcel-
len uit hun beenmerg te halen en
daarinhetgendefectrechttezetten.
Daarna brachtmendebloedstam-
cellenweerinbijdepatiëntjes,waar
ze bloedcellen gingen maken die
hetdefectnietmeerhadden.
Vooral voor MLD is de uitkomst

opmerkelijk. Net als Pompe isMLD
immers geen ziekte vanhet bloed,
maar vande zenuwcellen: doordat
eengenkapot is, kunnende cellen
afvalnietmeergoedafbrekenenbe-
zwijkenze.Datdegentherapietoch
werkt,komtwaarschijnlijkdoordat
degerepareerdebloedcellenalsnog
opruimeiwittenafscheiden.
Gentherapie boekt de laatste ja-

renmeer spectaculaire successen.
Instudieswerdenondermeeralpa-
tiëntenbehandeldvoordebloeder-
ziekte hemofilie-B, de dementie-
ziekteX-ALDenerfelijkeblindheid.
‘We hebben aanvankelijk onder-
schathoemoeilijkhetzouzijn’,zegt
Hoeben. ‘Maar nu is er veel opti-
misme.’

E
rwaseenrampvoornodig –of eigen-
lijk twee –omdeburgerwetenschap
te latenopbloeien.Deeerste ramp
wasde tsunamimetdedaaropvolgen-
deproblemen inkerncentrales in Ja-
pan.De tweederampwasdegebrekki-
gewijzewaaropde Japanseoverheid
burgers informeerdeoverdegevol-

gen.Veel inwonerswantrouwdenhierdoordeoffi-
ciële stralingscijfers.
‘Ikook’, zegtde Japanse industrieelontwerper

YangStone, ‘al geloof iknietdatdeoverheiddege-
gevensopzettelijkmanipuleerde.Hetaantalmeet-
punten in Japanwasgewoonte laag.’
Stonevonddatburgershet rechthaddenop

goedestralingsinformatieenrichttemeteenaan-
talwetenschapperseennetwerkopwaarmee Ja-
panners zelfmetingenkondenverrichten.Geiger-
tellers zijnkostbaar. Stoneontwikkeldedaarom
eeneenvoudige stralingsmeterdieaangesloten
konwordenopeensmartphone.Hetapparaatjebe-
staatuit eenplattebehuizingwaarinacht fotodio-
des zittendiegevoelig zijnvoorgammastraling.
Eenstukjealuminiumfoliemoetalfa- enbètastra-
ling tegenhouden.Alleendeschadelijkste variant
gammastralingwordtgemeten.De rekenkracht
vande telefoonwordtgebruiktomdedata tever-
werkenendeuitkomst rechtstreeksnaardecen-
traledatabasevanRadiationWatch te sturen,die
andereburgersopdesitekondenbekijken.
Deeerste versie vanzijnPocketGeigerkostteom-

gerekend40euroenwerd inkorte tijdduizenden
kerenverkocht. ‘Eenaanwijzingdatburgersmeer
vertrouwenhadden inonzecijfersdandievande
overheid’, zegt Stone.RadiationWatchheeft in Ja-
pan inmiddels 30duizendapparatenverkochten
deexport vandePocketGeiger stijgt explosief, al-
dusStone –diedemeteroverigens inNederland liet
ijken,bijhetmetrologisch instituutVSL.

Uitzondering

‘Wijwakenhieroverdekilo,demeterendese-
conde’, zegtCeesvan ’tWoutvanVSL inDelft.Debe-
drijfskundigekwamhet Japanseproject tegenop
Kickstarter, raakteenthousiast enboodaanomna-
mensVSLdeprototypesvandePocketGeiger te ij-
ken. ‘Dieapparatenblekenvreselijkgoedvoorhun
prijs’, zegtVan ’tWout. ‘Eengunstigeuitzondering,
trouwens.’
Datburgersbereidzijnzich in te spannenvoor

het verzamelenvandataoverhun leefomgeving,
bleekookafgelopenweek inNederland,waar tij-
densde landelijke fijnstofmeetdagduizendenNe-
derlandersmethun iPhone fijnstofmetingenheb-
bengedaan.De resultatenwordennugeanaly-
seerd. ‘Daar zijnwenogwel evenzoetmee’, zegt
FransSnikvandeUniversiteit Leiden,grondlegger
enprojectleidervan iSpex. ‘Maarweproberen in
septemberdeeerste regionale trendsenvergelij-
kingenmet luchthelderheidsmeters tepresente-
ren.’

OokhetRijksinstituutvoorVolksgezondheiden

Milieu isbetrokkenbijhet iSpexproject.Het insti-
tuutdoet zelf al jaren fijnstofmetingenopbijna
vijftig locaties inNederland.Diemethodegeeft een
goede indrukvandehoeveelheid fijnstof inde
lucht,maar ismindergeschiktomdeexacte sa-
menstelling tebepalen.Dat isbelangrijkomdat
juistdekleinstedeeltjes fijnstof – afkomstigvanhet
verkeerof bijvoorbeeldvulkaanuitbarstingen–het
schadelijkst voordegezondheidzijn.Metde spex-
methode is in theoriede samenstellingvanhet fijn-
stof beter tebepalen. Een fijnmazignetwerkvan
iSpex-meters zoudaaromeenactueel engedetail-
leerdbeeldkunnengevenvande fijnstofniveaus.

Het is voorhetRIVMtekostbaar zelf overalme-
tingen tedoen.Daaromkijkthet instituutof be-
trokkenburgershiervoor ingeschakeldkunnen
worden. ‘VeelNederlandershebbennueensmart-
phone,diemeteenkleineuitbreiding teverande-
ren is ineenwetenschappelijkmeetinstrument’,
zegtonderzoeksterHesterVoltenvanhetRIVM.Het
RIVMdoetmeeaan iSpexomtezienof aldiebur-
germetingensameneenbetrouwbaar resultaat
kunnenopleveren.

Er zitookeenboodschapachterhet iSpex-pro-
ject, zegtVolten,die zichondermeerbezighoudt
methetontwikkelenen testenvannieuwemeetin-
strumenten.HetRIVMkannueenmaalniet alles
meten. ‘Wijwillen tegenburgers zeggen: er zijn
nogveel vragenopen.Helponsmeeze tebeant-
woorden.’Het ideevanhetalwetenderijksorgaan
datdeburgerwel evenzal vertellenhoedezaken

De landelijke fijnstofmeetdagvanafgelopenweek laat ziendat
betrokkenburgerseennuttigebijdragekunnen leverenaande
wetenschap.Hoeorganiseer jekennisuitdemassa?

Tekst Bard van de Weijer Foto Raymond Rutting

Wat: opzetstukje voor de
lens van de iPhone. Die ver-
andert in een spectro-
polarimeter waarmee de
grootte en (hopelijk) het
soort fijnstof gemeten kan
worden.
Prijs: de app is gratis. Het
opzetstukje is uitverkocht,
maar een tweede oplage
iSpexen wordt overwogen.
Aanmelden op de site.
Werkt op: iPhone
Waar: ispex.nl

iSpex

Wat: app voor het meten
van geluidsvervuiling. Is
onderdeel van een project
van de Vrije Universiteit
Brussel om met behulp
van burgers geluidskaar-
ten te maken van steden.
Werkt met de ingebouwde
microfoon.
Prijs: gratis.
Werkt op: iOS,Android en
sommige telefoons van
Nokia en Sony.
Waar: noisetube.net

NoiseTube

Eenonderzoeker in
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Wat: app die via de smart-
phonecamera gammastra-
ling meet, zonder extra ap-
paratuur. Hoewel de ma-
kers zeggen dat de app is
getest in laboratoria met
geijkte geigertellers, twij-
felen wetenschappers ern-
stig aan de betrouwbaar-
heid van de metingen van
dit type apps.
Prijs: 3,79 euro.
Werkt op: iOS en Android
Waar: gammapix.com

GammaPix

Wat: dongel die aan de
smartphone gehangen kan
worden, waardoor deze
functioneert als een geiger-
teller. De meter is geijkt
door het metrologisch insti-
tuut VSL en zou betrouw-
bare resultaten opleveren.
Prijs: ongeveer 50 euro.
Werkt op: iOS (derde en
vierde generatie) en An-
droid (derde generatie).
Waar: radiation-watch.co.uk

Pocket Geiger

EenLondensegroeponderzoekersdie zich
ExtremeCitizenScienceGroupnoemt,
zoektderandenopvandeburgerweten-
schap,ondermeermeteenproject inhet
regenwoudvanCongo-Brazzaville,waar in-
heemsevolkenwordenvoorzienvansmart-
phones.Dezebewoners,die levenvanwat
het regenwoudvoortbrengt,wordensterk
inhunvoedselvoorzieningbedreigddoor
oprukkendehoutkap.Grote concernskap-
pengrotedelenvanhetwoudtenbehoeve
vangrondstofwinningofpalmolieplanta-
ges.Hoewelondernemingenwettelijkver-
plicht zijnafsprakentemakenmetdebe-
wonersover compensatie indevormvan
waterputtenof scholen,wordengemaakte
afsprakenvaakgeschonden.
Met smartphoneskunnendeoorspron-

kelijkebewonersaangevenwaarproble-
menzichvoordoen, zodat lokalengo’skun-
nen ingrijpen. ‘Ze fungerenzoals extra
ogenopdegrond’, zegtdeBelgMatthias
StevensvanUniversityCollegeLondon,
waartoedeExtremeCitizenScienceGroup
behoort. Probleemisdaterveel talenwor-
dengesprokenendatdemeestebewoners
ongeletterdzijn.Daaromontwikkelde
StevenseenAndroidtoepassingwaarmee
deCongolezenmet iconenkunnencommu-
nicerenoverproblemendiezij ondervin-
denmethoutkap. Inapril reisdeStevensaf
naarCongoomdesoftwareende iconen fij-
neraf te stemmen.Doordatergeendraad-
loos internet is, verlooptdecommunicatie
via sms-berichten,waarmeedebelangrijk-
stedatawordendoorgestuurd.De smart-
phoneskunnenevenminmetzonnepane-
lenvanenergiewordenvoorzien,omdat
zonnepanelenvanwegehetdichteblader-
dekniet functioneren.Daaromwordenspe-
cialekookpotten ingezetdiewarmtevan
vurenomzetten inelektriciteit.

ervoor staan,werktnietmeer inallegevallen,
zoalsookdeervaringen in Japan latenzien.
Hetbetrekkenvanburgersbij ‘officiële’me-

tingen isniettemineenvoorzichtigproces, zegt
Volten.Deopkomstvanburgerwetenschapbe-
tekent zekernietdat ‘gewone’onderzoekers
overbodigworden.Aldiegegevensdieburgers
leveren,moetenwelgeïnterpreteerdworden,
zegtdeonderzoekster. Als erbijvoorbeeldeen
pluimSaharazandopkilometershoogteover-
waait, of zoals afgelopenweek,de rookvanbos-

branden inCanada, zal iSpexdiemee-interpre-
teren, terwijl zeaandegrondmisschiengeen
enkele invloedhebben. ‘Datmoet jemeenemen
in je interpretatie. Zodat jenietonnodigalarm
slaat.’
Dat isdeanderekantvandemedaille: bur-

gersdieermeteenappopeigenhoutjeopuit
trekkenenallerleimetingendoendienietklop-
pen. Er zijn tallozeappsverkrijgbaardiebewe-
renstraling temetenmetdecameravande
smartphone,duszonderextrameetapparaat.
‘Mijncollega’sdie radioactiviteitsmetingen
doen,hebbenzeonderzocht. Veel zijnheel
slecht’, zegtVolten. ‘Diekomenmetwaardendie
veel tehoogzijn.’Datkanvervelenduitpakken.
Steldat er eenkernrampinNederlandgebeurt:
‘Dangaanmensenmetdit soort appsmetenen
komenterugmetveel tehogewaarden.’Dat
gaat totonrust leiden, zegtVolten, zekerals ‘de
officiële instanties’ lagere,mogelijkgeruststel-
lenderwaardenpubliceren. ‘Burgersdenken
wellichtdat er sprake is vaneendoofpot.’
Wantrouwenvandeburgeroverdeofficiële

cijfersmageenrol spelenbijhetopzettenvan
burgernetwerken, andersomstaanveelbeleids-
makers sceptisch tegenoverdeze initiatieven,
zegtEllieD’HondtvandeVrijeUniversiteitBrus-
sel. ZewerktaanhetprojectNoiseTube,waarbij
burgersmethunsmartphoneeneengratis app
geluidsmetingendoen. InwonersvanAntwer-
penenBrusselgingenenthousiast aandeslag

methet verzamelenvandata,maarhet initia-
tief konniet altijd rekenenopenthousiasmebij
bestuurders,merkteD’Hondt. ‘Diewillen toch
het liefst vasthoudenaantraditionelemetho-
den.’ Terwijl beideelkaargoedzoudenkunnen
aanvullen, zegt ze. ‘Eengsmisgeenofficiëlege-
luidsmeter,maarwewillenkijkenof jedemin-
derekwaliteit kuntcompenserenmetkwanti-
teit.’Het idee is,net alsbij iSpex,dat eengroot
aantalminderbetrouwbaremetingen toch tot
eenvalideuitkomstkunnen leiden.

Globaal

Demethodenvoorgeluidsmetingenkunnenel-
kaaraanvullen,denktD’Hondt.Deofficiëleme-
tingengebeurenop4,5meterhoogte,degemid-
deldehoogtevaneenslaapkamerraaminde
stad.Geluidsprofielenwordennietdirectgeme-
ten,maarberekendopbasis vanverkeerstellin-
gen.Hoeveel vrachtwagenskomenervoorbij,
hoeveel auto’s,wat ishungemiddeldegeluids-
productie.Datgemiddeldewordtvertaaldnaar
eengemiddeldgeluidsniveauopeengemid-
deldedag.

Door tewerkenmetmodellen, krijg je een
goedglobaalbeeld,maar je zietnietwatdepro-
blemenopeenbepaaldeplekopeenbepaald
momentzijn, zegtD’Hondt. ‘Degeluidsdatavan
demodellenzijnbovendienvaakdrie jaaroud.
Indie tijdkanerveel veranderdzijn.Met tele-
foonmetingenmaak jeeenmomentopnameen

kun je lokaleproblemensnellerontdekken.
Elke techniekheeft zijneigenvoordeel.’

Met smartphonemetingenkun jebijvoor-
beelddirect zienwatdeeffectenzijnvaneen
wegomleiding. ‘Dankun jealsbeleidsmaker
zienof het echt zoerg is, opbasis vandeklach-
tenovergeluidsoverlastdie jekrijgt.’

De inzet van telefoonsheeftnognietgeleid
totbeleidsaanpassingen, zegtD’Hondt. ‘Zover
zijnwenogniet.Maareengrootschaligproject
als iSpexkanertoebijdragendatbeleidsmakers
hetnutvanburgernetwerken inzien. Enbur-
gerskunnenerhunstemermee latenhoren.’

Deopkomstvanburgerwetenschapveran-
dertde rol vandebestaandewetenschapper,
denktD’Hondt.Het is eenbeetje als tijdensde
industriële revolutie, zegt ze: sommige functies
verdwijnen,maarerkomenanderevoor inde
plaats.Dat effect zalburgerwetenschapopde
‘echte’wetenschaphebben.Wetenschappers
zullenmindergegevensvergarenenmeer inter-
preteren. ‘Diedata,diekomenwel.Wehebben
vooralnieuwemethodennodigomaldiegege-
vens teanalyseren.’

VoltenvanhetRIVMheeft eenvergelijkbaar
ideaal. ‘Als je ergenseenmetingwiltdoen, zou
hetmooi zijnals je jedeelnemersdie inde
buurt zijneenberichtkunt sturen:wil je even
meten?’Vervolgenskunnenwetenschappers
concluderenhoehetprecies zit. ‘Danvoorkom
je inelkgeval allerleiwildeberichten.’

iedersbroekzak

Wijwillentegen
burgerszeggen:er
zijnnogveelvragen
open.Helponsmeeze
tebeantwoorden

Smartphones
inhet
regenwoud
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phone,diemeteenkleineuitbreiding teverande-
ren is ineenwetenschappelijkmeetinstrument’,
zegtonderzoeksterHesterVoltenvanhetRIVM.Het
RIVMdoetmeeaan iSpexomtezienof aldiebur-
germetingensameneenbetrouwbaar resultaat
kunnenopleveren.

Er zitookeenboodschapachterhet iSpex-pro-
ject, zegtVolten,die zichondermeerbezighoudt
methetontwikkelenen testenvannieuwemeetin-
strumenten.HetRIVMkannueenmaalniet alles
meten. ‘Wijwillen tegenburgers zeggen: er zijn
nogveel vragenopen.Helponsmeeze tebeant-
woorden.’Het ideevanhetalwetenderijksorgaan
datdeburgerwel evenzal vertellenhoedezaken

De landelijke fijnstofmeetdagvanafgelopenweek laat ziendat
betrokkenburgerseennuttigebijdragekunnen leverenaande
wetenschap.Hoeorganiseer jekennisuitdemassa?

Tekst Bard van de Weijer Foto Raymond Rutting

Wat: opzetstukje voor de
lens van de iPhone. Die ver-
andert in een spectro-
polarimeter waarmee de
grootte en (hopelijk) het
soort fijnstof gemeten kan
worden.
Prijs: de app is gratis. Het
opzetstukje is uitverkocht,
maar een tweede oplage
iSpexen wordt overwogen.
Aanmelden op de site.
Werkt op: iPhone
Waar: ispex.nl

iSpex

Wat: app voor het meten
van geluidsvervuiling. Is
onderdeel van een project
van de Vrije Universiteit
Brussel om met behulp
van burgers geluidskaar-
ten te maken van steden.
Werkt met de ingebouwde
microfoon.
Prijs: gratis.
Werkt op: iOS,Android en
sommige telefoons van
Nokia en Sony.
Waar: noisetube.net

NoiseTube

Eenonderzoeker in
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Wat: app die via de smart-
phonecamera gammastra-
ling meet, zonder extra ap-
paratuur. Hoewel de ma-
kers zeggen dat de app is
getest in laboratoria met
geijkte geigertellers, twij-
felen wetenschappers ern-
stig aan de betrouwbaar-
heid van de metingen van
dit type apps.
Prijs: 3,79 euro.
Werkt op: iOS en Android
Waar: gammapix.com

GammaPix

Wat: dongel die aan de
smartphone gehangen kan
worden, waardoor deze
functioneert als een geiger-
teller. De meter is geijkt
door het metrologisch insti-
tuut VSL en zou betrouw-
bare resultaten opleveren.
Prijs: ongeveer 50 euro.
Werkt op: iOS (derde en
vierde generatie) en An-
droid (derde generatie).
Waar: radiation-watch.co.uk

Pocket Geiger

EenLondensegroeponderzoekersdie zich
ExtremeCitizenScienceGroupnoemt,
zoektderandenopvandeburgerweten-
schap,ondermeermeteenproject inhet
regenwoudvanCongo-Brazzaville,waar in-
heemsevolkenwordenvoorzienvansmart-
phones.Dezebewoners,die levenvanwat
het regenwoudvoortbrengt,wordensterk
inhunvoedselvoorzieningbedreigddoor
oprukkendehoutkap.Grote concernskap-
pengrotedelenvanhetwoudtenbehoeve
vangrondstofwinningofpalmolieplanta-
ges.Hoewelondernemingenwettelijkver-
plicht zijnafsprakentemakenmetdebe-
wonersover compensatie indevormvan
waterputtenof scholen,wordengemaakte
afsprakenvaakgeschonden.
Met smartphoneskunnendeoorspron-

kelijkebewonersaangevenwaarproble-
menzichvoordoen, zodat lokalengo’skun-
nen ingrijpen. ‘Ze fungerenzoals extra
ogenopdegrond’, zegtdeBelgMatthias
StevensvanUniversityCollegeLondon,
waartoedeExtremeCitizenScienceGroup
behoort. Probleemisdaterveel talenwor-
dengesprokenendatdemeestebewoners
ongeletterdzijn.Daaromontwikkelde
StevenseenAndroidtoepassingwaarmee
deCongolezenmet iconenkunnencommu-
nicerenoverproblemendiezij ondervin-
denmethoutkap. Inapril reisdeStevensaf
naarCongoomdesoftwareende iconen fij-
neraf te stemmen.Doordatergeendraad-
loos internet is, verlooptdecommunicatie
via sms-berichten,waarmeedebelangrijk-
stedatawordendoorgestuurd.De smart-
phoneskunnenevenminmetzonnepane-
lenvanenergiewordenvoorzien,omdat
zonnepanelenvanwegehetdichteblader-
dekniet functioneren.Daaromwordenspe-
cialekookpotten ingezetdiewarmtevan
vurenomzetten inelektriciteit.

ervoor staan,werktnietmeer inallegevallen,
zoalsookdeervaringen in Japan latenzien.
Hetbetrekkenvanburgersbij ‘officiële’me-

tingen isniettemineenvoorzichtigproces, zegt
Volten.Deopkomstvanburgerwetenschapbe-
tekent zekernietdat ‘gewone’onderzoekers
overbodigworden.Aldiegegevensdieburgers
leveren,moetenwelgeïnterpreteerdworden,
zegtdeonderzoekster. Als erbijvoorbeeldeen
pluimSaharazandopkilometershoogteover-
waait, of zoals afgelopenweek,de rookvanbos-

branden inCanada, zal iSpexdiemee-interpre-
teren, terwijl zeaandegrondmisschiengeen
enkele invloedhebben. ‘Datmoet jemeenemen
in je interpretatie. Zodat jenietonnodigalarm
slaat.’

Dat isdeanderekantvandemedaille: bur-
gersdieermeteenappopeigenhoutjeopuit
trekkenenallerleimetingendoendienietklop-
pen. Er zijn tallozeappsverkrijgbaardiebewe-
renstraling temetenmetdecameravande
smartphone,duszonderextrameetapparaat.
‘Mijncollega’sdie radioactiviteitsmetingen
doen,hebbenzeonderzocht. Veel zijnheel
slecht’, zegtVolten. ‘Diekomenmetwaardendie
veel tehoogzijn.’Datkanvervelenduitpakken.
Steldat er eenkernrampinNederlandgebeurt:
‘Dangaanmensenmetdit soort appsmetenen
komenterugmetveel tehogewaarden.’Dat
gaat totonrust leiden, zegtVolten, zekerals ‘de
officiële instanties’ lagere,mogelijkgeruststel-
lenderwaardenpubliceren. ‘Burgersdenken
wellichtdat er sprake is vaneendoofpot.’
Wantrouwenvandeburgeroverdeofficiële

cijfersmageenrol spelenbijhetopzettenvan
burgernetwerken, andersomstaanveelbeleids-
makers sceptisch tegenoverdeze initiatieven,
zegtEllieD’HondtvandeVrijeUniversiteitBrus-
sel. ZewerktaanhetprojectNoiseTube,waarbij
burgersmethunsmartphoneeneengratis app
geluidsmetingendoen. InwonersvanAntwer-
penenBrusselgingenenthousiast aandeslag

methet verzamelenvandata,maarhet initia-
tief konniet altijd rekenenopenthousiasmebij
bestuurders,merkteD’Hondt. ‘Diewillen toch
het liefst vasthoudenaantraditionelemetho-
den.’ Terwijl beideelkaargoedzoudenkunnen
aanvullen, zegt ze. ‘Eengsmisgeenofficiëlege-
luidsmeter,maarwewillenkijkenof jedemin-
derekwaliteit kuntcompenserenmetkwanti-
teit.’Het idee is,net alsbij iSpex,dat eengroot
aantalminderbetrouwbaremetingen toch tot
eenvalideuitkomstkunnen leiden.

Globaal

Demethodenvoorgeluidsmetingenkunnenel-
kaaraanvullen,denktD’Hondt.Deofficiëleme-
tingengebeurenop4,5meterhoogte,degemid-
deldehoogtevaneenslaapkamerraaminde
stad.Geluidsprofielenwordennietdirectgeme-
ten,maarberekendopbasis vanverkeerstellin-
gen.Hoeveel vrachtwagenskomenervoorbij,
hoeveel auto’s,wat ishungemiddeldegeluids-
productie.Datgemiddeldewordtvertaaldnaar
eengemiddeldgeluidsniveauopeengemid-
deldedag.

Door tewerkenmetmodellen, krijg je een
goedglobaalbeeld,maar je zietnietwatdepro-
blemenopeenbepaaldeplekopeenbepaald
momentzijn, zegtD’Hondt. ‘Degeluidsdatavan
demodellenzijnbovendienvaakdrie jaaroud.
Indie tijdkanerveel veranderdzijn.Met tele-
foonmetingenmaak jeeenmomentopnameen

kun je lokaleproblemensnellerontdekken.
Elke techniekheeft zijneigenvoordeel.’

Met smartphonemetingenkun jebijvoor-
beelddirect zienwatdeeffectenzijnvaneen
wegomleiding. ‘Dankun jealsbeleidsmaker
zienof het echt zoerg is, opbasis vandeklach-
tenovergeluidsoverlastdie jekrijgt.’
De inzet van telefoonsheeftnognietgeleid

totbeleidsaanpassingen, zegtD’Hondt. ‘Zover
zijnwenogniet.Maareengrootschaligproject
als iSpexkanertoebijdragendatbeleidsmakers
hetnutvanburgernetwerken inzien. Enbur-
gerskunnenerhunstemermee latenhoren.’

Deopkomstvanburgerwetenschapveran-
dertde rol vandebestaandewetenschapper,
denktD’Hondt.Het is eenbeetje als tijdensde
industriële revolutie, zegt ze: sommige functies
verdwijnen,maarerkomenanderevoor inde
plaats.Dat effect zalburgerwetenschapopde
‘echte’wetenschaphebben.Wetenschappers
zullenmindergegevensvergarenenmeer inter-
preteren. ‘Diedata,diekomenwel.Wehebben
vooralnieuwemethodennodigomaldiegege-
vens teanalyseren.’

VoltenvanhetRIVMheeft eenvergelijkbaar
ideaal. ‘Als je ergenseenmetingwiltdoen, zou
hetmooi zijnals je jedeelnemersdie inde
buurt zijneenberichtkunt sturen:wil je even
meten?’Vervolgenskunnenwetenschappers
concluderenhoehetprecies zit. ‘Danvoorkom
je inelkgeval allerleiwildeberichten.’

iedersbroekzak

Wijwillentegen
burgerszeggen:er
zijnnogveelvragen
open.Helponsmeeze
tebeantwoorden

Smartphones
inhet
regenwoud


