


➢ Vrijwilligersorganisatie in de stad Utrecht
➢ Maakt groene en duurzame keuzes mogelijk

▪ Milieuwijzer Utrecht
▪ Vergroenen in de wijk

▪ Groene Maandag
➢ Betrokken bij citizen science projecten

▪ Meet Je Stad! sinds 2019



Hittestress neemt toe

2015 2050?



Klimaatverandering 
& klimaatadaptatie

Gemeente Utrecht werkt aan 
een klimaatadaptiebeleid.



Een startende 
community

Streven: een levendige community van 
burgerwetenschappers die samen 

klimaatvraagstukken onderzoeken
& eind 2021 hangen er 100 meetkastjes in Utrecht



Hoe begon het?
➢ Op bezoek bij Amersfoort

➢ Hoe willen wij het aanpakken?
➢ Bottom-up spreekt ons aan!

➢ Partners vinden
➢ En niet onbelangrijk: €€€



Brainstormen
➢ Wat willen we onderzoeken

➢ Wat voor data heb je daarvoor nodig?
➢ En welke technische talenten?

➢ Interesse in meetkastjes bouwen
➢ Fijnstof

➢ “Neem je stad waar”



Plan
Samenwerking: Nieuwe bibliotheek Neude met een mooi LAB

& HaHaHo: DIY MakersLab

➢ Elke maand een duoworkshop
‘Bouw je eigen meetkastje’

➢ Elke maand een inloopavond bij het MCU

▪ Door corona kleinschalige workshops
▪ Ondanks corona erg populair

▪ In juli, augustus en september ca. 20 kastjes gesoldeerd
▪ En toch weer dicht…



Burgerwetenschap 
in een lockdown…

➢ Inloopavonden via zoom
▪ Wat voor data hebben we al verzameld?
▪ Hoe maak ik hier grafiekjes van? En GIS?

➢ Maandelijkse nieuwsflits
➢ Aandacht blijven geven aan ons project online

➢ Belrondje langs alle workshop deelnemers
➢ Reparaties! 
➢ En meer…







Terugblik
➢ Learning by doing

➢ Vooral bezig met de opzet
➢ Meer focus op de inhoud nodig: wat gaan we met 

onze metingen nou eigenlijk onderzoeken?

➢ Een kerngroep van actieve burgerwetenschappers
➢ Veel vraag naar fijnstof metingen

➢ Hoe houden we meer mensen betrokken na een 
workshop?



Vooruitblik
➢ Doorgaan met meetkastjes bouwen om 

meer bereik te hebben qua metingen
➢ Een groeiende enthousiaste community 

waarin we krachten bundelen

➢ Ons eerste onderzoek afronden
➢ Wat willen we deze zomer onderzoeken?

➢ Bewustzijn creëren over 
klimaatvraagstukken onder bewoners 

van de stad Utrecht
➢ Het blijft: Learning by doing



Bedankt!

Contact: projecten@mcu.nl
Website: 
https://mcu.nl/projecten/meet-je-stad-utrecht/
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