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Inleiding
Participatieve monitoring is een voorbeeld van zogenaamde Citizen Science. Citizen Science
bestaat al eeuwen. Het zijn bevlogen burgers die op eigen initiatief onderzoek doen. Isaac Newton
en Charles Darwin zijn daar voorbeelden van. Nu zijn het enthousiaste mensen die zich in hun vrije
tijd bezig houden met het tellen van bijvoorbeeld vlinders, planten of vogels. De Nationale
Tuinvogeltelling van 27 en 28 januari jl. is hiervan een mooi voorbeeld.

Recent is er bij overheden en kennisinstellingen weer veel interesse voor het concept Citizen
Science. Daarvoor zijn drie belangrijke redenen:
1)  Overheden en kennisinstellingen hebben voor de uitvoering van hun taken of

kennisontwikkeling een steeds grotere honger naar meetgegevens. Door krimpende
budgetten wordt echter vaak bezuinigd op monitoring. Betrokken burgers kunnen dan een
uitkomst zijn. Zij verzamelen kosteloos nuttige informatie. Dit wordt ook wel Participatieve
Monitoring genoemd.

2)  Overheden zijn op zoek naar manieren om burgers meer te betrekken bij hun taken en
besluitvorming (burgerparticipatie). Citizen Science maakt de afstand tussen burger de
overheid kleiner en kan daarmee de bewustwording en betrokkenheid van burgers stimuleren.

3)  De inzetbaarheid van burgers voor het verzamelen van meetgegevens is enorm toegenomen
door de populariteit van de smartphone. Door de combinatie van camera, gps en 3G en met
slimme Apps en accessoires kan bijna iedereen die dat wil observaties of meetgegevens
verzamelen en delen.

Participatieve Monitoring en Waterkwaliteit
Water is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en voldoende water van een goede
kwaliteit is een voorwaarde voor ons welzijn en onze welvaart. Door klimaatverandering,
toenemende verstedelijking en intensief landgebruik staat de manier waarop we nu met ons water
omgaan sterk onder druk. Deze uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen en grote
investeringen terwijl er tegelijk steeds minder middelen beschikbaar zijn. Het rijk en de decentrale
overheden moeten met minder middelen het waterbeheer doelmatiger uitvoeren - goede kwaliteit
tegen lagere kosten. Het behoud en de verbetering van een goede waterkwaliteit kunnen
waterbeheerders niet alleen realiseren. Ze hebben hiervoor andere partijen nodig die door hun
handelen en/of bedrijfsvoering invloed hebben op de waterkwaliteit.
Een belangrijk onderdeel van het waterbeheer is de monitoring en informatievoorziening over de
kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Hier liggen kansen voor een Citizen Science
benadering. Door de combinatie van de functionaliteiten van de smartphone met nieuwe kennis en
technologie op het vlak van de ICT, beeldherkenning en (snel)testen voor waterkwaliteit is het
mogelijk op een eenvoudige manier metingen te verrichten aan de waterkwaliteit. Door
gezamenlijk met burgers en bedrijven te monitoren, kan nuttige aanvullende informatie verzameld
worden en krijgen deelnemers meer begrip en inzicht in hun eigen mogelijkheden om bij te dragen
aan goede waterkwaliteit. Participatieve monitoring kan daarmee in potentie uitgroeien tot een
volwaardig instrument voor het duurzame beheer van waterkwaliteit.

Werksessie Participatieve Monitoring Waterkwaliteit op de Kaart - IV
De potentie van participatieve monitoring is verkend in twee sessies van het symposium
Waterkwaliteit op de Kaart IV op 25 januari 2018 in het LEF Future center in Utrecht. De conclusie
van de goedbezochte sessies was dat participatieve monitoring een beloftevol instrument is om
samen met belanghebbenden en geïnteresseerden te werken aan het meten en verbeteren van
waterkwaliteit. Meer projecten met participatieve monitoring zijn gewenst om meer ervaring op te
doen met dit instrument.
Participatieve monitoring verbetert de betrokkenheid, bewustwording en kennis bij deelnemers en
kan daarmee de aanzet geven tot gedragsverandering ten bate van waterkwaliteit. Tegelijkertijd
levert participatieve monitoring kennis over hoe deelnemers kijken naar waterkwaliteit en hoe hun
handelen de waterkwaliteit beïnvloedt. Ook kan participatieve monitoring data opleveren die op
andere wijze niet of alleen tegen hoge kosten verkregen kan worden.



Aan de hand van drie cases die in de ochtendsessies besproken zijn, werd duidelijk dat
participatieve monitoring vanuit diverse doelstellingen en op veel verschillende manieren
uitgevoerd kan worden.  Participatieve monitoring is altijd maatwerk dat moet passen bij de
doelstelling, doelgroep en het onderwerp. Belangrijke aandachtspunten zijn:
- hoe om te gaan met belangen van alle partners,
- duidelijke communicatie over het doel en uitvoering van de participatieve monitoring en de

communicatie van resultaten,
- een inhoudelijke vraag vanuit waterbeheerder of deelnemer als vertrekpunt, verbeteren van

(water)bewustzijn is geen doel op zich
- benodigde begeleiding om monitoring goed uit te laten voeren.
Een goede evaluatie van participatieve monitoringsprojecten is gewenst om meer te leren hoe dit
uit te voeren.

Uit de discussie werd duidelijk dat participatieve monitoring vooralsnog aanvullende gegevens
levert. Het zal de bestaande monitoring niet snel kunnen vervangen.
De drie besproken cases waren:
- Monitoring door burgers bij het Schone Waterexperiment in Amsterdam (Liesbeth Hersbach,

Waternet)
- Waterplantenmonitoring door boeren (Michiel Wilhelm, Tauw in opdracht van Waternet)
- Monitoring van waterkwaliteit door boeren (Janjo de Haan, WUR)


