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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Nummer van het instrument:

056

Omschrijving deel 1
Naam

Meet je Stad

Ontwikkelaar en land

inwoners & gemeente Amersfoort

Jaar van uitbrengen

2015

Wordt het nog doorontwikkeld? Zo nee, datum van
definitieve versie

ja

Website

https://meetjestad.net/nl/

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van het instrument – wat het kan / welk Begin 2015 startte in Amersfoort het burgerwetenschapsproject Meet Je Stad. Binnen Meet Je Stad doen
probleem het oplost (max 200 woorden)
inwoners metingen die iets zeggen over het weer en klimaat in Amersfoort en omgeving. Maar Meet Je
Stad is meer dan meten: inwoners bedenken samen onderzoeksvragen, bepalen zelf waar ze meten en
analyseren (zelf of samen met betrokken organisaties) de data op zoek naar inzichten. Dit doen ze in
samenwerking met een aantal partijen, zoals de gemeente Amersfoort, het waterschap Vallei en Veluwe
en de Hogeschool van Amsterdam.
Al een aantal jaar meten inwoners temperatuur en luchtvochtigheid. Momenteel worden daar metingen
naar luchtkwaliteit en bodemvocht aan toegevoegd. Alle meetgegevens van Meet je Stad zijn als open
data te bekijken via de website van Meet je Stad.
Instrument kan ingezet worden door de overheid

ja

Instrument kan ingezet worden door private partijen

ja

Instrument kan ingezet worden door individuen

ja

Wat is het businessmodel van de ontwikkelaar

x

Wat is het verdienmodel van het betreffende instrument

x

In welk land wordt het instrument al ingezet?

Nederland, Noorwegen

Is er een ondersteuning voor verschillende talen, zo ja welke Nederlands en Engels
talen
Toepassing van een instrument / op welk schaalniveau kan Wijk / stad
het instrument worden toegepast (niveau van de: wijk, stad,
provincie, land, wereld)

Op welke markt richt de tool zich? (Nederland, Europa,
Wereld)

Europa, maar de verzamelde data is open toegankelijk vanaf waar dan ook ter wereld.
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