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Het onderzoek naar en het begrip van stedelijke ecologische 
fenomenen vereist dat er tegelijkertijd wordt gekeken naar twee 
dynamische processen: de relatie tussen de staat, wetenschap en 
activisme als de plaats waar de stedelijke ecologie als sociaal 
fenomeen wordt geconstrueerd; en de wijze waarop de stedelijke 
omgeving en de samenleving met elkaar interageren. Op basis van 
deze premissen concentreert het proefschrift zich op "De hemel 
boven Brussel", dat wil zeggen: de casus van luchtvervuiling in 
Brussel. Het omvat in het bijzonder een retrospectieve analyse, 
waarbij de geografie, de kennis en de politiek van de luchtvervuiling 
worden onderzocht aan de hand van een exploratie van de mobilisatie 
van burgers voor een schonere lucht in de laatste veertig jaar, en een 
analyse van de ruimtelijke relaties tussen luchtvervuiling en 
geografische bereikbaarheid, die als emblematische kenmerken van 
stedelijke agglomeraties worden beschouwd. Voortbouwend op deze 
analyse en op het Citizen Science project "AirCasting Brussels" stelt 
het proefschrift een op burgerwetenschap gebaseerde experimentele 
benadering voor van de analyse van geografieën, kennis en politiek 
van luchtvervuiling. In de eerste plaats wordt Citizen Science 
beschouwd als een onderzoeksobject, waarbij het onderzoek de 
mogelijkheden onderzoekt om epistemische en procedurele vormen 
van milieu-onrechtvaardigheid aan te pakken. Vervolgens wordt het 
gebruikt als onderzoeksmethodologie om in te schatten wanneer, 
waar en waarom Brusselaars aan luchtvervuiling worden blootgesteld, 
en hun bewegingsruimte om blootstelling te verminderen. 

Over het geheel genomen illustreert het proefschrift hoe 
verontreinigende stoffen in de lucht materieel en symbolisch in 
wisselwerking staan met de stedelijke omgeving, en hoe ze door deze 
wisselwerking luchtvervuiling worden. In het licht van de analyse van 
de invloed van kennis op de mobilisatie van burgers voor schonere 
lucht, concludeert dit proefschrift dat kennis een belangrijk middel is 
om macht te verwerven, of het nu gaat om institutionele actoren die 
hiërarchische autoriteiten handhaven of om activisten die campagne 
voeren en daarmee de status quo aan vechten, maar dat het in geen 
van beide gevallen een bepalende factor is. Het proefschrift 
illustreert ook de ondubbelzinnige en essentiële samenhang tussen 
stedelijke luchtvervuiling en mobiliteit, als een intrinsiek kenmerk 
van de sociaal-ecologische aard van steden. Deze verbinding is 
systemisch en de implicaties ervan variëren van de collectieve 
organisatie van infrastructuur en mensen in de ruimte, tot ervaringen, 
beleefd door individuen en gemeenschappen. 
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