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Stichting EDSP ECO is een onderzoeks- en projectenbureau en creëert een omgeving om 

organisaties wereldwijd te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor acties om de planeet te 

beschermen, armoede te beëindigen of het welzijn te vergroten. www.edsp.eco  

 

Stichting Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, bewoners, 

activiteiten, diensten en gebruikers in en rondom de havens en rivieren van Arnhem. De 

stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en opzetten van activiteiten voor 

burgerinitiatieven, goede doelen en groene organisaties. Daarnaast informeren we de 

bewoners van Arnhem door middel van het delen van nieuws en interessante ontwikkelingen of 

activiteiten. www.arnhemspeil.nl  

Subsidieaanvraag 
 
OmgevingsData Monitor (ODM) 

http://www.edsp.eco/
http://www.arnhemspeil.nl/
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Subsidieaanvraag 
OmgevingsData Monitor 

Deze subsidieaanvraag is een voortvloeisel uit het LuchtData Project van eind 2019 waarmee we het Arnhemse 
Burgermeetnet uitgerold hebben en de uit te voeren vervolgprojecten die we in deze aanvraag beschrijven zijn 
opgenomen in de inventarisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor deelname van 
Gemeente Arnhem als Smart City binnen het Steden Netwerk G40. 
 

Onze aanvraag omvat meerdere deelprojecten die deels gemeente Arnhem omvatten. Al onze projecten worden 
als open-source beschikbaar gesteld en we ondersteunen actief bewonersgroepen wereldwijd die de door ons 
ontwikkelde toepassingen willen kopiëren en gebruiken. Omdat Arnhem onze thuishaven is worden alle tools en 
toepassingen als eerste in onze eigen stad geïmplementeerd. De gegenereerde data wordt vervolgens 
geanalyseerd door gerenommeerde instituten en bedrijven. De data en de resultaten van de analysen zijn 
beschikbaar voor iedereen. 

  
Onze toekomstige projecten voor de komende 2 jaar vallen daarbij binnen de categorieën ‘Smart Environment’ en 
‘Smart Citizen’ waaraan we een concrete invulling willen geven in samenwerking met o.a. Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Stuttgart en Cobra Groeninzicht.  
 
Met Cobra Groeninzicht gaan we onderzoeken hoe we hittestress binnen Arnhem kunnen meten en hoe burgers 
doormiddel van de Bomen Monitor zelf inzicht krijgen in hoeverre bomen in hun buurt hittestress tegen gaan, 
met de Erasmus Universiteit starten we een project om de functies van het burgermeetnet uit te breiden 
waardoor we luchtvervuiling en hittestress tot 2 dagen vooruit kunnen voorspellen, met de Radboud Universiteit 
werken we al samen om het gebruik van het Arnhemse Burgermeetnet in kaart te brengen en met de Universiteit 
van Stuttgart gaan we het bestaande burgermeetnet uitbreiden met geluidssensoren en mogelijk ook met 
stikstofsensoren. 

 

 

 
Het OmgevingsData Monitor (ODM) project is in 2019 als eenvoudige versie tot stand gekomen om de werking 

van de fijnstofmeters van het Arnhemse LuchtData Burgermeetnet te kunnen monitoren. Eind 2020 wordt de 

monitor naar de Cloud gemigreerd en zullen we additionele functies toevoegen. In 2021 bieden we een open 

source Cloud platform met uitgebreide tooling en aanpasbare weergaven voor burgers, het stadsbestuur en 

milieudiensten om hun omgeving gratis te kunnen monitoren. Het doel van het programma is het bevorderen van 

ontwikkeling op het gebied van transparantie, Open Data en Citizen Science. 

 

We ontwikkelen apps die de samenleving informeren, positief vormgeven en ondersteunen en het werk van 

overheden en autoriteiten transparanter maken. De stad van de toekomst is van haar burgers. De digitale tools, 

de Maker Movement en Citizen Science zorgen ervoor dat steeds meer mensen de mogelijkheid krijgen om de 

stad zelf te ontwerpen. Hiermee creëren we draagvlak in de maatschappij voor de grote veranderingen die nodig 

zijn voor een verbetering van de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. 

„We believe passion & knowledge can change the world.  

Our mission is to encourage and support the architects of 

tomorrow.” 
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1. Projectorganisatie 
Stichting EDSP ECO biedt een online omgeving om 

organisaties en bewonersinitiatieven wereldwijd te 

ondersteunen die acties ondernemen om de planeet te 

beschermen, armoede te beëindigen of het welzijn te 

vergroten.  

We bieden ondersteuning in de vorm van websites bouwen 

en beheren, uitgebreid onderzoek doen, digitale campagnes 

aanbieden, betrokken partijen verbinden, openbare 

toespraken en interviews houden en milieuvriendelijke 

oplossingen ontwikkelen en uitrollen. Daarnaast richten we 

ons actief op politici en bedrijven die verantwoordelijk zijn 

voor vervuiling en klimaatverandering.  

Wij zijn een vrijwilligersorganisatiei zonder winstoogmerk en werken samen met lokale, landelijke en internationale 

burgerinitiatieven en organisaties om vernieuwende duurzame technologieën en oplossingen te ontwikkelen en 

implementeren voor de overgang naar een circulaire economie. 

 

Stichting Arnhems Peil  is de regionale tak van stichting EDSP ECO en biedt in de Arnhemse regio praktische ondersteuning 

aan diverse actiegroepenii waarmee we actief samenwerken bij het opzetten van burgerparticipatie en bewonersinitiatieven. 

Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, bewoners, activiteiten, diensten en gebruikers in 

en rondom de havens en rivieren van Arnhem. De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en opzetten 

van activiteiten voor goede doelen zoals “Red de bijen”, “Behoud de bomen”, “Weg met plastic”, “Stop de 

biomassacentrale”, “Vergroot de biodiversiteit”, “Verbeter de Waterkwaliteit”, “Veilige en gewenste woonbootlocaties” het 

"Arnhemse LuchtData Project", het “Vleermuishuis Project” en "de Onderstroom" etc. Daarnaast informeren we de 

bewoners van Arnhem door middel van het delen van nieuws en interessante ontwikkelingen of activiteiten. 

De beide stichtingen maken gratis gebruik van de faciliteiten die EDSP BViii biedt op het gebied van IT-consultancy, diensten 

en oplossingen voor het optimaliseren van informatiesystemen, ontwerp, implementatie en beheer van IT-architectuur, en 

de beschikbaarheid en beveiliging van (mobiele) applicaties en data, (Azure) Cloud-migratie, DevOps-oplossingen en 

huisvesting. Onze stichtingen hebben het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 

EDSP BV is een SBB-erkend leerbedrijf. Met de inzet van 5 stagiaires iv gaan we het bestaande sensornetwerk uitbreiden en 

data genereren, prepareren en analyseren over milieu- en biodiversiteitsvraagstukken die nu spelen. Via ons leerbedrijf doen 

we er alles aan om jongeren te inspireren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het stellen van kritische vragen, 

het vormen van een eigen mening en het ondernemen van actie. Daarnaast leren we ze IT en data op een innovatieve manier 

in te zetten. 

 

Contactgegevens stichtingen Arnhems Peil en EDSP ECO: 
 
Secretariaat: Marloes Spaander 
marloes.spaander@edsp.nl 
Tel: +31 (0) 6 2888 3999 
 
Adres: Westervoortsedijk 85, 6827 AW, Arnhem, NL 
Websites: www.edsp.eco / www.arnhemspeil.nl  
 
Bankgegevens:  
Rekeninghouder: EDSP ECO  
IBAN: NL93 TRIO 0788 8220 55 
 

Fondswerving: Ronny de Hullu 
ronny.de.hullu@edsp.nl  
Tel: +31 (0) 6 2737 6810 
 

Figuur 1: donut-economie 

 

https://www.edsp.nl/docs/edsp-eco-statuten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-07-arnhemspeil-statuten.pdf
mailto:marloes.spaander@edsp.nl
mailto:marloes.spaander@edsp.nl
http://www.edsp.eco/
http://www.arnhemspeil.nl/
mailto:ronny.de.hullu@edsp.nl
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2. Projectdoel 
De komende maanden zal het personeel van EDSP BV een Azure Cloud omgeving inrichten voor de stichtingen EDSP ECO 

en Arnhems Peil om de ontwikkeling van het OmgevingsData Monitor (ODM) platform mogelijk te maken. De Azure Cloud 

omgeving van EDSP BV  biedt een beheersbaar en stabiel applicatieplatform met veel extra integratiemogelijkheden 

bestaande uit redundante en schaalbare web-, applicatie- en database-servers, Cloud functies, een ontwikkel-, test- 

acceptatie- en productieomgeving en virtuele ontwikkelwerkplekken voor ontwikkelaars, stagiaires en vrijwilligers.  

 
2.1. OmgevingsData Monitor (ODM)  

Het ODM-platformv zal vervolgens in fases verder uitgebreid worden 

met extra functionaliteit om integratie te bieden met sociale media 

platformen zoals Facebook en Twitter. Hiermee kunnen derden 

toegang krijgen en actief deelnemen aan de mogelijkheden die het 

platform biedt.  

Het is straks voor iedereen mogelijk om op een eenvoudige wijze 

aangepaste weergaven te genereren van hun omgeving door data 

inzichtelijk te maken van meerdere typen sensoren van 

sensor.community voor bijvoorbeeld fijnstof, temperatuur, relatieve 

luchtvochtigheid en geluid. Deze gegevens kunnen gecombineerd 

worden met bijvoorbeeld data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), Cobra’s Bomenmonitor, Our World in Data. 

en real-time data die meet- en weerstations van het RIVM/ODRA, de TROPOMI-luchtkwaliteit satelliet, de MeteoServer van 

het KNMI en de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) genereren. 

De ODM maakt gebruik van een ETL-programma (Extract-

Transform-Load) waarmee gedigitaliseerde 

bestands(data)formaten kunnen worden ingelezen van 

verschillende bronlocaties om geconverteerd te worden naar een 

ander formaat of weergave. Dit principe is al getest tijdens het 

LuchtData 2019 Project om het functioneren van de 130 

Arnhemse fijnstofsensoren te monitoren.  

Eind 2021 zullen we ook gebruik gaan maken van Azure Maps, 

Data Factory en AI functies. Zo krijgt iedereen toegang tot real-

time informatie over een gebied van zijn keuze en kan ook het 

verloop en voorspellingen worden weergegeven van klimaat-, 

natuur- en biodiversiteitvraagstukken over een bepaalde tijd. Het 

ODM-platform biedt instanties en data leverende organisaties een 

fundament ter kalibratie van bestaande rekenmodellen en een 

fysieke onderbouwing1 waarop beleid gebaseerd kan worden. De 

eigen inbreng van EDSP BV aan stichtingen EDSP ECO en Arnhems 

Peil legt het fundament waarop we onze onderstaande doelen 

kunnen waarmaken. 

Met het ontwikkelen van de ODM in de Azure Cloud van Microsoft is de basis van deze applicatie wereldwijd op te schalen 

om er vervolgens andere open-source databronnen aan te koppelen die specifiek land- of continent gebonden zijn. Dit maakt 

de ODM wereldwijd inzetbaar en geeft burgers en organisaties tools om de oorzaken van milieu- en gezondheidsproblemen 

in kaart te brengen en inzicht te verschaffen. Het ODM-platform maakt de problemen visueel inzichtelijk en deelbaar via 

sociale mediaplatformen. 

 

 
1 https://www.edsp.nl/research/2020-05-07-edsp-eco-air-data-citizen-science-monitoring-network-vs-copernicus-satellite-

atmosphere-monitoring-service-data-analysis-english.pdf 

 

Figuur 3: verspreiding fijnstof bij brand autosloperij Dieren                                   
Bron: Reinier Straatemeier 

Figuur 2: NL-Alert 31 juli 2020  

https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-01-31-arnhemspeil-edsp-eco-arnhemse-luchtdata-burgermeetnet-project-vervolg-de-omgevingsdata-monitor-meten-is-weten.pdf
https://maps.sensor.community/#13/51.9700/5.9498
https://www.ndff.nl/
https://www.bomenmonitor.nl/
https://ourworldindata.org/
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/tropomi
https://meteoserver.nl/
https://www.edsp.nl/research/2020-05-07-edsp-eco-air-data-citizen-science-monitoring-network-vs-copernicus-satellite-atmosphere-monitoring-service-data-analysis-english.pdf
https://www.edsp.nl/research/2020-05-07-edsp-eco-air-data-citizen-science-monitoring-network-vs-copernicus-satellite-atmosphere-monitoring-service-data-analysis-english.pdf
mailto:%3cblockquote%20class=%22twitter-tweet%22%3e%3cp%20lang=%22nl%22%20dir=%22ltr%22%3eGrote%20waarneming%20fijnstof%20brand%20Westervoort%20%3ca%20href=%22https://t.co/spgJKngTij%22%3epic.twitter.com/spgJKngTij%3c/a%3e%3c/p%3e&mdash;%20Reinier%20Straatemeier%20(@rstraat)%20%3ca%20href=%22https://twitter.com/rstraat/status/1291288779127435264?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3eAugust%206,%202020%3c/a%3e%3c/blockquote%3e%20%3cscript%20async%20src=%22https://platform.twitter.com/widgets.js%22%20charset=%22utf-8%22%3e%3c/script%3e
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Gemeente Arnhem is binnen het Steden Netwerk G40 als Smart City opgenomen in de inventarisatie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.  Het LuchtData project en de OmgevingsData Monitor zijn als Smart Citizen project in de 
inventarisatie opgevoerd (punt 7.6 op pagina 20).2 Onze stad stelt hoge ambities, met een verbetering van 10% van 
luchtkwaliteit ieder jaar, en een duurzame gridmix van 14 procent (bijna het dubbele van het Nederlands gemiddelde). 
  
Onze toekomstige projecten voor de komende 2 jaar vallen binnen de categorieën ‘Smart Environment’ en ‘Smart Citizen’. 
Hieraan willen we een concrete invulling geven door een publiek/private samenwerking aan te gaan met  Cobra 
Groeninzicht. Samen gaan we onderzoeken hoe we de hittestress binnen Arnhem het beste kunnen meten.  
 
Samen met een Assistent Professor van Institute for Housing and Urban Developement (IHS) van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam dienen we een projectvoorstel in om luchtvervuilingen hittestress tot 2 dagen vooruit te voorspellen en het 
organiseren van een discussie/workshop over ‘common-grounds’, wat bewoners zien als hun gemeenschappelijke basis 
w.b.t. een gezonde omgeving en luchtkwaliteit.  
 

2.2. Lespakket Luchtkwaliteit en uitbreiding LuchtData Project Arnhem 

Begin 2021 willen we workshops organiseren in de Arnhemse woonwijken ’t Duifje, Malburgen, Immerloo en Het Broek. 

Deze wijken liggen omringd door snelwegen, vaarroutes en industrieterreinen en hier hangen nog relatief weinig sensoren. 

We verwachten in deze wijken verhoogde fijnstofwaardes.  

Meerdere deelnemers van het LuchtData 2019-project hebben een sensor gesponsord en we hebben hierdoor lage 

materiaalkosten. We willen een lespakket maken om jongeren uit die wijken bewust te maken van luchtverontreiniging en 

tijdens enkele lessen gaan we met de scholieren fijnstofsensoren in elkaar zetten en permanent plaatsen in de drie 

woonwijken. Het lespakket wordt online ondergebracht bij KennisCloud3 zodat andere scholen in het land er ook gebruik van 

kunnen maken. 

 

Figuur 4: de enkele sensoren in wijken 't Duifje, Malburgen, Kleefse Waard en het Broek                    
bron: sensor.communities 

 

 
2 https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-25-gov-nl-miniew-onderzoek-smart-cities-in-de-g40-stedelijke-overzichten-smart-

city-projecten-in-arnhem-luchtdata-project.pdf 

 

3 https://www.kenniscloud.nl/page/5711/025-arnhem-nijmegen  

https://maps.sensor.community/#15/51.9675/5.9231
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-25-gov-nl-miniew-onderzoek-smart-cities-in-de-g40-stedelijke-overzichten-smart-city-projecten-in-arnhem-luchtdata-project.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-25-gov-nl-miniew-onderzoek-smart-cities-in-de-g40-stedelijke-overzichten-smart-city-projecten-in-arnhem-luchtdata-project.pdf
https://www.kenniscloud.nl/page/5711/025-arnhem-nijmegen
https://maps.sensor.community/#13/51.9700/5.9498
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2.3. Burgers, politiek en bedrijven informeren en activeren 

Onze groeiende groep vrijwilligers, met verschillende professionele achtergronden, verschaft ons inzicht in de complexiteit 

van de biodiversiteits- en milieuproblemen en helpt ons met het in beeld brengen van mogelijke oplossingen. Door 

dossierkennis van ons netwerk te combineren met data uit verschillende databronnen willen we tot een integrale aanpak 

komen van de diverse biodiversiteits- en milieuproblemen. Met de ontwikkeling van de ODM, infographics, animaties, 

gebiedskaarten en documentaires willen we instanties, bedrijven, politieke partijen, scholen, bewoners- en actiegroepen 

inspireren tot actie voor een schonere, socialere maatschappij en handvaten geven om zelf acties of projecten uit te voeren. 

3. Aanleiding 
Eind 2019 startte op maar enkele kilometers van het Arnhemse 

centrum en omgeven door woonwijken de biomassacentrale op van 

Veolia op. De uitstoot baarde direct omwonenden en personeel van 

omliggende bedrijven grote zorgen.  

Stichting Arnhems Peil plaatste samen met de bewoners in een paar 

maanden tijd 130 fijnstofsensoren over de stad verspreid, waarmee 

de fijnstofuitstoot van o.a. de Veolia biomassacentrale in beeld 

werd gebracht. Dit was de start van het LuchtData 2019-project.  

Door de meetresultaten via sensor.community en sociale media te 

delen en daar vervolgtrajecten aan te koppelen, genereerden we 

veel landelijke media-aandacht. Er haakten uit heel Nederland 

diverse bewonersgroepen aan om hun eigen meetnet op te zetten 

in hun eigen stad. Met het groeien van ons meetnet werden burgers 

geconfronteerd met de meetgegevens van de forse fijnstofuitstoot 

van deze vorm van energie- en warmteopwekking. Het beeld van 

‘duurzame energieopwekking door houtige biomassa’ kantelde bij 

burgers en instanties.   

Zowel de Sociaal Economische Raad, de Tweede Kamer en de 

Europese Commissie zijn na onze regionale, landelijke en internationale campagnes om de gevolgen van het verbranden van 

houtige biomassa op de kaart te zetten, tegen de inzet van houtige biomassa voor energieopwekking. 

Dit burgerparticipatieproject heeft een ‘onzichtbaar’ fijnstofprobleem inzichtelijk gemaakt en heeft bijgedragen aan het 

milieubewustzijn en de kennis over luchtvervuiling, industriële processen en besluitvorming. Het grootschalig gesubsidieerd 

toepassen van houtige biomassa staat inmiddels als problematisch en desastreus op de kaart. Het is nu aan de politiek en 

beleidsmakers het ingezette beleid om te vormen.  

4. Samenwerkingsverbanden 

Figuur 6: Ter illustratie  bron sensor.community 

Aan onderzoeks- en projectbureau stichting ESDP ECO zijn meerdere professionals verbonden die hun kennis en kunde 

vrijwillig inzetten om onze onderzoeksvragen vorm te geven en bevindingen te delen om samen te zoeken naar mogelijke 

oplossingen voor onderzoeksvragen. Daarbij is al samenwerking met onderwijsinstellingen als de Universiteit Stuttgart, 

Radboud Universiteit, Van Hall Larenstein Velp, HAS (Hogere Agrarische school), HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) en 

wordt actief samenwerking gezocht met het RIVM, ODRA en GGD Arnhem en Erasmus Universiteit Rotterdam om de 

wetenschappelijke toetsing van onze sensordata te borgen.  

Figuur 5: NO2-concentraties boven noord-Europa   bron: KNMI 

https://www.youtube.com/watch?v=Gdy6AELW9pw
https://www.youtube.com/watch?v=lZQHunJoTIM&list=PLTDKmwLG7gq8Ue1yfKEvbi3Nc-4b3Lxgf
https://sensor.community/
https://sensor.community/nl/
https://twitter.com/henk_eskes/status/1096849968864870400/photo/1
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De strategische keuze voor vrijwilligheid is gemaakt om een gelijkwaardige relatie te garanderen ten opzichte van onze 

vrijwilligers, bewoners- en actiegroepen bij het organiseren van bottom-up acties en zo draagvlak te creëren om samen naar 

oplossingen toe te werken. Het doel is het versterken van commitment en ieders kwaliteiten te erkennen en te herkennen vi 

Onze projecten draaien om kennisdeling, samenwerking en het aanwakkeren van intrinsieke motivatie van bewoners, 

bedrijven, politici en vrijwilligers om het heft in eigen hand te nemen, draagvlak te creëren en problemen aan te pakken.  

Door onderzoek naar lobbynetwerken en het stimuleren van volledige transparantie over ieders belangen en zorgen willen 

we naar oplossingen toewerken om de problemen aan te pakken. Onze onderzoeken uit het verleden en toekomstige 

onderzoeken worden ondergebracht bij KennisCloud om de archivering en vindbaarheid zeker te stellen. 

Met deze integrale aanpak willen we bereiken dat burgers, bedrijven en beleidsmakers gaan samenwerken om de transitie 

naar een duurzame, circulaire economie zonder fossiele energiebronnen en bijkomende vervuiling en uitbuiting mogelijk te 

maken. 

Stichtingen Arnhems Peil en EDSP ECO zijn gevestigd op het schip de Orion-

3 in de Nieuwe Haven in Arnhem en biedt daarmee een laagdrempelige, 

inspirerende omgeving waar vrijwilligers, stagiaires en professionals zich 

welkom weten. Al onze vaste vrijwilligers kunnen er gebruik maken van goed 

geoutilleerde kantoren, vaste- en virtuele (ontwikkel)werkplekken en 

hebben tevens toegang tot Microsoft Teams en de Azure Cloud omgeving 

voor overleg, werkdocumenten en de ontwikkelomgeving. We organiseren 

maandelijks een ‘inloopcafé’ om onze contacten te onderhouden en de 

projecten, activiteiten en voortgang de revue te laten passeren. Meerdere 

keren per maand worden er workshops, bouwavonden of vergaderingen 

georganiseerd. 

 

5. Leerbedrijf 
Vanaf 2021 starten 5 stagiaires met hun werkzaamheden. De stagiaires worden begeleid door ICT-personeel van EDSP BV en 

professionele vrijwilligers van de stichtingen EDSP ECO en Arnhems Peil. Een omgevingsbewuste houding van de stagiaires 

wordt aangemoedigd. Het voeren van open discussies en het vormen van gefundeerde argumentatie worden gestimuleerd 

door de setting en de activiteiten die we organiseren. Alle stagiaires werken 3 dagen op locatie en 2 dagen vanuit huis op 

een virtuele werkplek in de Cloud. Begeleiding is dagelijks beschikbaar zowel fysiek als door middel van Teams, DevOps en 

Agile tooling. Daar ESDP BV, stichting Arnhems Peil en stichting EDSP ECO kleine organisaties zijn, krijgen de stagiaires te 

maken met alle facetten van de bedrijfsvoering. We hanteren een maximale transparantie. We verlangen dan ook een grote 

mate van integriteit als het gaat om bedrijfsbelangen en privacygevoelige gegevens. 

 

6. Activiteitenplanning 
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Figuur 6: Orion-3                               bron: EDSP BV 

https://arnhemspeil.nl/contact/#orion-3-arnhem
https://arnhemspeil.nl/contact/#orion-3-arnhem
https://arnhemspeil.nl/contact/#orion-3-arnhem
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6.1. Lespakket en uitbreiding LuchtData Project 

Wijken ’t Duifje, Immerloo en Het Broek grenzen aan Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en liggen ingesloten door drukke 

toegangswegen en vaarroutes. Met een lespakket over luchtvervuiling en enkele workshops willen we samen met bewoners 

een 30-tal wifi-fijnstofsensoren bouwen en ophangen in de wijken. Daarvoor gaan we een samenwerking aan met 

Wijkvereniging "Het Duifje-Immerloo II" in Arnhem-Zuid en Wijkcentrum Symfonie in Het Broek. Met alle informatie die we 

het afgelopen jaar hebben geproduceerd inzake luchtkwaliteit kunnen we een lespakket over luchtvervuiling vormgeven. 

Van het LuchtData 2019 Project hebben we nog reserveonderdelen over en enkele deelnemers hebben een financiële 

bijdrage gedaan voor dit project. 

6.2. Landelijke Social Media wervingscampagnes  

Met een 14-dagen durende landelijke campagne willen we professionals uit verschillende vakgebieden verleiden een 

concrete vrijwillige bijdrage te leveren aan een duurzamer Nederland. En natuurlijk hopen we deze mensen te motiveren 

zich blijvend in te zetten voor de nodige transitie. Hierbij koppelen we de deelnemers aan onze eigen projecten of die van 

actiegroepen in ons brede netwerk.  

Voor onze eigen projecten betekent dit concreet om professionals van uiteenlopende vakgebieden in aanraking te brengen 

met het ontwikkelen en het koppelen van databronnen om tot nieuwe gebruiksinzichten te komen, daarmee de 

ontwikkeling van open-source software te versnellen en elkaar te inspireren met nieuwe inzichten. Ieder die  met zijn skills 

in korte tijd écht concreet wil bijdragen aan een beter en schoner milieu, kan zich aanmelden op: 

https://github.com/EDSPECO/environmental-data-monitor 

https://github.com/EDSPECO/airdataproject 

6.3. OmgevingsData Monitor (ODM) 

Het personeel van EDSP BV begint in de loop van november 2020 met de ontwikkeling van de Virtuele Ontwikkel 

Werkplekken (VOW-omgeving) die gebruikt worden om de ODM-omgeving te bouwen en te onderhouden. Begin 2021 wordt 

de aanvang gemaakt met de ontwikkeling van het OMD-platform. Halverwege 2021 verwachten we de eerste pilot omgeving 

beschikbaar te stellen. De koppelingen met sensor.community en satellietdata van Tropomi en MeteoServer worden direct 

daarna gerealiseerd in samenwerking met de vrijwilligers van EDSP ECO. Daarmee is de ODM wereldwijd toegankelijk voor 

derden en te gebruiken voor de weergave van luchtvervuiling en temperatuur op grondniveau en alle luchtlagen erboven en 

on- en offshore meetgegevens. De afronding van deze fase verwachten we eind 2021. Eind 2021 worden stapsgewijs 

meerdere databronnen aan de ODM gekoppeld zoals het LuchtData project, het Burgermeetnet Arnhem, de Bomenmonitor, 

meetstations van ODRA en RIVM en NDW. 

 

6.4. Urgenda 

Tweewekelijks wordt één van de actiepunten van het 54 puntenplan van Urgenda uitgewerkt. Dat doen we 2 jaar lang vanaf 

november 2020. Dit resulteert in een lange reeks korte filmpjes of infographics over wat elk actiepunt inhoudt, welke 

instanties en/of bewonersinitiatieven hier al mee bezig zijn en hoe bedrijven en burgers erop kunnen aanhaken. Alle 54 

actiepunten samen hebben tot doel de landelijke CO2-uitstoot met 25% terug te dringen voor 2030. Deze filmpjes worden 

verspreid via social media en KennisCloud. 

6.5. MOB 

Stichting Arnhems Peil en EDSP ECO werken samen met Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek om 

het verbranden van houtige biomassa tegen te gaan zodat dit niet ten koste van miljarden aan gemeenschapsgeld, onze 

gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst gaat. We hebben gezamenlijk meerdere overtredingen van 

milieuregels door overheid en bedrijven aangevochten voor bewoners- en milieuorganisaties. Met de komst van de stagiaire 

Juridisch-Administratief Dienstverlener in 2021 kunnen we meer data-onderzoek doen ten behoeve van juridische kwesties 

inzake normoverschrijdingen binnen verleende of te verlenen vergunningen. 

6.6. KennisCloud 025 Arnhem Nijmegen 

Om het archief van de stichtingen Arnhems Peil en EDSP ECO toegankelijker en doorzoekbaar te maken is er een 

samenwerking met KennisCloud. Hiervoor zal een groot deel van de archiefstukken per thema moeten worden samengevat 

en geactualiseerd tot leesbare teksten en infographics. Dit archiveren zal vooral tussen de reguliere werkzaamheden door 

gebeuren gedurende het jaar. 

 

https://github.com/EDSPECO/environmental-data-monitor
https://github.com/EDSPECO/airdataproject
https://sensor.community/
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/
https://www.kenniscloud.nl/page/5711/025-arnhem-nijmegen
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7. Begroting projectkosten  
 

7.1. LuchtData Project 2020 

Voor de workshops en verspreiden van 30 fijnstofsensoren in de woonwijken Het Broek, Immerloo en ’t Duifje hebben 

deelnemers van het LuchtData 2019 Project geld gesponsord. Via het Burgermeetnet Arnhem ontvangen we €17,50 per 

fijnstofmeter. Voor het ontwikkelen van het lespakket voor scholen en het huren van workshopruimtes en de inzet van 

vrijwilligers is € 1250,- begroot. 

 

7.2. OmgevingsData Monitor 
Voor de OmgevingsData Monitor worden eind 2020 een Ontwikkel, Test en Acceptatie-omgeving (OTA) met 2 Virtuele 

Ontwikkel Werkplekken (VOW) ingericht voor de vrijwilligers. In 2021 wordt deze uitgebreid met een Productie-omgeving 

(OTAP) waarmee de ODM toegankelijk wordt voor derden. De opstartkosten bedragen ruim €10.000 waarbij een deel 

gefinancierd wordt door de TechSoup Nederland, Microsoft en Safe Software™. 

 

Eigen bijdrage EDSP BV 

EDSP BV levert de komende 2 jaar een eigen bijdrage aan dit project van € 137.000 voor de ontwikkeling en onderhoud aan 

de ODM, begeleiding van stagiaires en vrijwilligers en facilitaire ondersteuning voor alle projecten. Directie en personeel van 

EDSP BV kunnen geen loonkosten in rekening brengen.  De leden van de stichtingsbesturen ontvangen geen beloning voor 

hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. 

 

Vrijwilligers 

Personeel van EDSP BV. en alle vrijwilligers van de stichtingen komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding van € 

5,00 per uur, met een maximum van €170,00 per maand en maximaal €1700 per jaar, mits daar de financiële ruimte voor is. 

Daarnaast kunnen vrijwilligers worden ingehuurd voor een ZZP-uurtarief van € 42,50 op de momenten dat er een extra inzet 

gewenst is. Hierbij valt te denken aan begeleiding van stagiaires en het geven van workshops en vrijwilligersbegeleiding. Alle 

vrijwilligers hebben toegang tot Microsoft Teams voor overleg en toegang tot documentenvii. 

 

Stagiaires 

De stagiaires volgen allen een studie bij Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). We zouden ze graag een stagevergoeding 
betalen, zeker nu door de COVID19-pandemie veel studentenbaantjes zijn komen te vervallen, maar dat is voor ons als 
non-profit organisatie niet mogelijk. De stagevergoedingen van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) van 
€2700 per stagiaire ter ondersteuning van de ondernemer zal daarom achteraf uitbetaald worden aan de stagiaires. Er zijn 
voor de komende 2 jaar 80 stageweken van 40 uur ingepland.  
 

Organisatiekosten 

Stichting EDSP ECO wil een CBF-certificaat aanvragen. De kosten hiervoor zijn € 520 en vervolgens jaarlijks € 365,-. Gezien de 

hoogte van deze aanvraag wordt jaarlijks een accountantsverklaring opgemaakt. Voor het opstellen van deze 

subsidieaanvraag heeft een vrijwilliger zich langdurend meerdere dagen per week ingezet om de plannen van stichtingen 

Arnhems Peil en EDSP ECO te verwoorden en de verdere afhandeling te regelen.  

 

Extern advies 

Beide stichtingen draaien door de inzet van een bevlogen groep vrijwilligers, om de voortgang van de projecten te 

waarborgen is er een kostenpost ‘extern advies’ opgenomen. 

 

8. Financiering 
 

Financiering wordt in eerste instantie aangevraagd bij gemeente en Techbedrijven. Dit vertegenwoordigt 30% van de 

aanvraag. Het resterende bedrag vragen we daarna aan bij enkele fondsen. Verdere informatie vindt u in de begeleidende 

brief en de bijlage met het financiële overzicht. 
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9. Continuïteit 
Zodra de ODM in productie is genomen kunnen de kosten opgedeeld worden in vaste en in variabele kosten. Die laatste 

hangt af van het aantal gebruikers en dataverzoeken per maand, maar bedragen minimaal € 1000,-. Deze kosten kunnen 

sterk oplopen bij bijvoorbeeld milieurampen als opeens heel veel mensen real-time informatie opvragen. Om deze 

onvoorspelbare kosten op te vangen willen we vanaf 2023 een jaarlijkse bijdrage aanvragen bij RIVM en Omgevingsdienst 

NL. Een deel van de maandelijkse kosten wordt vergoed door de TechSoup stichting. 

 

De ODM is voor gebruikers gratis te raadplegen. Voor het onderhouden van de OmgevingsData Monitor zijn wekelijkse uren 

ingepland door EDSP BV. Voor het wereldwijd delen van de ODM-basis met de datakoppelingen van externe systemen en 

lokale databronnen worden gratis Engelstalige online handleidingen beschikbaar gesteld. Door alle kennis, kunde, 

meetgegevens, ervaringen en tools opensource te delen en actueel te houden hopen we een substantiële bijdrage te leveren 

aan de omschakeling naar een gezonde, duurzame en eerlijke wereld met veel biodiversiteit en een leefbaar klimaat.  Voor 

de komende jaren willen we doorgaan met het uitbreiden van het bestaande LuchtData-wifi-sensornetwerk voor fijnstof, 

temperatuur en luchtvochtigheid en eventueel ook stikstof. De ontwikkeling van fijnstofsensoren via een LoRaWan-netwerk 

zouden we graag oppakken om ook industriegebieden en uiterwaarden te kunnen monitoren en hiermee het sensornetwerk 

fijnmaziger te maken.  Hiervoor willen we een nog intensievere samenwerking organiseren met diverse partijen. 

 

Voetnoten 

 

 
i  

Kernteam vrijwilligers EDSP ECO en Arnhems Peil 

Alex van Goethem Technisch beheer en onderhoud, EHBO/BHV 

Bram Kluen   Kennis-ontsluiter KennisCloud, Rozet plus-bibliotheek Arnhem 

Erik Lu Biologieleraar en onderzoeker meerdere dossiers 

Jeroen Compagne Arduino Engineer, GitHub contact, soft- en hardware tester, bouw experimentele sensoren 

Lara Sijnesael Campaigner bij Greenpeace Nederland en onderzoeker meerdere dossiers 

Pieter van der Meulen Systeem Ontwikkelaar, Open Data Specialist 

Reinier Straatemeier Programmeur C, C#, C++, SQL, R, Raspberry en Arduino 

Rik Bakker Onderzoeker meerdere dossiers 

Ronald Kraaij   ICT-beveiliging, encryptie en automatisering 

Ronny de Hullu Instrumentmaker, constructie en testen (experimentele) sensoren 

Suzan Slebus Beheerder multimedia-accounts  

 
EDSP ECO en Arnhems Peil werken met o.a. de volgende adviseurs 

Adam Eagle  Chief Executive Officer The Lifescape Project IUCN's Rewilding Task Force and 

David Smeulders Hoogleraar Energietechnologie Technische Universiteit Eindhoven 

Erik Lammerts van Bueren Directeur ISAFOR 

Johan Vollenbroek Juridisch advies en strategie 

Joost Blasweiler   Historicus 

Leffert Oldenkamp Adviseur bosbeheer 

Louise Vet Biologe en hoogleraar ecologie 

Martijn Katan Biochemicus, em. hoogleraar Voedingsleer 

Mary Booth Directeur en onderzoeker Partnership for Policy Integrity 

Melissa Oosterbroek Lid van de Raad van Innovatie van de Europese Commissie 

Mirjam Alexander Projectleider sociaal-cultureel werk Stadskeuken Arnhem 

Richard Slakhorst Docent Mediacollege Amsterdam, Creative director Studio Crossxml 

Rudy Rabbinge em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid 

Simon Blasweiler Advocaat, juridisch advies, stagiaire-begeleiding en -advies 
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ii 

Arnhems peil en EDSP ECO werken actief samen met de volgende organisaties 

Arnhemse Bomen Bond advisering 11 Milieuorganisaties in Arnhem en websitebeheer 

Arnhemse Burgerraad app-ontwikkeling, dossierondersteuning en websitebeheer 

BioMassMurder.org (200 organisaties wereldwijd) onderzoek, beheer data en website, management en advies 

Cobra Groeninzicht Remote-Sensing, bomenmonitor, hittestress, batsensor, onderzoek 

De Onderstroom, Stadskeuken Arnhem  medeorganisator burgerparticipatie, innovatieve acties opzetten 

Ecovrede organisatorische ondersteuning, websitebeheer 

Energie en Duurzaamheidsloket Arnhem websitebeheer, adviserende rol 

Federatie tegen Biomassacentrales (42 organisaties) oprichters, management, communicatie en websitebeheer 

FTM, Follow The Money onderzoek betaalde pro-biomassa lobby 

Hack42 bouw en testen van nieuwe sensoren, adviserende rol 

Mobilisation for the Environment (MOB) digitale campagnes, rechtszaken, archiefbeheer 

PlasticSoup Foundation awareness training op scholen 

Pro Bono Connect bemiddelaar juridisch advies (non profit) 

Sealiberty Plastic Recycle Project  technische ondersteuning 

Urgenda  uitwerking en promotie 54-puntenplan 

Vleermuiswerkgroep Gelderland onderzoek, promotie, ontwikkeling batsensor 

 
iii  

Projectorganisatie EDSP BV, Stichtingen EDSP ECO en Arnhems Peil 

Jeroen Spaander • Directie EDSP BV, Projectmanager, (Azure-)Cloud Specialist, Microsoft Certified Trainer, 

Solutions Consultant en projectleider, EHBO/BHV. 

• Secretaris Stichting EDSP ECO, strategie, timekeeper, vrijwilligerscoördinator 

 

Marloes Spaander • Directie EDSP BV, Projectmanager, HR en Communicatie, HBO-docent Kritisch Denken en 

Communicatie en Persoonlijke ontwikkeling, Bachelor Social Work, EHBO/BHV 

• Voorzitter EDSP ECO, boegbeeld, woordvoerster 

 

Wouter Spaander • Projectmanager, Cloud Specialist, DevOps engineer en beveiligingsspecialist. 

• Penningmeester EDSP ECO 

 

Ronald Schout • Project engineer en organisator, technisch beheer en onderhoud 

• Penningmeester Arnhems Peil 

 

Ronny de Hullu • Project engineer, scrummaster, instrumentmaker en vormgever, EHBO/BHV 

• Secretaris Arnhems Peil 

Stan Spaander • Servicedesk medewerker, Projectmedewerker 

 

Zoé Martin • Vertrouwenspersoon 

Samen begeleiden ze de stagiaires en vormen een back-up voor alle projecten. EDSP BV telt verder 2 ICT-werknemers en 

een zeer actieve groep professionele vrijwilligers met kennis en ervaring op zeer uiteenlopende vlakken. Incidenteel wordt 

advies ingekocht bij externe partijen. 
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iv  
Werkomschrijvingen stagiaires 

 

• Stagiaire Management Assistant - Staat in voor het organiseren van activiteiten, zoekt informatie op voor lezingen en 

voorlichtingsfilmpjes (factchecker), beheren en archiveren van informatie en correspondentie. Eerste aanspreekpunt voor 

het tijds- en prioriteitenbeheer van de organisatie en stagiaires. De Management Assistant heeft inzicht in de 

kernactiviteiten en strategieën van EDSP BV, EDSP ECO en Arnhems Peil. 

 

• Stagiaire Expert IT Systems and Devices - Is het eerste aanspreekpunt voor de Azure-werkomgeving van het kantoor en 

werkt samen aan de ontwikkeling van de OmgevingsData Monitor (OMD). Maakt applicaties beschikbaar. Werkt samen 

met onze vrijwilligers bij analyse en onderhoud van het bestaan de LuchtData-netwerk en de ontwikkeling van nieuwe 

sensoren. 

 

• Stagiaire Juridisch-Administratief Dienstverlener - Ondersteunt Arnhems Peil, EDSP ECO, de Arnhemse Bomenbond, het 

MOB (Mobilisation for the environment) en de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales bij alle juridische procedures 

van lopende en komende zaken, WOB-verzoeken, handhavingsverzoeken en onderzoekt vergunningverleningen. 

 

• Stagiaire Onderzoeker Leefomgeving - Analyseert onderzoeksgegevens van externe bronnen en data uit de eigen 

sensornetwerken voor gebruik in de ODM-omgeving en assisteert bij het opzetten van (vervolg-) acties. 

 

• Stagiaire Bedrijfsadministrateur - Onderhoudt het archief en maakt deze toegankelijk in samenwerking met KennisCloud 

025Arnhem-Nijmegen. Houdt de (financiële) verslaglegging bij van alle acties en projecten. 

 
v  
Werking OmgevingsData Monitor (ODM)  

Het ODM-platform bestaat uit redundante web, applicatie en databaseservers die automatisch opschalen afhankelijk van 

het aantal verzoeken en maakt gebruik van Azure diensten zoals Azure Data Factory, Azure Maps en Azure AI. De ODM-

applicatie verzorgt de controle van de werking van de sensoren en de betrouwbaarheid van de geleverde data. Het ODM-

platform koppelt verschillende databronnen aan elkaar doormiddel van ETL tooling (Extract-Transform-Load) waarmee 

verschillende (ruwe) bestands(data)formaten kunnen worden ingelezen en vertaalt naar een ander formaat en biedt een 

grafische interface met aanpasbare weergave mogelijkheden. 

 
vi  
Samenwerkingsverbanden  
 

Instanties, Hogescholen en Universiteiten  wat we voor elkaar betekenen 

KennisCloud 025Arnhem-Nijmegen archivering documenten hub Arnhems Peil 

MOB, Mobilisation for the Environment management- en communicatieondersteuning 

RES - Regionale Energie Strategie advisering en input RES 

RIVM  leveren fijnstofdata, app-ontwikkeling luchtkwaliteit 

Erasmus Universiteit Rotterdam Onderzoek en data-analyse, discussie/workshop ‘Common Grounds’ 

GGD Gelderland Midden (Team Milieu en gezondheid) adviserende rol 

Radboud Universiteit Nijmegen technische ondersteuning, stagiairebegeleiding, input workshops 

OK Lab Stuttgart, Universiteit Stuttgart  verbetering platform, Cloud-ondersteuning, advies 

Natuur en Milieu Gelderland samenwerking Burgermeetnet 

Radboud University (vakgroep management)  adviserende rol; monitoring en evaluatie 

HAS Hogere Agrarische school  uitvoerende rol: visualiseren en analyseren 

Cobra GroenInzicht samenwerking bomenmonitor en hittestress 

 

https://www.safe.com/fme/key-capabilities/spatial-etl/
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Inbreng EDSP ECO bij adviesorganen 2019-2020 

PBL-rapport 2020  uitgebreid onderzoek m.b.t. inzet houtige biomassa 

SER-advies  inspraak mbt houtige biomassa 

EU-2030 Climate Target Plan Roadmap Consultation.  uitgebreid onderzoek m.b.t. inzet houtige biomassa 

RES Provincie Gelderlander Inspraak mbt houtige biomassa 

Gemeente Arnhem, div. politieke fracties advisering, inspraak, onderzoek m.b.t. biodiversiteit, 

woonbotenbeleid, hittestress, luchtkwaliteit, RES, ecologisch 

onderzoek bestemmingsplannen 

 
vii  

Visueel overzicht van de ODM omgeving en scope van de aanvraag 

 
 Figuur 10 : visueel overzicht aanvraag, groene omkaderingen vallen onder deze aanvraag. 

 

 

 

Overige informatie en bronnen 

Alle documenten en nieuwsberichten: 

https://arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html#docs  

NL – Stichting Arnhems Peil 

https://arnhemspeil.nl/luchtdata 

https://arnhemspeil.nl/omgevingsdata-monitor 

EN – Stichting EDSP ECO 

https://edsp.nl/eco/air-data.html  

https://edsp.nl/eco/environmental-data-monitor.html  

https://arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html#docs
https://arnhemspeil.nl/luchtdata
https://arnhemspeil.nl/omgevingsdata-monitor
https://edsp.nl/eco/air-data.html
https://edsp.nl/eco/environmental-data-monitor.html

