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Voorwoord 

 
Voor u ligt het productverslag van Giel Vermeulen dat is gemaakt voor de gemeente 

Nijmegen. De opdracht van deze stage komt voort uit het project Smart Emission, een 

project waar verschillende partijen bij betroken zijn. Dit zijn zoal: Radbout Universiteit 

Nijmegen, gemeente Nijmegen, Geonovum, Intemo, RIVM en CityGIS. In dit project proberen 

al deze bedrijven en organisaties hun steentje bij te dragen aan het creëren van een burger 

sensornetwerk in Nijmegen. 

Ik ben de afgelopen 15 weken bij de gemeente Nijmegen actief geweest om voor de burgers 

een platform te creëren waar zij hun data uit de sensoren konden zien. Dit is op 

verschillende manieren geprobeerd en uiteindelijk is er een webapplicatie uitgekomen waar 

de laatst gemeten waarde van de sensor te zien is. De webapp die ik gemaakt heb is de 

SmartApp.  

Voor de totstandkoming van dit eindresultaat wil ik enkele mensen bedanken: 

Dit zijn allereerst alle projectleden van Smart Emission, ik denk dat het een groep is met veel 

kennis op verschillende vlakken en dat het experiment goed op weg is. 

In het bijzonder wil ik de mensen van de afdeling van de gemeente Nijmegen waar ik 15 

weken met veel plezier heb gezeten bedanken en dan nog specifiek Rob Schoon, Paul Geurts 

en Agethe Derkse.  

Daarnaast zijn er nog twee mensen die mij erg goed geholpen hebben met het creëren van 

de SmartApp, Just van den Broecke en Robert Kieboom.  

Als laatst wil ik ook mijn stagebegeleider vanuit school Irene Pleizier bedanken.   
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Samenvatting 
 

Dit product verslag is geschreven voor de gemeente Nijmegen naar aanleiding van een 

stageperiode van Giel Vermeulen. De opdracht is het temporeel visualiseren van de 

sensordata van het Smart Emission project. Dit is later bijgesteld tot het creëren van een 

webapplicatie voor de bewoners waar de laatst gemeten waarden op te zien is.  

In de stageperiode is eerst met behulp van RIVM data getest wat de mogelijkheden waren 

om binnen QGis temporeel een visualisatie te maken. Daaruit is naar voren gekomen dat er 

mogelijkheden zijn om met behulp van een timeslider binnen QGIS verschillen konden 

worden aangegeven. Ook waren deze gegevens om te zetten naar een geanimeerd filmpje. 

Uiteindelijk bleken de resultaten erg statisch en was er niet echt duidelijk te zien wat er waar 

gemeten werd.  

Daarna is geprobeerd om met behulp van Leaflet een interactieve kaart te maken waar er 

met een timeslider door de tijd heen gevisualiseerd kon worden. Dit bleek complexer dan 

vooraf werd gedacht en dit idee werd opzij gezet, ook omdat er nog niet echt de behoefte 

was om waardes uit het verleden te laten zien omdat er op de server nog geen historie werd 

opgebouwd.  

Uiteindelijk is er gekozen om ook met behulp van Leaflet een interactieve kaart te maken 

waar alle sensoren werden weergegeven met een icoontje en dat die dan de laatste waarde 

weergegeven. Door op een icoontje te klikken zou dan met behulp van enkele API calls de 

waardes van de server worden gehaald en in deze webapplicatie worden weergegeven. Er is 

voor gekozen om enkele dingen af te beelden, de locatie, de tijd waarop de laatste meting is 

doorgegeven aan de server, de luchtkwaliteiteenheden, de audio meting en enkele 

meteogegevens. 

De webapplicatie is te benaderen via een simpel opgezette website(www.smartemission.nl). 

Hierop is een link te vinden naar deze SmartApp, een Heron viewer enkele documenten 

waar het project wordt uitgelegd en verdere informatie over Smart Emission.  

 

 

 

 

  

http://www.smartemission.nl/
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Inleiding 
 

In dit productverslag, dat geschreven is voor de gemeente Nijmegen, wordt ingegaan op het 

Plan van Aanpak (PvA), de resultaten en conclusies van de stageopdracht. Tenslotte wordt 

het eindresultaat toegelicht.  

De opdracht is ontstaan uit het project Smart Emission, aan dit project zijn meerdere 

bedrijven en organisaties verbonden. Het doel van dit project is het creëren van een burger 

sensornetwerk in Nijmegen. Hieruit kwam de vraag of er een mogelijkheid was om de 

gegevens van het sensornetwerk te visualiseren. Dit is eerst geprobeerd met behulp van 

QGis en later met Leaflet.  

In dit productverslag zullen uiteindelijk veel screenshots te zien zijn van de SmartApp, de 

webapplicatie is te benaderen via de website: www.smartemission.nl .  

Het rapport zal zoals eerder vernoemd drie hoofdstukken kennen, het plan van aanpak, de 

resultaten en conclusies en het eindresultaat.  

In het gedeelte PvA wordt gekeken naar wat er in het Plan van Aanpak stond en wat hiervan 

is nagekomen. Er wordt ingegaan of de probleemstelling en de doelstelling die hier 

geformuleerd is. Ook zal het proces en de planning dat hierin werd geschetst worden 

toegelicht in hoeverre deze zijn nagekomen. 

In het hoofdstuk resultaten zal worden beschreven welke resultaten er zijn uitgekomen na 

vijftien weken stage. Ook worden de conclusies die getrokken worden uit deze resultaten 

beschreven. Dit kunnen conclusies zijn die uiteindelijk gebruikt worden in het eindresultaat 

of conclusies die uiteindelijk niet bruikbaar waren en waar verder niets mee is gedaan. 

 In het laatste hoofdstuk zal worden beschreven wat het uiteindelijke eindresultaat is. Er 

zullen bepaalde zaken worden uitgelicht als, wat is er gedaan en welke reden zit er achter de 

beslissingen die er genomen zijn. 

  

http://www.smartemission.nl/
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Plan van Aanpak 
 

In dit hoofdstuk wordt terug gekeken naar het Plan van Aanpak dat is geschreven aan het 

begin van de stageperiode. Hierin is beschreven wat het projectresultaat zou moeten 

worden met bijgevoegd de probleem- en doelstelling. Ook zal er worden terug gekeken naar 

de planning en de verschillende activiteiten die gepland stonden tijdens de stageperiode. 

Het PvA is terug te vinden in bijlage 2. 

Probleemstelling  
De probleemstelling die gesteld is voor deze stageperiode is:  

“Hoe kan de data uit de sensoren van het Smart Emission project zo gevisualiseerd worden 

dat de lokale bevolking deze data begrijpt. Ook moet deze data zo worden weergegeven dat 

de verschillen in de tijd goed zichtbaar zijn.” 

Aan deze probleemstelling is niet helemaal voldaan omdat de opdracht iets veranderd is. Er 

is in het begin vooral gefocust op het in de tijd visualiseren maar later in de stageperiode 

werd er gefocust op het visualiseren van de laatst gemeten waarde. Er is aan het eind dus 

een eindproduct dat niet de verschillen in de tijd goed zichtbaar maakt maar de laatste 

waarde weergeeft.  

De probleemstelling is gedeeltelijk wel gehaald als er gekeken wordt naar het visualiseren 

zodat de lokale bevolking het snapt. Er is nu een WebApp die makkelijk te gebruiken is voor 

de bewoners en die de data uit de sensoren van het Smart Emission weergeeft.  

Doelstelling 
De doelstelling die is beschreven in het Plan van Aanpak is als volgt: 

“Het creëren van een temporele visualisatie binnen QGIS doormiddel van verschillende tools 

te gebruiken. Hierbij gaat het ook om het verwerken van grote hoeveelheden data tot 

begrijpende beelden. Daarnaast kunnen deze beelden worden verwerkt binnen Adobe 

visualiseerpakketten tot een mooie visualisatie of animatie.” 

Deze doelstelling is deels geslaagd, de eerste vijf weken van het project is gewerkt aan deze 

doelstelling. Er is samen met een student van de Radboud Universiteit uit Nijmegen gewerkt 

aan een temporele visualisatie, deze student volgde een GI minor aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. Hij maakte gebruik van ArcMap en kwam praktisch tot hetzelfde resultaat als 

wat er bij mijn visualisatie met behulp van QGis uitkwam. 

De GI minor was afgelopen toen de kerstvakantie begon (week 52, 21 december), sindsdien 

is mijn project ook veranderd van met behulp van QGis en Adobe temporeel visualiseren 

naar het maken van een WebApp dat temporeel de waardes laat zien en later alleen de 

laatste waarde. 
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De doelstelling is dus gedeeltelijk wel gehaald, alleen was dit in eerste instantie niet het 

beoogde doel van de opdrachtgever. Ook is er na enkele gesprekken met gebruikers 

uitgekomen dat zij liever geen filmpje wilde maar zelf wilden kijken hoe het ervoor stond. 

Ook was er een wens dat er per station gekeken komen worden. Hierdoor is de doelstelling 

van het project aangepast. 
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Planning 
In het Plan van Aanpak stond onderstaande planning: 

Tabel 1: Planning uit het PvA 

Deze planning is dus deels vervallen omdat de doel- en de probleemstelling halverwege de stageperiode aangepast is. Sinds de workshop 

standaarden bij Geonovum is het animeren van het filmpje uit de data vervallen en daar is het maken van een WebApp voor terug gekomen. 

Verder is het werken met de sensordata opgeschoven omdat het langer duurde voordat de sensoren in het veld werden uitgezet. Hierdoor 

duurde het ook langer voordat er met deze data gewerkt kon worden. Om deze tijd te overbruggen is er voor gekozen om fictieve data en de 

locatie van de meetpunten handmatig in de kaart te zetten.  

De uiteindelijke planning is te zien op de volgende pagina. 

 

 Week 
1 

Week 
2 

Week 
3 

Week 4 Week 5 Week 
6 

Week 
7 

Week 
8 

Week 
9 

Week 
10 

Week 
11 

Week 
12 

Week 
13 

Week 
14 

Week 
15 

Inventarisatie 
mogelijkheden Qgis 

                 

Testen met LML data                  

Testen met West en 
Weurt data 

                  

Makersevent    7-12-2015            

Workshop standaarden 
Geonovum 

    17-12-2015           

Werken met 
sensordata van project 
Smart Emission  

                           

Animeren van filmpje 
uit data 
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Tabel 2: Planning van de stageperiode  

 Week 
1 

Week 
2 

Week 
3 

Week 4 Week 5 Week 
6 

Week 
7 

Week 
8 

Week 
9 

Week 
10 

Week 
11 

Week 
12 

Week 
13 

Week 
14 

Week 15 

Inventarisatie 
mogelijkheden QGis 

                 

Testen met LML data                  

Testen met West en 
Weurt data 

                  

Makersevent    7-12-2015            

Workshop 
standaarden 
Geonovum 

    17-12-2015           

Animeren van filmpje 
uit data 

               

Inventariseren 
maken WebApp 

                        

Maken WebApp met 
timeslider 

               

Werken met de 
sensordata  

               

Maken WebApp met 
de laatste waarde 

               

Eindpresentatie bij 
Gemeente Nijmegen 

              29-2-2016 

Overdracht WebApp 
aan de bewoners 

              1-3-2016 
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Resultaten 
 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de verschillende resultaten die er uit de stageperiode 

van vijftien weken zijn gekomen. Hierbij wordt gekeken naar de QGis resultaten, WebApp 

met timeslider en  het uiteindelijke eindproduct de SmartApp. 

QGis resultaten 
In de eerste vijf weken is er gewerkt met QGis aan het temporeel visualiseren van de 

gegevens. Het was de bedoeling om de grote hoeveelheid data over de tijd heen te 

visualiseren zodat de burgers van elk gewenst tijdstip de waarde konden zien. Dit idee is 

uiteindelijk veranderd omdat het toch erg statisch werd.  Er werd uiteindelijk gekeken naar 

een soort animatie met verschillende plaatjes achter elkaar.  

Er werd in deze fase nog gewerkt met data van het landelijk meetnet luchtkwaliteit (LML) 

van het RIVM. Deze data heeft een aantal dezelfde meeteenheden als de sensoren van het 

Smart Emission project, als NO2, CO, CO2 en O3. Deze data kon dus goed gebruikt worden als 

oefendata.  

Later is ook gebruik gemaakt van data uit Nijmegen-West en Weurt. In deze gebieden hingen 

al sensoren bij mensen thuis die geluid en enkele luchtkwaliteiteenheden maten. Deze data 

is ook verwerkt en geanalyseerd met QGis en uiteindelijk verwerkt tot een temporele 

animatie. 

Dataverwerking 

De data van het LML is te downloaden in Excel tabellen, deze kunnen als CSV bestanden 

ingelezen worden in QGis. Vanuit hier kunnen er analyses worden uitgevoerd of timeseries 

van de gegevens worden gemaakt. Met de plug-in timemanagement, die te downloaden is 

binnen het programma, kunnen er op basis van tijd verschillende beelden weergegeven 

worden. 

De beelden kunnen op verschillende manieren weergegeven worden, als heatmap dat 

gebruik maakt van interpolatie of het gebruik van bollen die de waardes aanduiden. 

Daarnaast is er van deze gegevens een animatie te maken met behulp van de 

timemanagement tool. Er kunnen vanuit deze plug-in allemaal PNG bestanden geëxporteerd 

worden en die uiteindelijk achter elkaar geplakt kunnen worden met behulp van Adobe 

Premiere Pro. Dit programma zet alle beelden achter elkaar en maakt een mooie overloop 

tussen de beelden en creëert zo een filmpje.  
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In figuur 1 is een heatmap te zien die de PM2,5 waarde weergeeft van de data uit Nijmegen-

West en Weurt. Dit is een mooie visualisatie van de gegevens maar geeft niet de echte 

waarde weer. Door dit te laten zien wordt er gesuggereerd dat er een gelijkmatige verdeling 

is tussen twee of drie punten. Dit mag niet zomaar gedaan worden met PM2,5 waardes. Het 

RIVM meet deze waarde ook en die berekend de waarde van PM2,5 op basis van formules. 

Zij kijken naar hoeveel auto’s er over een bepaalde weg rijden of hoeveel schepenen er 

voorbij varen. Dit is te zien in figuur 2, daarin is te zien wat het jaargemiddelde van roet is in 

Nijmgen.  

 

 

 

Figuur 1: Heatmap gecreëerd met de PM2,5 data uit Nijmegen West en Weurt 
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Figuur 2: Jaargemiddelde van roet in de gemeente Nijmegen 
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Een andere mogelijkheid om de gegevens weer te geven is met behulp van bollen die een 

waarde aangeven, dit is te zien in figuur 3. Hierin zijn de grootte en de kleur afgestemd op de 

gemeten waarde. Er is op dezelfde punten gemeten in figuur 1 alleen geeft dit een heel 

ander beeld, het ziet er minder aantrekkelijk uit maar geeft wel een beter beeld van de 

werkelijkheid. 

 

Figuur 3: Bollen gecreëerd met de PM2,5 data uit Nijmegen West en Weurt 

Conclusie 

De conclusies van het verwerken van de gegevens met behulp van QGis zijn dat het niet 

precies is wat er van gehoopt was. QGis is goed om dingen te vergelijken en om analyses 

mee uit te voeren maar niet goed als informatiebron voor de bewoners die willen weten hoe 

het er nu bij hun voor staat. Het kan geen live data weergeven en de gegevens uit de historie 

laten zien wordt dan een statisch filmpje. Hierdoor is uiteindelijk ook besloten om van dit 

idee af te stappen en verder te gaan met een interactieve kaart.  

Enkele resultaten die dus uit dit gedeelte van de opdracht zijn gekomen zijn geanimeerde 

filmpjes met kaartbeelden als figuur 1 en 3. Hierin was wel de tijd en legenda te zien maar 

kon niet echt duidelijk worden opgemaakt hoe het op een bepaald tijdstip was.  

Er is dus gebleken dat QGis niet de ideale manier is om de data temporeel te visualiseren. Er 

is daarom gekozen om met behulp van Leaflet een kaart te programmeren die met behulp 

van een timeslider de data weer kan geven.  
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WebApp met timeslider 
In week zes is er begonnen met het maken van een webapplicatie, dit is uiteindelijk besloten 

in een vergadering met alle projectleden van Smart Emission. Tijdens deze vergadering deed 

een andere student, Freek Thuis van de Radboud Universiteit, zijn eindpresentatie. Zijn 

presentatie ging over het temporeel verwerken van de data met behulp van ArcMap. Uit zijn 

onderzoek kwamen dezelfde resultaten als uit mijn onderzoek alleen verkregen vanuit een 

ander programma. Na zijn presentatie werd er besloten dat dit niet de ideale manier was 

voor de burgers om de data weer te geven. 

Sindsdien is het projectdoel en de opdracht veranderd is er begonnen met Leaflet, HTML5, 

JavaScript, CSS en JQuery om een interactieve kaart te maken. De basis van de website was 

een kaart met daarop de punten van waar de sensoren moesten komen. Rond deze tijd 

waren er nog geen sensoren opgehangen en was er al helemaal geen data beschikbaar. Toen 

zijn er markers op de waarschijnlijke plaatsen in de kaart gezet om daarmee verder te 

oefenen. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 4. 

 

Figuur 4: Kaart met timeslider en markers 

Deze timeslider op de kaart is gemaakt met behulp van een bestand dat van GitHub afkomt, 

dit is een opslagomgeving waar met meerdere personen gewerkt kan worden aan 

softwareontwikkeling. Het is een open source programma waar verschillende bestanden van 

te downloaden zijn. Ook het eindproduct, de SmartApp, staat in GitHub. Hierdoor wordt de 

openheid van het project aangegeven, de bewoners kunnen dus precies zien hoe alles 

ontwikkeld is. 
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De timeslider die wordt hier wordt gebruikt kan punten laten bewegen en gegevens 

weergeven op basis van tijd. Elk punt moest wel een locatie en tijd bevatten om dit te 

kunnen doen. Het probleem hierbij was dat er geen data te beschikking was, er moest dus 

gewerkt worden met LML data. Deze hadden een andere tijdsaanduiding dan er gevraagd 

werd in de code en locaties kwamen niet overeen met de exacte locatie. Hierdoor werkte 

het eigenlijk niet goed. 

Er vanaf week 8 begonnen met het uitzetten van de eerste sensoren, hierdoor kwam er data 

binnen op de server. Het bleek dat er toen nog geen historie werd opgeslagen. Dus alleen de 

laatste waarde kon weergegeven worden. Hierdoor werd het gebruiken van een timeslider 

overbodig. Uiteindelijk is ook de project opdracht en de doelstelling hier weer op aangepast. 

Het is vanuit het project nog wel de bedoeling dat deze functie er gaat komen. Vanuit de 

bewoners is dit ook een wens, zij zien graag de functie vervuld worden om terug in de tijd te 

kijken. Als dit mogelijk is, kan er ook vergeleken worden en kan er gekeken worden of er 

patronen te ontdekken zijn.  

In de WebApp met timeslider is er geprobeerd om onderscheid te maken in de verschillende 

meeteenheden door gebruik te maken van een LayerControl. Dit is een functie binnen 

Leaflet om verschillende lagen te ordenen en apart te kunnen weergeven. Zo is in figuur 4 te 

zien dat als ondergrond laag de OpenStreetMap is gebruikt en laag NO2 is geselecteerd.  

Enkele andere functies die nog zijn toegevoegd aan deze versie van de WebApp zijn een klik 

functie dat er een pop-up verschijnt met daarin het adres en de naam van de sensor. Ook op 

de timeslider zaten enkele functies als het tempo van het afspelen, agenda en play/pauze 

knop. 

Conclusie 

De conclusie van de interactieve kaart met timeslider is dat het erg complex was en dat het 

op dat moment nog niet aan de orde was om te realiseren. Er werd door de sensoren wel 

gemeten maar er werd nog geen historie opgeslagen op de server. Hierdoor is het ook niet 

mogelijk om terug te kijken in de tijd omdat er geen gegevens zijn. Dit moet in de toekomst 

wel gedaan worden maar omdat het op dit moment niet mogelijk was is de opdracht daarop 

aangepast. 
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Presentatie 
Aan het eind van de stageperiode is er een eindpresentatie gegeven aan de collega’s bij de 

gemeente Nijmegen. Omdat mijn stageopdracht niet specifiek voor de gemeente was wisten 

de collega’s niet precies wat er gemaakt was na de periode van 15 weken. In een korte 

presentatie van een kwartier is er verteld wat het project inhoud, de resultaten als het 

filmpje met QGis data en het eindresultaat de SmartApp.  

Daarnaast is er nog een presentatie gehouden tijdens de buurtbewoners bijeenkomst aan de 

Radbout Universiteit. Hierin was het niet nodig om het over het project te hebben maar is er 

meer verteld over mezelf, de studie en werden uiteindelijk ook het eindresultaat 

gedemonstreerd. Dit was de symbolische overdracht van de SmartApp aan de bewoners. 

Voor deze presentatie konden de eigenaren van een sensor nog geen data zien en wisten ze 

zelfs niet of de sensor actief was. Aan het eind van de avond hadden ze een demonstatie 

gekregen van de SmartApp en wisten ze hoe het ervoor stond met hun eigen sensor.  

In bijlage 2 is de presentatie te vinden die is gegeven op de buurtbijeenkomst en aan de 

collega’s. 
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Eindproduct 
Het eindproduct dat uiteindelijk gerealiseerd moest worden was een interactieve kaart met 

daarop de punten die de laatste waarde weer konden geven. Deze waarde wordt 

weergegeven in een pup-up. De waardes kunnen worden weergegeven met behulp van een 

API call naar de server waar de waardes staan opgeslagen. Er wordt dan naar een webpagina 

verwezen waar al de waardes vanuit de sensoren worden neergezet. Dit is in een JSON 

formaat, een makkelijke taal voor het uitwisselen van de gegevens via het internet.  

Mockup 

Voordat er werd begonnen met het maken van de webapplicatie zijn er enkele voorbeelden 

geschetst en later uitgewerkt. Deze zijn te zien in figuur 5, 6 en 7. 

De bedoeling was om een startpagina te maken waar als eerst de punten op te zien, deze 

moeten de verschillende sensoren weergeven. Daarna is op de tweede mockup te zien wat 

er gebeurd als er op een punt geklikt wordt. Er komt dan een soort pop-up in beeld, deze 

komt op een computerscherm in beeld geschoven en bedekt een deel van het scherm. Op 

een telefoon wordt dit scherm getoond op het hele scherm. 

Alle sensoren meten dezelfde gegevens, dit zijn meteo gegevens als: temperatuur, luchtdruk 

en luchtvochtigheid, geluid en verschillende gassen als: CO, CO2, NO2 en O3. In de derde 

mockup is dit te zien onder het uitvouw menu.  
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Figuur 5: Mockup 1 - Beginpagina 
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Figuur 6: Mockup 2 - Informatie over punt op pop-up  
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Figuur 7: Mockup 3 - Extra informatie in de pop-up 
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Vormgeving SmartApp 

Het eindproduct lijkt wel veel op de mockups maar is niet geheel hetzelfde. Bij het maken 

van de SmartApp werd het al duidelijk dat het niet helemaal ideaal was. Samen met enkele 

leden van de projectgroep is er gekeken hoe we de SmartApp het beste konen tonen en 

visualseren.  

Het eerste wat opviel was dat er in de applicatie nergens het project vernoemd werd, 

daarom is er uiteindelijk in de titel van de popup Smart Emission komen te staan. Daaronder 

is ook meteen het logo van het project te zien. Als er nu een printscreen of screenshot 

gemaakt wordt is het ook meteen duidelijk waar het van is.  

Een andere grote verandering is dat op een groot beeldscherm van een computer de popup 

niet van onderen in beeld komt maar aan de zijkant. Voor een groot beeld scherm is dit 

duidelijker, vertrouwder en mooier. Op een mobiel apparaat wordt het hele scherm bedekt 

met de popup.  

Daarnaast is ook de naam Jose weggelaten en vervangen door station, dit is samen in een 

balk gezet met de locatiegegevens.  

Daaronder wordt de laatste waarde weergegeven, hierbij wordt een klokje getoond en de 

tijd. Dit is de tijd dat de laatste waarde vanuit de sensor door is gegeven aan de server. Deze 

waarde staat in Amerikaanse tijd, dus eerst komt het jaar, dan de maand en als laatst de dag. 

Daarachter wordt de tijd neergezet met als laatst +01:00, dit betekend plus één uur in de 

tijdzones.  

Deze tijd die weergegeven wordt is van belang welke kleur de icoontjes zijn op de 

beginpagina, de blauw icoontjes zijn actief en hebben de laatste twee uur een waarde 

doorgegeven aan de server, de grijze hebben dit niet gedaan. Hiermee is dus iets mis, 

technisch bij het doorsturen of fysiek bij de sensor zelf.  

Als er op een icoon geklikt wordt zal er ingezoomd worden en zal deze geel kleuren zodat 

het duidelijk is om welk punt het gaat. Dit is gedaan omdat er soms sensoren dicht bij elkaar 

in de buurt zijn geplaatst.  

Verder is de opmaak nog verder opgemaakt in drie onderdelen, meteogegevens, geluid en 

luchtkwaliteit.  De balkjes die erbij staat die de waardes moeten weergeven tussen goed en 

slecht of hard en zacht worden in de SmartApp niet weergegeven. Dit was technisch nog niet 

mogelijk om erin te zetten, het is de bedoeling om dat dit in een volgende versie wel te zien 

is.  

Ook het dropdown menu bij luchtkwaliteit is weggelaten omdat er maar vier 

luchtkwaliteiteenheden gemeten worden door de sensoren.   

Het geluid wordt er in versie 1 nog weergegeven  met niveaus van 1 tot 5. In een volgende 

versie ook hiervan de bedoeling dat er een balkje komt die de waardes weergeeft van hard 

naar zacht.  
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Bij het gebruik van de SmartApp op de mobiele versie is het mogelijk om de popup af te 

sluiten via het kruisje rechts bovenin, er wordt dan terug gekeerd naar de kaart. Zoals eerder 

vernoemd blijf het laatst gekozen station geel gekleurd.  

Op een device met groter scherm is er dezelfde mogelijkheid om af te sluiten via het kruisje 

of door middel van een klik op de kaart. Ook dat wordt er terug uitgezoomd naar de 

originele pagina, hierbij blijft ook het laatst gekozen station geel.  

Een belangrijk laatste opmerking die in de popup vernoemd staat is: ‘LET OP: dit zijn 

indicatieve waarden’ . Dit is een belangrijke opmerking die erbij geplaatst moest worden om 

aan te geven dat het om een experimenteel onderzoek gaat. Er wordt namelijk gebruik 

gemaakt van relatief goedkope sensoren die niet goed genoeg geijkt zijn om aan te mogen 

nemen dat de waardes 100% betrouwbaar zijn. Mensen moeten dus niet zeggen dat wat in 

de app wordt weergegeven dat het klopt, de sensoren moeten voor een hogere 

nauwkeurigheid eerst een tijd bij het RIVM geijkt worden aan de dure en betere sensoren 

om er echte conclusie uit te trekken.  
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De SmartApp 
 

Het eindresultaat van de 15 weken stage is uiteindelijk de SmartApp geworden, dit was niet 

wat vooraf als doelstelling en probleemstelling werd vernoemd maar wel het gewenste 

resultaat. Tijdens deze 15 weken is het duidelijk geworden dat de bewoners hier behoefte 

aan hadden, zij wilde zien wat de actuele waarde is die de sensor weergeeft.  

De SmartApp is te raadplegen via de website: www.smartemission.nl, dit is een heel simpel 

opgezette website met verschillende links naar onder andere een Heron viewer, informatie 

over het project en dus deze SmartApp 

Het resultaat 

PC versie 

In figuur 8, 9 en 10 zijn printscreens te zien van een versie met een groot beeldscherm. Op 

figuur 8 is de beginpagina te zien, bij het openen worden alle sensoren weergegeven. Deze 

zijn zoals eerder genoemd blauw (actief) of grijs (inactief). Verder is op de achtergrond de 

OpenStreetMap kaart te zien. 

 

Figuur 8: Printscreen van beginpagina van de SmartApp 

Bij een klik op een van de icoontjes is het resultaat te zien zoals in figuur 9 en 10. Er wordt 

ingezoomd naar de locatie van de sensor en er verschijnt een zogeheten sidebar aan de 

linkerkant van het beeldscherm. Hierin staan de gegevens die in het vorige hoofdstuk zijn 

behandeld bij het kopje vormgeving. Dit is alleen te zien als een sensor actief is want alleen 

dan worden er gegevens door gestuurd en kunnen die getoond worden.  

http://www.smartemission.nl/
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Figuur 9: Stations informatie met popup 

  

 

Figuur 10: Stationsinformatie met popup deel 2 

Bij een inactieve sensor zullen alleen die kopjes worden weergegeven, dus de locatie en 

laatste meting en onder de kopjes luchtkwaliteit, geluid en meteo zal er niets staan. 
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Mobiele versie 

In figuur 11, 12 en 13 zijn screenshots genomen met een mobiele telefoon. Hierin is te zien 

dat de webapplicatie ook werkt op verschillende devices. Het uiterlijk van de SmartApp blijft 

hetzelfde alleen wordt het in een ander formaat weergegeven. Zo komt die sidebar niet 

meer aan de linkerkant van het beeldscherm te staan, maar bedekt nu het hele scherm.  

De webapplicatie is ook met touch te bedienen dus het klikken en scrollen werkt ook goed 

op deze manier.   

Figuur 11: Screenshot van mobiele telefoon met beginpagina 
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Figuur 12: Popup met gegevens van de sensor 

Figuur 13: Popup met gegevens van de sensor 
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Conclusie 
 

In het rapport worden enkele conclusies over het visualiseren van de sensordata gedaan, het 

gaat hierbij om de drie verschillende producten die gemaakt zijn. De probleemstelling die 

beantwoord wordt is als volgt:   

Hoe kan de data uit de sensoren van het Smart Emission project zo gevisualiseerd worden dat 

de lokale bevolking deze data begrijpt. Ook moet deze data zo worden weergegeven dat de 

verschillen in de tijd goed zichtbaar zijn. 

Er is begonnen met het visualiseren met QGis, met een tool binnen QGis kan er temporeel 

gevisualiseerd worden alleen kan dat niet worden geëxporteerd. Uiteindelijk werd het een 

soort geanimeerd filmpje. Dit was erg statisch en de enige interactie die er is, is het pauzeren 

en weer herstarten van het filmpje. Hierdoor was het niet duidelijk en niet echt 

aantrekkelijk.  

Daarna is er geprobeerd om de probleemstelling te realiseren met Leaflet en daarin een 

timeslider te programmeren. Hiermee kunnen de burgers scrollen door de tijd en alle 

waardes bekijken.  

Ook dit was niet te realiseren omdat er op de server nog geen historie werd opgebouwd, 

alleen de laatste waarde kon worden geraadpleegd. Hierdoor was het nog niet noodzakelijk 

en bleek het ook erg complex om te maken. 

Om de probleemstelling op te lossen is gekozen voor het bouwen van een webapplicatie die 

alleen de laatste waarde weergeeft. Dit is gedaan omdat het in dit stadium van het 

onderzoek de enige mogelijkheid was om de data te tonen. De data is terug te zien in de 

SmartApp, dit is een webapplicatie gemaakt met Leaflet. Verder is er geprogrammeerd met 

HTML5, JavaScript, CSS en Jquery. De data wordt van de server gehaald met behulp van API 

calls.  

De probleemstelling is niet volledig behaald, er is op dit moment nog geen mogelijkheid om 

terug in de tijd te kijken omdat er nog geen historie is opgebouwd. Hierdoor zijn de 

verschillen in de tijd niet zichtbaar.  
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  Bijlage 1 – Eindpresentatie  
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Bijlage 2 – Plan van Aanpak  
  

Productverslag 
gemeente 
Nijmegen 

Productverslag van de stage 
periode bij de gemeente 
Nijmegen 

 Stagiaire:  Giel Vermeulen 

Begeleider:  Rob Schoon  

          Agethe Derkse 

Opdrachtgever: Paul Geurts 

Stageplaats:  

 gemeente Nijmegen 

Onderwijsinstelling: 

 HAS Hogeschool te 

 's-Hertogenbosch 

Datum:  30-11-2015 

 

 

Plan van 

Aanpak 

Plan van Aanpak van de 

stageperiode bij de 

gemeente Nijmegen 
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Inleiding 
 

In dit plan van aanpak wordt de stageopdracht toegelicht die wordt uitgevoerd bij de 

gemeente Nijmegen. De stageopdracht heeft te maken met het project Smart Emission, dit 

project wordt gestuurd vanuit de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen. Hierbij 

gaat het om een onderzoek naar milieukwaliteiten in Nijmegen. Het doel is om goed in kaart 

te krijgen hoe het is gesteld met indicatoren als geluid, trilling, luchtkwaliteit en 

meteorologische waarden in de stad.  

In dit plan van aanpak zal het verdere project en de stageopdracht worden toegelicht en 

zullen de volgende hoofdstukken ook nog aan bod komen: 

Achtergronden:  

In dit hoofdstuk zal het project Smart Emission verder worden toegelicht, hierbij zal de rol 

van de gemeente ook nog aan bod komen. 

Projectresultaat: 

In dit hoofdstuk wordt de doelstelling en de probleemstelling beschreven, verder zullen ook 

verschillende criteria benoemd worden die aan deze opdracht verbonden zitten 

Activiteiten en planning: 

Hierin wordt beschreven welke activiteiten er gedaan worden om de opdracht te voltooien. 

Al deze gegevens zullen allemaal verwerkt worden in een planning voor de aankomende 

weken. 

Projectorganisatie:  

Hierin zullen alle contactgegevens van de betrokken partijen vermeld staan. 

Projectgrenzen:  

In dit hoofdstuk zullen de grenzen van het project worden aangegeven, dus de tijd waarin 

het project loopt en welke zaken er behandeld zullen worden. 

Risico’s: 

In dit hoofdstuk wordt vermeld welke risico’s en gevaren het project met zich meeneemt, 

ook zal er benoemd worden welke aspecten de voortgang kunnen belemmeren. 
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Achtergronden 
 

Het project Smart Emission 

Smart Emission is een onderzoek binnen de gemeente Nijmegen op het gebied van fysieke 

milieukwaliteiten, het is de bedoeling om een burgermeetnetwerk op te starten om deze 

data te meten. Dit zal gedaan worden door middel van sensoren. Het testteam zal dus 

samen met de lokale bevolking van Nijmegen de variatie in luchtkwaliteit (CO, CO2
,, CO3, 

NO2), geluid en trillingen meten. Dit kan vergeleken worden met de twee professionele 

meetstations van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Deze gegevens 

moeten worden gevisualiseerd zodat er een dialoog kan ontstaan tussen de onderzoekers, 

overheid en de lokale bevolking. Zo kunnen de burgers meepraten over deze zaken omdat ze 

dan weten hoe het er werkelijk voor staat met de kwaliteit van hun omgeving. 

De betrokken partijen van dit project zijn: Radboud Universiteit, gemeente Nijmegen,  

Geonovum, Intemo (ontwikkelaars van de sensoren), RIVM en CityGis (server-side 

technologie voor ontvangst en beschikbaar stellen sensor-data). (RadboudUniversiteit, 2015) 

De rol van de gemeente in dit project is dat zij een verantwoordelijkheid naar de burgers toe 

hebben om te zorgen dat er een goede leefomgeving is zonder overlast en waar veilig 

geleefd kan worden. Ook zal de relatie tussen overheid en burger meer transparant worden 

omdat al deze data open is en dus vrij toegankelijk voor de burgers. 

De aanleiding 

In dele van de stad wordt er gemeten naar geluid en luchtkwaliteit, dit is in het Nijmegen 

west en in Weurt. Hier was er enkele jaren geleden overlast door het industrieterrein en 

werd daarnaast ook nog een nieuwe weg aangelegd die de toestroom van auto’s door het 

gebied zou laten toenemen. Toen is er een burgerinitiatief ontstaan om bij mensen thuis de 

luchtkwaliteit en de geluidsoverlast te gaan meten. Dit wordt bijgehouden op een site waar 

de jaargemiddeldes te zien zijn van de verschillende stations. 

Nu zullen er dus door de hele stad sensoren worden opgehangen om zo een beeld te krijgen 

hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit, geluid en trilling hoeveelheden in de stad. 
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Projectresultaat 
 

Voor deze stageperiode is een probleemstelling opgesteld en een doelstelling geformuleerd 

om tot het gewenste eindresultaat te komen. Het eindresultaat bevat een product- en een 

leerverslag en een temporele visualisatie van de sensordata van het Smart Emission project. 

De probleemstelling luidt als volgt:  

Hoe kan de data uit de sensoren van het Smart Emission project zo gevisualiseerd worden 

dat de lokale bevolking deze data begrijpt. Ook moet deze data zo worden weergegeven dat 

de verschillen in de tijd goed zichtbaar zijn. 

De doelstelling voor deze stageperiode luidt: 

Het creëren van een temporele visualisatie binnen QGIS doormiddel van verschillende tools 

te gebruiken. Hierbij gaat het ook om het verwerken van grote hoeveelheden data tot 

begrijpende beelden. Daarnaast kunnen deze beelden worden verwerkt binnen Adobe 

visualiseerpakketten tot een mooie visualisatie of animatie.   

De tool die binnen QGIS gebruikt wordt om de data door de tijd heen te laten zien is Time 

Manager, deze tool leest uit een CSV-bestand de tijd en geeft deze dan achter elkaar weer. 

Hierdoor kunnen grote hoeveelheden data worden getoond met behulp van een timeslider. 

Uiteindelijk kunnen al deze afzonderlijke beelden worden geëxporteerd als PNG-

afbeeldingen. Als deze afbeeldingen zijn met behulp van Adobe Premiere Pro achter elkaar 

te plakken tot een animatie met goed lopende overgangen.  

Het is ook mogelijk om de data weer te geven in een webserver, deze data zal dan 

automatisch bijgewerkt worden. Hier kan ook gebruik gemaakt worden van het principe van 

de Time Manager tool. Na een gastles van Geonovum zal besproken worden wat de 

mogelijkheden hiervan zijn. Deze gastles zal plaatsvinden op donderdag 17 december 2015, 

hierbij gaat het vooral om de geo-standaarden. 

De uiteindelijke eindproducten die worden opgeleverd zijn een rapportage over het product 

en opdracht die is uitgevoerd tijdens de stage. Daarnaast zal er een leerverslag geschreven 

worden aan de hand van de competenties en leerdoelen van deze stage. Als laatst zal het 

resultaat van de opdracht worden opgeleverd, hoe dit er precies uit ziet is nog niet bekend 

en hangt nog af van wat het QGIS platform allemaal biedt en of wat er eventueel nog 

geprogrammeerd kan worden binnen Python. 
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Activiteit en planning 

Productactiviteiten 

 

Tijdens de stageperiode zullen er een aantal activiteiten worden uitgevoerd om het 

eindproduct te bereiken. Hieronder worden de verschillende producten weergegeven 

Plan van Aanpak: In het plan van aanpak zullen de doelstelling en projectomschrijving staan 

om zo het project af te bakenen. Deze zal door de begeleider vanuit school worden 

nagekeken of de opdracht voldoet aan de eisen. Ook de stageaanbieder zal het PvA 

beoordelen. 

Productverslag: Hierin zal worden beschreven wat er tijdens de stage is gedaan, dit verslag 

wordt geschreven voor de gemeente Nijmegen waar de stage plaats vindt.  

Leerverslag: Hierin zal worden beschreven wat er is geleerd tijdens de stageperiode. Ook 

wordt hierin vermeld aan welke leerdoelen en competenties is gewerkt. 

Eindproduct: Ook zal er een eindproduct worden opgeleverd met behulp van de sensordata 

en QGIS. Het is nog niet precies duidelijk wat dit zal zijn, dit heeft te maken met wat QGIS 

allemaal biedt en wat er eventueel geprogrammeerd kan worden. Ook zal de hoeveelheid 

data van de sensoren van invloed zijn wat er precies wordt opgeleverd. Het resultaat kan 

ook zijn dat er alleen gebruik gemaakt wordt van proefdata. Verder zal er wel een 

beschrijving gemaakt worden hoe deze sensordata gevisualiseerd kan worden door de tijd 

heen.
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Planning 

 

Bemensing 

Tijdens de stageopdracht wordt samengewerkt met een student van de Radboud Universiteit die ook verbonden is aan het Smart Emission 

project. Hij houdt zich ook bezig met het temporeel visualiseren van de sensor data. Mijn opdracht wordt uitgevoerd met QGIS, hij zal het 

uitvoeren met ArcMap. Uit het eindresultaat kunnen uiteindelijk de verschillen worden bekeken en kijken wat de beste oplossing is om deze 

data te visualiseren.  De samenwerking zal duren tot einde van het jaar want zijn minor eindigt als de kerstvakantie begint (18 december) 

 Week 
1 

Week 
2 

Week 
3 

Week 4 Week 5 Week 
6 

Week 
7 

Week 
8 

Week 
9 

Week 
10 

Week 
11 

Week 
12 

Week 
13 

Week 
14 

Week 
15 

Inventarisatie 
mogelijkheden Qgis 

                 

Testen met LML data                  

Testen met West en 
Weurt data 

                  

Makersevent    7-12-2015            

Workshop standaarden 
Geonovum 

    17-12-2015           

Werken met 
sensordata van project 
Smart Emission  

                           

Animeren van filmpje 
uit data 
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Projectorganisatie 
Stagebieder:  

Gemeente Nijmegen 

Mariënburg 75 

6511 PS Nijmegen 

Stagebegeleiders: 

Bureauhoofd - gemeente Nijmegen: 

Agethe Derkse 

Email:  a.derkse@nijmegen.nl 

Telefoon:  0243266357 

Begeleider - gemeente Nijmegen: 

Rob Schoon 

Email:  r2.schoon@nijmegen.nl 

Telefoon: 0627856754  

Opdrachtgever: 

Paul Geurts - gemeente Nijmegen 

Email:  p.geurts@nijmegen.nl 

Telefoon: 0653678077 

Stagedocent: 

Irene Pleizier 

Email:  i.pleizier@has.nl 

Telefoon: 0647396490 

Stagiaire: 

Giel Vermeulen 

Email:   g1.vermeulen@nijmegen.nl , g.vermeulen@student.has.nl 

Telefoon:  0642834866 

  

mailto:a.derkse@nijmegen.nl
mailto:r2.schoon@nijmegen.nl
mailto:p.geurts@nijmegen.nl
mailto:i.pleizier@has.nl
mailto:g1.vermeulen@nijmegen.nl
mailto:g.vermeulen@student.has.nl
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Informatie: 

De student zal 15 weken stage lopen bij de gemeente Nijmegen, deze periode start op 16-

11-2015 en zal eindigen op 4-3-2016. In deze weken zal één vakantie week zijn opgenomen. 

De student zal 36uur per week werken aan de opdracht 

Er zal eens in de twee weken een gesprek zijn met opdrachtgever Paul Geurts over de 

voortgang en ontwikkelingen binnen de stage. 

Daarnaast zullen er ook vergaderingen zijn met de gehele projectgroep van het Smart 

Emission project.   
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Projectgrenzen 
 

De grenzen die deze opdracht heeft hebben te maken met de tijd en het eindresultaat. 

Tijd 

De opdracht zal worden uitgevoerd in een tijdsbestek van 15 weken, dit is van 16-11-2015 

tot 4-3-2016. In deze periode zal één vakantieweek zijn opgenomen. Veder zal de student 36 

uur per week aan de opdracht werken, dit kan zowel op locatie met de daar beschikbare 

hardware als thuis op de laptop.  

 

Eindresultaat 

De grenzen die verbonden zitten aan het eindresultaat zijn nog niet erg scherp gesteld. Het 

is de bedoeling dat er een temporele visualisaties gemaakt wordt van de zelf ingewonnen 

data. Als deze data uiteindelijk niet beschikbaar is moet er gezocht worden naar een andere 

oplossing.  

 

Risico’s 
 

Een risico is dat er geen echte vaste grenzen zijn, het uiteindelijke doel is niet precies 

vastgesteld. Het is nog een beetje onduidelijk wat er uiteindelijk met de data mogelijk is en 

wat er kan met QGIS.  

Een ander risico is dat de sensordata niet op tijd beschikbaar is om te kunnen visualiseren, 

hierdoor kan er geen tastbaar eindresultaat zijn aan het einde van de stageperiode. Het is 

dan wel van belang dat er andere resultaten getoond kunnen worden en dat er een 

beschrijving is hoe het proces moet worden doorlopen om een temporele visualisatie te 

maken. 

 

 

 


