
Programma 3de Bewonersbijeenkomst project Smart Emission op 26 mei 
 

Tijd: donderdagavond 26 mei, 19:30 - 22:00 uur  

Locatie: Huize Heyendael, Radboud Universiteit Nijmegen 

Adres: Geert Grooteplein Noord 9, 6525 EZ Nijmegen.  

 

Programma:  
 

19:30 uur  Inloop in Huize Heyendael met koffie en thee 

20:00 uur  Welkom, ontvangst door prof. Arnoud Lagendijk, voorzitter afdeling Geografie, 

Planologie en Milieu van de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud 

Universiteit.  

20:10 uur  Korte Presentaties met terugkoppeling voorlopige tussenresultaten pilot 

 Kalibratie van de sensoren, door Pieter Marsman en Paul Geurts 

 Gebruikerscases, globale eerste analyse, door Freek Thuis 

 Nieuwe bewonerswebsite www.smartemission.ruhosting.nl, uitleg over de functies Forum en 

Logboek door Wouter Bosch. Mogelijkheden voor online monitoren-en-interpreteren-in-

netwerk-van-burgers-en-professionals 

 Proces van data verwerking: over de datastroom en infrastructuur die ten grondslag ligt aan de 

sensor viewers  (1) SmartApp, (2) Heron en (3) Whale viewer, door Just van den Broecke en 

Robert Kieboom 

20:50 uur   30 minuten “speed-date” sessies, vragen tussen bewoners en projectleden  

(let op, u kunt wellicht niet alle tafels langs: kies die tafels waar u uw vragen het beste kunt 

neerleggen) 
 

 Tafel Expertise Lucht en geluid:  Peter van der Voorn en Henk Nijhuis 

 Tafel Interpretatie cases, logboek en digitaal forum:  Wouter Bosch, Freek Thuis en Linda Carton  

 Tafel Kalibratie en nauwkeurigheid van de metingen: Paul Geurts en Pieter Marsman  

 Tafel Viewers en sensoren: Just van den Broecke, Robert Kieboom en Bas de Greef 

21:30 uur Plenair debat over de stand van zaken tot nu toe, en vooruitkijken:  Discussie aan 

de hand van 4 stellingen, onder leiding van prof. Arnoud Lagendijk 

21:55 uur  Invullen vragenlijst voor het onderzoek naar burgerparticipatie en ‘collective sense-

making’: peiling halverwege project  

22:00 uur  Borrel met een toast ter viering dat het project is opgenomen in het programma 

Slimme en Gezonde Stad dat de gemeente Nijmegen samen met het ministerie I&M 

gaat uitvoeren. Zie hier het persbericht: 

http://www.gelderlander.nl/gemeenten/nijmegen-slimme-en-gezonde-stad-

1.6012335#.VzXXDb7SPuY.whatsapp  

23:00 uur  Einde bewonersavond.  
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