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1. Activiteit/project
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.
Arnhems Peil tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en opzetten van
activiteiten voor goede doelen zoals:
- Behoud de Bomen (Bomenbond Arnhem)
- EcoTab & EcoLabel Project
- Ecovrede
- Freebees Project (Red de Bijen)
- Sealiberty Plastic Recycle Project
- Stop de Biomassacentrale
- Tawergha Project
- Klimaat Oplossingen
- LuchtData Project
- Vleermuizenhuizen Project
- Woonbotendossier Arnhem

Daarnaast gebruikt Arnhems Peil haar Facebookpagina met 5000 vrienden en 3600 volgers
om de bewoners van Arnhem te informeren door middel van het delen van nieuws en
interessante ontwikkelingen of activiteiten. We zetten ons in om de politiek van de
Arnhemse gemeenteraad en de Gelderse provincie groenere beslissingen te laten nemen.
Dit doen wij door veelvuldig lobbyen, gesprekken voeren met politici, brieven te sturen,
publieke acties te voeren en publiekelijk bekend te maken wanneer de gemeente of de
provincie beslissingen neemt die tegen het welzijn van de mens, de natuur en het klimaat
ingaan. In dat kader zullen wij in verkiezingsperiode mensen begeleiden in het ontdekken
van politieke partijen die opkomen voor het welzijn van de mens, de natuur en het klimaat.
2. Wat is het doel van de activiteit/het project?

Het doel is om op te komen voor de mens en de natuur in de omgeving van de havens en
rivieren van Arnhem. Subdoelen die wij ons daarvoor stellen zijn de volgende:
-Stop de Biomassacentrale Project: Het tegenhouden van de biomassacentrale van Veolia
waarbij wij een grote groep Arnhemse inwoners vertegenwoordigen. We werken hiervoor
samen met meerdere actiegroepen uit Arnhem. We werken samen met The Mobilisation for
the Environment dat geleid wordt door Johan Vollenbroek, bekend van de PAS-uitspraak
(Programma Aanpak Stikstof) en zijn juristen. Ook hebben we goed contact met Marjan
Minnesma van Urgenda. Wij bieden op onze website over biomassa 45 alternatieve
oplossingen voor het gebruik van biomassacentrales. 40 daarvan komen van Urgenda. Wij
geven internationaal bekendheid aan deze oplossingen door ze te promoten op onze
Engelstalige website www.biomassmurder.org
Ook hebben we onze 45 oplossingen meegegeven aan de wethouders die betrokken zijn bij
de Regionale Energie Strategie van de Provincie Gelderland.
We onderzoeken bovendien de grootschalige lobbypraktijken van de biomassa-industrie.
Ons doel is te laten zien dat er miljoenen worden besteed om biomassa-energie erdoorheen
te drukken en dat deze lobbypraktijken zich hebben weten te positioneren in de politiek en
in universiteiten. Wij zullen hiervoor samenwerken met Follow the Money en wij zullen onze
conclusies in Nederland verspreiden bij de landelijke media. Wij gebruiken hiervoor ons
platform www.facebook.com/EcoToxicOrg
-Veilige en Gewenste Woonbootlocaties: Het vertegenwoordigen van een groep
woonbootbewoners vanuit onze Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven om een veilige
gewenste ligplaats te krijgen. Deze bewoners wonen al 20 jaar op een gevaarlijke plek. Dit is
in meerdere onderzoeksrapporten door de gemeente vastgesteld. De gevolgen van de
situatie is o.a.: het inademen van gevaarlijke dampen van de olietankers, aanvaringen met
olietankers en andere boten met meer dan 25.000 euro schade.
-Ondersteuning aan organisaties aan de rivieren en in de havens van Arnhem:
Het ondersteunen van Ecovrede om er voor te zorgen dat zij kunnen blijven bestaan.
Daarnaast doen wij gratis promotie voor bedrijven die gevestigd zijn in de havens of aan de
rivieren van Arnhem. Ook geven wij aandacht aan projecten die zijn ingericht om de
waterkwaliteit en de natuur van de rivieren te beschermen zoal opruimprojecten van
zwerfafval.
- Sealiberty Plastic Recycle Project: Onze anti-plastic campagne is een van onze
nevenprojecten. Wanneer we reizen, raken we betrokken bij de lokale bevolking om
strandschoonmaak te organiseren. Ons doel is om een plastic recycle-machine te
ontwikkelen die surfplanken van plastic kan maken. Mensen die voldoende plastic afval
inleveren dat ze van het strand hebben verzameld, krijgen een gratis surfplank.
Ook proberen we bedrijven voor te lichten over het gebruik van kunststoffen en te laten zien
dat er een groep consumenten is die dingen anders wil. We doen dit op een positieve
manier door ons standpunt uit te leggen en een gesprek aan te gaan over overbodig gebruik
van plastic. Bedrijven reageren altijd positief en staan open voor onze ideeën. Soms worden
we uitgenodigd voor een vergadering van een bedrijf over plasticgebruik om onze ideeën
voor het verminderen van plastic te delen.

We hebben het gehad over plastic producten van Rode Kruis, Coop, Jägermeister, Kruidvat,
Jumbo. We hebben ook ervaren dat mensen niet door het onderwerp te bespreken, maar
alleen het goede voorbeeld geven, hun gedrag met plastic producten aanpassen. Dit is iets
dat we iedereen kunnen adviseren, het kost iets meer moeite om plastic te vermijden, maar
het is een gelegenheid om mensen om je heen stilletjes te beïnvloeden zonder ze lastig te
vallen met je ideeën en idealen.
-Red de Bijen: Het uitzetten van solitaire bijen en het zaaien van biologisch bloemenzaad om
de bijen populatie te helpen.
- Tawergha Project: Het ondersteunen van een dorp dat in oorlog platgebombardeerd is in
Libië. Wij voeren dit buitenlandse project uit omdat wij geloven dat het Arnhemse hart
groter is dan de Arnhemse stadsgrenzen en daarnaast draagt dit project bij aan opvang van
migranten in land van herkomst. Voor de hulp aan dit project in Libië hebben we 2,4 miljoen
euro in weten te zamelen. Ook is het gelukt om meerdere keren voorraden van Arabisch
ingerichte laptops voor scholieren naar Libië te verzenden. We hebben actie gevoerd met
Amnesty International en met Human Right Watch. De website https://www.tawergha.org is
beschikbaar in 8 talen en trekt jaarlijks meer dan 36.000 bezoekers.
-LuchtData Project: we brengen de fijnstofuitstoot in Arnhem en omstreken in kaart. Ook
geven we inwoners de kans om zelf voor een lage prijs een fijnstofmeter aan te schaffen en
helpen wij hen om deze in elkaar te zetten.
-Behoud de Bomen Project: Wij zijn onderdeel van de Arnhemse Bomenbond en zitten in het
bestuur van Stichting i.o. Bomen en Bos en Arnhem en omgeving. Wij zitten driewekelijks
het bomenbondoverleg bij waar we met meerdere bomenactiegroepen vergaderen over uit
te voeren acties in het kader van het behoud van bomen in Arnhem en omgeving.
-EDSP ECO research: Wij geloven dat verandering begint bij de feiten. Ook houden wij ons
altijd aan de basisregels van het Kritisch denken. Daarom beweren wij nooit iets zonder dat
wij het kunnen onderbouwen. Onze factsheets en rapporten bieden deskundige analyses en
onderzoeken. EDSP ECO is een op wetenschap gebaseerde organisatie die de meest actuele
en geloofwaardige gegevens gebruikt om natuurbehoud te leveren dat voldoet aan de
behoeften van de natuur en mensen. De onderzoeksrapporten zijn op de pagina voor
iedereen gratis te downloaden.
-Omdat wij maar een klein bestuur hebben kunnen wij op dit moment niet meer projecten
uitvoeren, al zouden wij dat wel graag willen. Wij zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger.
-EcoLabel en Ecotab Project: De EcoLabel-toepassing voegt aanzienlijke waarde toe aan ecostartups en projecten door middel van een gedecentraliseerd platform waarmee ecoapplicaties uitgevoerd kunnen worden die precies zo functioneren zoals ze bedoeld zijn
zonder enige mogelijkheid van downtime, censuur, fraude of interferentie van derden.
EcoLabel registreert en meet de voort- & vooruitgang en maakt dit zichtbaar voor de
stakeholders en het publiek en maakt deze voortgang beschikbaar in cryptocurrency,
digitale aandelen of contracten met behulp van Ethereum BlockChain Technology.
EcoTab biedt een innovatief en gebruiksvriendelijk platform waarmee eco-startups hun
milieuvriendelijke producten en oplossingen kunnen maken, laten groeien en inzetten als

goed beheerde en levensvatbare ecoprojecten. EDSP biedt ondersteuning, middelen en
advies aan deze non-profit organisatie.
-Freebees Project: (dit project is ontwikkeling_
Het hoofddoel van dit non-profit Eco Project is om de bijen te redden en daarmee ook het
ecosysteem en de economie van de wereld. Onze subdoelen hiervoor zijn:
- Publiek bewustzijn
- Burgerdeelname
- Voorzorgsmaatregelen
- Bijenpopulatie vergroten
- Verandering stimuleren
Het FreeBees Project zorgt voor publiek bewustzijn door social media en door de
gemeenschap van eco-warriors te mobiliseren om actief deel te nemen aan onze subdoelen.
De FreeBees website geeft nieuws berichten en artikelen over de huidige stand van zaken.
Dit project is in ontwikkeling.
Om onze doelen te bereiken brengen we de essentiële mensen, organisaties en bedrijven
rondom dit onderwerp samen om de afname in de bijenpopulatie tegen te gaan:
- BP FreeBees Programma (freebees.nl)
- Verkoper solitaire bijen (knuffelbijen.nl)
- Biologisch bloemenzaad verkoper (bolster.nl)
- Eco-warriors
- deelnemers (die biologisch bloemenzaad willen platen en bijenhotels/bijencocons willen
ophangen)
- Media & Nieuws pagina’s
-Klimaat Oplossingen: EDSP ECO is een organisatie zonder winstoogmerk en wij beschouwen
klimaatverandering als een van de grootste uitdagingen van onze tijd en streven naar een
snelle overgang naar een duurzame samenleving die alleen hernieuwbare energie gebruikt.
We ontwikkelen en promoten innovatieve, duurzame technologieën voor deze transitie en
promoten de ideeën van organisaties waarmee we samenwerken, zoals de 40 oplossingen
van Urgenda. EDSP biedt platforms en voert meerdere projecten uit ter ondersteuning van
organisaties die klimaatverandering bestrijden, zoals de Mobilization for the Environment
(MOB) en andere organisaties die geconfronteerd worden met overheidsbeleid en vies
bedrijfsbeleid dat niet in overeenstemming is met de veranderingen die nodig zijn om de
planeet te redden. De 45 onderstaande klimaatoplossingen worden wereldwijd door bijna
duizend organisaties ondersteund om een gevaarlijk niveau van klimaatverandering te
voorkomen.
-Vleermuizen Project: Klimaatopwarming zorgt voor hittestress bij vleermuizen. Om de
vleermuizen een handje te helpen heeft Arnhems Peil in de Nieuwe Haven vleermuiskasten
opgehangen. Vleermuizen zijn ook nuttige beestjes want het zijn natuurlijk insecten
verdelgers. Mocht je dus last hebben van vliegen of spinnen, grijp dan niet naar chemische
middelen, maar hang een vleermuiskast op. Arnhems Peil biedt ook informatie over het
beste kastje of de juiste plek. Dit project is in ontwikkeling.
3. Beschrijf in hoeverre de activiteit/ het project voldoet aan de criteria:
a. Wat is er duurzaam aan de activiteit / het project?

Stichting Arnhems Peil behartigt de belangen van de natuur en de mens in de omgeving van
de rivieren en havens van Arnhem. De aspecten waar wij ons op focussen zijn de veiligheid
voor de woonbootbewoners, de gezondheid van het water en de lucht, het beschermen van
de biodiversiteit, het beschermen van het ecosysteem en het tegengaan van
klimaatverandering.
b. Wat is de omvang van de activiteit / het project en wie voert/voeren het uit?
Wij werken momenteel met 3 personen in Stichting Arnhems Peil. Gemiddeld wordt er 2 fte
aan uren besteed aan de uitvoering van de projecten.
c. Wat is het concrete resultaat?
-We hebben in een half jaar een populaire facebookpagina gemaakt:
www.facebook.com/stichtingarnhemspeil met 3600 volgers. Ook hebben we een
goedbezochte website: www.arnhemspeil.nl. Op deze pagina’s informeren wij mensen over
belangrijke ontwikkelingen op het gebied van natuur, milieu en levenskwaliteit voor de
mensen rondom de rivieren en havens van Arnhem en de inwoners van Arnhem in het
algemeen. Wij houden mensen op de hoogte van de ontwikkelingen in onze projecten die
we hierboven hebben benoemd. We informeren hen over belangrijke feiten en beïnvloeden
de publieke opinie ten gunste van het klimaat, de natuur en de levenskwaliteit. Wij
verbinden de inwoners in Arnhem door voor hen en namens hen te vechten tegen de
biomassacentrale. Wij gieten belangrijke informatie uit onderzoeksrapporten in begrijpelijke
jasjes waardoor mensen zich gemakkelijk maar wel goed kunnen laten informeren en
daardoor op kunnen komen voor hun veiligheid en gezondheid. Stichting Arnhems Peil is
hierin een onafhankelijke partij omdat wij geen inkomsten genereren uit dit werk en
opkomen voor het algemeen belang van de gezondheid van de mens en de natuur.
-We hebben een goedbezochte Engelstalige websites waar mensen onuitputtelijk veel
informatie kunnen vinden over biomassacentrales: www.biomassmurder.org. Hiermee
bieden wij actiegroepen wereldwijd die vechten tegen biomassacentrales een plaats waar zij
álles kunnen vinden wat er wereldwijd geschreven is over biomassa.
-We hebben ons verenigd met meerdere actiegroepen en gezamenlijk de Federatie tegen
Biomassacentrales en ontbossing opgericht: www.the-fab.org. In de federatie hebben
actiegroepen de kans kennis te delen, strategieën te delen en samen te bedenken, samen
actie te voeren en elkaar te ondersteunen.
-In samenwerking met meerdere Arnhemse actiegroepen hebben wij ervoor gezorgd dat de
biomassacentrale op de politieke agenda van de gemeente en de provincie is komen te
staan. Bij gemeente Arnhem heeft de raad uiteindelijk, na veel werk van de actiegroepen,
voor de motie tegen de biomassacentrale gestemd. Dit hebben we voor elkaar gekregen
door vanuit meerdere hoeken op verschillende manieren druk te leggen op de partijen die
bij een eerdere motie vóór de biomassacentrale hebben gestemd. Nu zijn we bezig om bij de
provinciale partijen hetzelfde voor elkaar te krijgen.
d. Wanneer is de activiteit / het project gestart? Waar en wanneer in Arnhem is of wordt
de activiteit/het project uitgevoerd?
We zijn gestart in oktober 2018 en het project loopt door voor onbepaalde tijd.
e. Hoe zien de toekomstplannen er uit?

We willen onze werkzaamheden voortzetten en uitbreiden. Het woonschip in de
Nieuwehaven wordt ons actiecentrum voor dit soort projecten waar een fulltime crew
inclusief vrijwilligers bezig is om de doelen van de stichting na te streven in samenwerking
met de 9 andere actiegroepen in Arnhem. We zijn daarnaast druk bezig om landelijk samen
te werken met andere organisaties die dezelfde doelen nastreven. Zo werken we nu in de
Landelijke Federatie Tegen Biomassacentrales ( www.the-fab.org ) met 18 andere
organisaties samen en vervult Arnhems Peil daarin een richtinggevende en proactieve rol.
f. Als je de prijs wint, aan welk deel van het project/activiteit ga je die dan besteden?
Als wij winnen dan willen wij het geld besteden als budget voor vrijwilligers. Wij willen graag
nog meer invloed hebben met onze projecten en daarvoor hebben wij een vrijwilliger nodig.
Om een vrijwilliger aan te trekken willen wij de standaardvrijwilligersbijdrage beloven aan de
vrijwilligers. Wij kunnen met dit budget 1000 uren vrijwilligerswerk naar ons toe trekken.
Omgerekend zou dat gaan om 25 weken fulltime werken. We zouden in die uren veel goede
duurzame doelen kunnen bereiken. Een klein deel van het budget zouden we kunnen
gebruiken voor de opstart van onze projecten die nog in ontwikkeling zijn. Een nieuw project
heeft vaak een klein budget nodig voor de aanschaf van de eerste materialen of het maken
van een website, etc. Momenteel betalen we alles zelf, heel soms met wat hulp van anderen
die wat willen bijdragen.
4. Op welke doelgroep richt de activiteit of het project zich?
Zoals hierboven uitgebreid uitgelegd behartigt Stichting Arnhems Peil de belangen van de
natuur, het milieu en de mens in de omgeving van de rivieren en de havens van Arnhem.
Buiten dit doel om bereiken wij door onze platformen ook de inwoners van de rest van
Arnhem en daarmee zijn zij dus ook onze doelgroep geworden en behartigen wij ook hun
belangen op het gebied van natuur, milieu, klimaat en levenskwaliteit.

Het ingevulde formulier kun je tot 31 oktober 2019 mailen aan:
dirkzeldenrustprijs@degroenevos.nl

