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vanuit de meldingen van deze klachten.
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Lees het hele artikel ‘De burger als 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit magazine 
mag, op welke wijze dan ook, worden verme-
nigvuldigd, opgeslagen of overgeleverd zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever. De in-
houd is met de grootst mogelijke zorg samenge-
steld. Uitgever en medewerkers aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omis-
sies. Geuite meningen zijn persoonlijk en komen 
niet noodzakelijk overeen met die van de redactie 
of uitgever.

In dit nummer van BIGnieuws weer een aantal zeer uiteenlopende artikelen uit de wereld van de 

bouw, infrastructuur en geo-ICT, maar toch ook weer artikelen die op een bepaalde manier met 

elkaar verbonden zijn. Ik verwijs hier dan ook graag naar enkele interviews in dit nummer die 

weliswaar geheel op zichzelf staan, maar die toch soms gemeenschappelijke thema’s, gedachten 

en ideeën delen. Zo is er het gesprek met Eric Oosterom van RIONED, zie pagina 46, die daarin 

vertelt over de open gegevensstandaard die deze organisatie ontwikkelt, het Gegevenswoorden-

boek Stedelijk Water. 

Ontwikkeling is ook een belangrijk thema in het gesprek met Iepe Soet van Antea, maar daarbij 

gaat het dan over het GBIbeheersysteem van dit bedrijf. Op pagina 54 van dit nummer stelt Soet 

daarbij dat standaardisering en goede uitwisseling noodzakelijk zijn voor samenwerking binnen 

de opgaven voor de openbare ruimte. Goede uitwisseling is ook een van de zaken waar Platform 

Circulair Bouwen 2023 zich mee bezighoudt, waarbij er verder wordt gekeken dan alleen maar 

de standaardisering van materialenpaspoorten in Nederland, zie hiervoor pagina 16.

 

Ook in veel van de andere artikelen zijn dwarsverbanden te vinden. Zo speelt het begrip punten-

wolk een rol in maar liefst vier artikelen. Het meest prominent natuurlijk in het stuk op pagina 12, 

dat handelt over de dag van de puntenwolk, maar ook bij de overname door CycloMedia van 

Floating Point FX, pagina 13, het artikel over FARO BuildIT Construction op pagina 20 en het on-

derzoeksverslag van Derek van Bochove op pagina 36 speelt dit onderwerp een belangrijke rol.

Met al die gemeenschappelijke onderwerpen en thema’s geef ik hier dan ook de tip om het blad 

eens goed door te snuffelen en artikelen niet geïsoleerd te lezen. Ook in artikelen over onderwer-

pen die op het eerste oog wat verder van u af liggen, zouden best wel eens dwarsverbanden 

kunnen zitten die het verhaal toch het lezen waard maken.

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws

Dwarsverbanden
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Sinds 27 maart jongstleden is AutoCAD 2020 
beschikbaar, net als alle AutoCAD specialized 
toolsets zoals AutoCAD Mechanical. AutoCAD 

2020, met als codenaam Qubit, kent een  
aantal interessante verbeteringen die uiteraard 

in dit artikel uitgebreid aan bod komen.

28
Guido Groet startte een kleine tien jaar gele-

den met zijn eigen ingenieursbureau.  
Dé hamvraag bij zijn eerste project:  

“Welke tekenstandaard ga ik gebruiken?” 
Nog voordat de spreekwoordelijke echo 

van zijn vraag was weggeëbd, wist Groet 
het antwoord al. De NLCS, de Nederlandse 

CAD Standaard, bood hem precies wat  
hij zocht.

16
Platform Circulair Bouwen 2023 (CB’23) wil bouw-
breed partijen met circulaire ambities met elkaar 

verbinden, zowel in de GWW-sector als in de wo-
ning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 
nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen 
over circulair bouwen. BIGnieuws sprak hierover 

met Remco Vroegop, consultant bouw bij NEN, en 
Jeroen Nagel, adviseur circulaire economie GWW 

bij Rijkswaterstaat.

10
De bouw, een van de grootste industriesectoren in 
de wereld, lijkt aanzienlijk meer moeite te hebben 

met het invoeren van nieuwe technologieën en 
digitale processen dan andere sectoren. Er zijn 
de laatste tijd echter tekenen van een omslag en 
een hele reeks mooie innovaties heeft de markt al 
bereikt. Maar wat betekenen deze veranderingen 
voor de eisen die aan een moderne landmeter in 

de bouw worden gesteld?
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50
Voorafgaand aan de FME World Tour 2019  

organiseerden enkele enthousiaste  
ME-gebruikers een meet-up in Zwolle, waar  
het belangrijkste nieuws met betrekking tot  

de software al werd onthuld.
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De Groene Kaap bestaat uit vier woonblokken die via 
daktuinen en hofjes met elkaar een groen daklandschap 
vormen. © Bureau MASSA, Rotterdam, rendering zes bij 

zes, Den Haag. 

De Groene Kaap wordt gebouwd op het 
bruisende en levendige Katendrecht, 
maar bevat ook, zoals de naam al doet 

vermoeden, ruimte voor groen en rust. Het 
nieuwbouwproject bestaat uit vier woonblokken 
met vier tot zes lagen boven maaiveld, die via 
daktuinen en hofjes met elkaar een groen dak-
landschap vormen. Een opmerkelijk project dat 
echter geheel in lijn ligt met de andere werken 
van architect Koos Kok en zijn Bureau MASSA, 
waarin groen en de publieke ruimte altijd een 
grote rol spelen. Kok: “Ik zie de publieke ruimte 
als een middel bij uitstek om mensen aan hun 
woningen, aan hun buurt en aan elkaar te ver-
binden. Het idee gezamenlijk verantwoordelijk 
te zijn voor de publieke ruimte vergroot de soci-
ale controle en cohesie. Een binnenruimte, plein-
tje, hof of tuin waar bewoners elkaar ontmoeten, 
juist dát maakt wonen fijn.” 
Bureau MASSA werkte aan het ontwerp van De 
Groene Kaap: grootschalig, stoer en met een 
verrassend groene binnenwereld. Kok heeft het 
niet zo op gebouwen die er prachtig uitzien 

maar weinig binding hebben met de omgeving. 
“Grootschalige appartementengebouwen mun-
ten te vaak uit in eenvormigheid en anonimiteit, 
alsof je woont in een kantoorgebouw. Dat is bij 
De Groene Kaap juist niet het geval: de nadruk 
ligt hier niet alleen op samen wonen, het gaat 
ook om samen leven. De Groene Kaap is een 
plek die uitnodigt tot spontane ontmoetingen.”
 
Groen binnenterrein
Uniek aan De Groene Kaap is onder meer dat 
de hoven, bruggen en daktuinen een doorgaan-
de groene route vormen. Via de entree kunnen 
de bewoners en bezoekers een wandeling door 
het complex maken. Het groene binnenterrein 
wordt zo een volwaardige verblijfsruimte. De 
woonblokken vormen een soort ‘stad in de stad’ 
waar allerlei mensen samenkomen, stelt Kok. 
“Net als Katendrecht zelf wordt het project een 
thuis voor mensen van alle leeftijden en verschil-
lende leefstijlen. Jong en oud, gezinnen, stellen 
en singles, stedelijke genieters en mensen die 
wat meer op zichzelf zijn. En dat zie je terug 

Op Katendrecht in Rotterdam is vastgoedspecialist Stebru eind november 2017 begon-
nen met de bouw van 450 woningen in het project De Groene Kaap. Dit project is de 
Rotterdamse variant op de mythische ‘hangende tuinen’: een reeks woontorens, met 
elkaar verbonden via groene hoven, bruggen en weelderige daktuinen. BIGnieuws 
sprak met de betrokkenen over de totstandkoming van dit bijzondere project.Door Lambert-Jan Koops

Samen wonen en samen  
leven in De Groene Kaap

Een opmerkelijk nieuwbouwproject in Katendrecht

Naast appartementen bevat de Groene Kaap ook 
eengezinswoningen. © Bureau MASSA, Rotterdam, 

rendering zes bij zes, Den Haag. 

Het groene element is vanaf het eerste moment meege-
nomen in het ontwerp van de Groene Kaap. © Bureau 
MASSA, Rotterdam, rendering zes bij zes, Den Haag. 
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Het BIM-model van Powered by EGM. 

Definitief ontwerp tot en met de uitvoering. Daar-
mee hebben we dus de gehele bouwkundige 
uitwerking verzorgd voor Stebru.”

Uitwisseling
Voor de BIM-samenhang van het project heeft 
Powered by EGM er bij dit project voor gekozen 
om modellen uit te wisselen met alle andere be-
trokkenen zonder met verschillende partijen di-
rect in één model te werken of modelinformatie 
te delen via een server. “Een totaalmodel van het 
project zou echt veel te groot zijn geweest om 
het werkbaar te houden”, zo stelt Cornel. “Van-
daar dat we hebben ingezet op uitwisseling in 
combinatie met een wekelijks overlegmoment 
met de betrokkenen. Die frequente vergaderin-
gen zijn overigens wel essentieel voor het sla-
gen van het project, want alle betrokken partijen 
moeten wel weten wat de exacte status is van het 
werk. Bovendien bleef het uitwisselen van infor-
matie niet beperkt tot die specifieke momenten 
en hebben we ook veel informatie uitgewisseld 
per e-mail, zoals bijvoorbeeld resultaten van 
clashcontroles.” 
Omdat er maar drie partijen betrokken waren 
bij het BIM-project viel het alleszins mee om het 
overzicht te houden over de uitwisseling van de 

bouw of stadsdeel dat na verloop van tijd nog 
steeds hoog gewaardeerd wordt. Ik wil dan ook 
dat mensen over een aantal jaren nog steeds 
zeggen: wat een uniek project!”

BAM-Management
Een van de partijen die betrokken was bij het 
realiseren van de ideeën van Koos Kok voor De 
Groene Kaap is Powered by EGM (PbE). PbE 
is als BIM-partner betrokken bij het projectteam 
en daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het 
BIM-management maar ook voor het vervaardi-
gen van het BIM van De Groene Kaap, van De-
finitief ontwerp tot uitvoeringsmodel. Gary Cor-
nel, projectmanager bij PbE, vertelt over deze 
werkzaamheden. “Wij hebben het BIM-model 
van De Groene Kaap gebaseerd op het model 
van Bureau MASSA door het ARCHICAD-model 
van Koos Kok als IFC-bestand te importeren in 
het door ons gebruikte Revit. Omdat een ARCHI-
CAD-model eigenlijk niet goed te gebruiken is 
binnen Revit, hebben we daarbij het model van 
Bureau MASSA gebruikt als onderlegger en be-
studeerd met behulp van Solibri. Naast dat we 
dit model hebben opgewerkt tot een volledig 
3D BIM-model, hebben we ook de benodigde 
tekeningen geleverd tijdens het traject, vanaf het 

in het woonaanbod. Naast zeer ruime eenge-
zinswoningen komen er ook appartementen met 
een woonoppervlakte van 45 vierkante meter en 
groter. Er zijn volop mogelijkheden om een wo-
ning te kiezen die bij een specifieke leefstijl en 
levensfase past. De grote diversiteit aan wonin-
gen maakt het bovendien mogelijk wooncarrière 
te maken in De Groene Kaap of om als familie 
dicht bij elkaar te (blijven) wonen. Je kunt er let-
terlijk terecht van nul tot honderd jaar.” 
De opvallende ‘daktuinenoase’ van De Groene 
Kaap is mogelijk geworden omdat er vanaf het 
begin af aan aandacht is geweest voor groen. 
Een opmerkelijke keuze, zegt Kok: “Bij de mees-
te bouwprojecten is weinig budget beschikbaar 
voor groen. Als je er niet bovenop zit, blijf je 
achter met slechts een paar plantenbakken, 
waardoor buitenruimtes alsnog stenig aanvoe-
len. Voor De Groene Kaap koos Stebru echter 
duidelijk voor een andere insteek. Groen moest 
van meet af aan worden meegenomen in het 
ontwerp.”
Behalve het zichtbare groen, is het project in 
Katendrecht ook onzichtbaar groen en duur-
zaam. Kok: “Uiteraard voldoet het gebouw wat 
de energieprestatie betreft aan de laatste eisen. 
Maar duurzaamheid is voor mij ook: een ge-
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bouwinformatie. Cornel: “Uiteindelijk waren er 
maar twee modellen, het bouwkundige en het 
constructieve model. Omdat de installateur pas 
actief betrokken werd in de uitvoeringsfase van 
het project, is er geen BIM-model van de installa-
ties uitgewerkt. Achteraf gezien was dat volgens 
ons echter wel verstandiger geweest en we be-
velen dat dan ook zeker aan bij BIM-projecten. 
Binnen een BIM-opzet is de input van een instal-
lateur erg nuttig, zeker als het project wat groter 
is, zoals bij De Groene Kaap het geval is. Erva-
ring leert dat dit uiteindelijk tijdwinst oplevert en 
faalkosten aanzienlijk reduceert.”

Puntjes op de i
Powered by EGM is in 2016 begonnen aan 
het project en wist in 2017 de Definitief ont-
werpfase af te ronden. Vervolgens heeft PbE 
de werkzaamheden voor de uitvoering uit-
gevoerd en inmiddels worden er alleen nog 
her en der wat puntjes op de i gezet en on-
derdelen in 3D uitgewerkt. De BIM-modellen 
van PbE zijn inmiddels ook gebruikt als basis 
voor de visualisaties van De Groene Kaap 
en daarmee is het project dus zo goed als 
afgerond. 
Cornel kijkt tevreden terug op het werk en 
meent ook het een en ander geleerd te heb-

echt al een prestatie. Bovendien is het ook 
leuk om aan De Groene Kaap te werken om-
dat het een interessant geheel is met mooie 
woningen op een mooie plek in de stad. Ik 
zou er wel willen wonen.” n

www.stebru.nl

www.massasite.nl

www.poweredbyegm.nl

ben van het project. “Het was onze intentie 
om in een heel kort traject tot een uitvoerings-
model te komen op basis van de informatie 
die we hadden gekregen van de aannemer. 
Dat bleek echter lastiger dan gedacht, want 
bij het uitvoeringsmodel spelen bijvoorbeeld 
inkooptrajecten een rol en die vergen tijd. 
Afhankelijk van de verkoopsnelheid worden 
er bij dergelijke projecten soms wijzigingen 
doorgevoerd om de verkoopbaarheid te ver-
groten, bijvoorbeeld door het verhogen van 
verdiepingen. Daarnaast hadden en hebben 
we uiteraard ook nog te maken met allerlei 
koperswensen, want zodra de woningen ver-
kocht zijn, is de klant de baas en die wensen 
en wijzigingen dienen ook weer te worden 
doorgevoerd. Al met al is de totstandkoming 
van het uitvoeringsmodel best een dynamisch 
geheel en vraagt een grote mate van flexibi-
liteit.”
“Al met al een mooi BIM-project dat ondanks 
het ontbreken van een BIM voor installaties tij-
dens de ontwerpfase een project is waar wij 
trots op zijn”, aldus Vincent Ketting (partner 
bij EGM en eindverantwoordelijke voor Po-
wered by EGM). “Ons werk bleek goed aan 
te sluiten bij dat van de constructeur en aan-
nemer en dat is bij een dergelijk groot project 

De Groene Kaap gesitueerd in het Rotterdamse Katendrecht. © Bureau MASSA, Rotterdam, rendering zes bij zes, Den Haag. 



WWW.INFRACAD.NL
DOWNLOAD TRIAL 
ONLINE DEMO
GRATIS WORKSHOP

NIEUWE KLIC-MELDINGEN BIEDEN VEEL VOORDELEN

Als gevolg van KLIC-WIN zijn Klic-meldingen sterk verbeterd. Kabels en
leidingen worden geleverd als échte vectoren en bevatten bovendien extra
gegevens zoals materiaal, type of diameter. Met InfraCAD Map kunt u nieuwe
KLIC-WIN meldingen eenvoudig importeren in uw tekening, zelfs in batch!

KRACHTIG EN ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK

• BGT/IMGeo importeren in AutoCAD

• Kadastrale kaart importeren in AutoCAD

• TOP10NL vector importeren in AutoCAD

• KLIC-WIN meldingen importeren in AutoCAD

• Luchtfoto’s importeren in AutoCAD

• TOP-rasterkaarten als achtergrond in AutoCAD

• Conform Nederlandse CAD Standaard (NLCS)

• Desktop-versie voor AutoCAD LT, BricsCAD en MicroStation

KLIC-WIN 
IMPORTEREN 
IN AUTOCAD

NIEUWE KLIC-MELDINGEN BIEDEN VEEL VOORDELEN

Als gevolg van KLIC-WIN zijn Klic-meldingen sterk verbeterd. Kabels en
leidingen worden geleverd als échte vectoren en bevatten bovendien extra

KLIC-WIN
IMPORTEREN
IN AUTOCAD

NIEU
W

!

IN
FR

ACA
D.N

L/
KLIC

-W
IN



10

BIGnieuws | april/mei 2019Opinie

De landmeter van nu onderscheidt zich van de massa door zijn bereidheid en vermogen om productief gebruik te maken van nieuwe tools.

Overal ter wereld merken landmeters 
dat ze op een tweesprong staan. 
Ten aanzien van vraag en aanbod 

staat de gehele bouw- en infrasector voor 
enorme uitdagingen. Technologie biedt het 
voor de hand liggende antwoord, maar 
de nieuwe oplossingen worden nog niet 
op grote schaal ingevoerd. Er zijn gereed-
schappen beschikbaar waar vroegere gene-
raties jaloers op zouden zijn en de rol van 

de landmeter verandert natuurlijk met de di-
gitalisering mee. Veel professionals hebben 
echter nog altijd een voorkeur voor de tra-
ditionele methoden die hen jaren goed heb-
ben gediend en aarzelen om over te stappen 
op nieuwe technologieën. Het probleem is 
echter dat we nu geen keuze meer hebben. 
Landmeters die niet meegaan met de trends 
en nieuwe processen invoeren, verliezen de 
aansluiting.

Andere mentaliteit
Oude gewoonten zijn moeilijk af te leren. 
Maar met een nieuw tijdperk voor de boeg is 
het voor landmeters tijd om af te stappen van 
de verouderde processen die ze in hun oplei-
ding hebben geleerd en zich af te vragen of 
ze projecten anders moeten gaan benaderen. 
Om hun eigen toekomst veilig te stellen, moe-
ten ze onderzoeken wat er nu beschikbaar is 
en hiervoor open durven staan.

De bouw, een van de grootste industriesectoren in de wereld, lijkt aanzienlijk meer 
moeite te hebben met het invoeren van nieuwe technologieën en digitale processen 
dan andere sectoren. Er zijn de laatste tijd echter tekenen van een omslag en een hele 
reeks mooie innovaties heeft de markt al bereikt. Maar wat betekenen deze veran-
deringen voor de eisen die aan een moderne landmeter in de bouw worden gesteld?Door Stefan Naumann

Nieuwe technologieën zorgen voor andere rol

De toekomst van de land-
meter in de bouw
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worden technologieën voor gegevensopslag 
en workflows in de cloud de standaard voor 
iedereen. Nog wat verder in de toekomst 
kunnen we voorzien dat oplossingen met 
augmented reality gaan doorbreken. Al deze 
technologieën brengen samen een ‘conti-
nuous representation of reality’, een conti-
nue weergave van de werkelijkheid met een 
niveau van efficiëntie dat we ook vinden in 
andere subsectoren in fabricage.
De omzet in de inspectiebranche groeit 
naar verwachting door tot 15 miljard dollar 
in 2025. En een deel van dit bedrag ligt te 
wachten op degenen die nu al beginnen nieu-
we technologieën in te voeren en business in-
telligence aan hun processen toe te voegen. 
Het is tijd om in actie te komen. n

Stefan Naumann is senior business development manager  

bij Topcon Positioning Europe. Voor meer informatie  

over technologie voor geopositioning,  

zie www.topconpositioning.com. 

deel ligt in gegevens. Dit is niets nieuws: land-
meters werkten altijd al met coördinatensyste-
men en geolocaties, en moesten weten welke 
gegevens vereist zijn om de juiste resultaten 
op te leveren. Maar dankzij technologische 
verbeteringen kunnen we dit nu naar een heel 
ander niveau tillen. Landmeters leren hoe ze 
gebruik kunnen maken van grote datasets, 
met tools in de cloud en SaaS-oplossingen 
om zo nieuwe mogelijkheden te scheppen en 
nieuwe gebieden te ontsluiten waar landme-
ters vroeger niets te zoeken leken te hebben.
Er zijn veel tools beschikbaar die hen helpen 
weloverwogen beslissingen te nemen. Op ge-
bied van Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) 
en voor verzameling van mass data in het 
algemeen, is er ruime keuze uit verschillende 
soorten hardware, die uitstekend zijn in te 
passen in inspectiesystemen. Je hoeft niet op-
geleid te zijn als landmeter om een laserscan-
ner of UAV-drone te gebruiken. Om datasets 
te verrijken en deze technologie ten volle te 
benutten, is expertise op gebied van land-
meetkunde echter wel gewenst. De landmeter 
van nu onderscheidt zich van de massa door 
zijn bereidheid en vermogen om productief 
gebruik te maken van deze nieuwe tools.

De toekomst
Onze sector maakt een snelle groei door. De 
heersende benadering levert echter grote vei-
ligheidsrisico’s op en maakt het ook gewoon-
weg onmogelijk om de enorme hoeveelheid 
werk te kunnen uitvoeren. Daarom zoeken we 
continu naar veiligere en snellere methoden 
om dezelfde taken uit te voeren.
Het wordt steeds normaler om traditionele 
landmeettaken uit te voeren met UAV’s en 
mass-datatechnologie. In de nabije toekomst 

Het is begrijpelijk dat de landmeters zich 
soms overweldigd voelen door alle nieuwe 
technologieën en de kreten die daarbij ho-
ren, zoals augmented reality, virtual reality, 
Smart Cities, BIM, mass data processing, 4D, 
5D of zelfs 6D. Maar de realiteit is dat ze met 
deze innovaties aanzienlijk nauwkeuriger en 
sneller kunnen werken en er tastbare commer-
ciële baten aan vastzitten. Iedereen heeft wel 
ervaring met onvoorziene geologische om-
standigheden, waardoor projecten worden 
vertraagd en het budget wordt overschreden. 
Vaak wijken de huidige omstandigheden 
af van eerdere schattingen uit metingen en 
moet het ontwerp op het laatste moment weer 
aangepast worden, met alle kosten van dien. 
Technologie kan dit helpen voorkomen.
Als landmeters de veranderende behoeften 
van hun klanten willen vervullen en hun activi-
teiten willen uitbreiden, moeten ze meegaan 
met nieuwe werkwijzen en hun bedrijfsmodel-
len aanpassen. Het moet wel gezegd dat de 
last niet uitsluitend bij de landmeters ligt. De 
technologieleveranciers moeten ook samen-
werken bij de ontwikkeling van doeltreffende 
oplossingen en de sector onderwijzen in de 
toepassing ervan. Zo kunnen we gezamen-
lijk tegemoetkomen aan de behoeften van de 
toekomst.

Van landmeter tot dataspecialist
In de afgelopen jaren was uit de functiebe-
namingen voor wat vroeger een landmeter 
werd genoemd een verschuiving af te lezen 
in de richting van dataverwerking. Landmeet-
kundige ingenieurs zijn beheerders van ruim-
telijke gegevens geworden en landmeters be-
heerders van geodata. Dit geeft aan dat de 
waarde van de functie voor een zeer groot 

Uw partner in:

077 - 2086012

Ontzorging BGT en BAG
Detachering BGT/BAG/BOR
Mutatiesignalering
Stereokartering
Terrestrisch meten
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Data steeds toegankelijker

De interesse in het werken met 3D-meet-
data op basis van beeldmateriaal en 
scans neemt explosief toe. Dit bleek 

wel tijdens de ‘Dag van de puntenwolk’ die 
Geometius onlangs organiseerde in Huizen. 
Van het genereren van een puntenwolk met 
video’s vanaf een smartphone, tot een Scan-
ning Total Station en een geavanceerd Mo-
bile Mapping-systeem. De bezoekers konden 
alle opties interactief met elkaar vergelijken. 
De dag werd geopend door Edward Verbree 
van de TU Delft met een presentatie over ‘De 
exploratieve zeggingskracht van de punten-
wolk’. Daarnaast spraken specialisten over 
verschillende onderwerpen zoals, 3D-scan-
ning in de petrochemische industrie en het 
gebruik van puntenwolken bij BIM-toepassin-
gen. Een compleet overzicht van de verschil-
lende Trimble-inwinoplossingen kon hierbij 
niet ontbreken.

Toegankelijkheid 
Het werken met een puntenwolk wordt steeds 
toegankelijker. Tijdens de live-demonstraties 
van Pix4Dmapper-software werd duidelijk 
hoe eenvoudig het is om een 3D-model te 

genereren uit een reeks foto’s of een video 
die gemaakt is met een smartphone. De be-
zoekers konden hierbij ervaren hoe een video 
stapsgewijs wordt omgezet in een verrassend 
nauwkeurige puntenwolk. De grote interesse 
laat zien dat er steeds meer vraag is naar een 
laagdrempelige manier van data-inwinning 
en verwerking. Met een softwarepakket zoals 
Pix4Dmapper is het werken met puntenwol-
ken nu voor iedereen binnen handbereik. 

Trimble MX9
De eyecatcher van de middag was het high-
end Mobile Mapping-systeem, de Trimble 
MX9. Dit hoogwaardige systeem was speci-
aal voor het evenement naar Nederland over-
gebracht en trok veel aandacht. De MX9 is 
ontworpen voor grootschalige scanprojecten. 
Het systeem levert puntenwolken met een on-
gekende dichtheid en tegelijkertijd 360 gra-
den geo-gerefereerde foto’s. Opvallend is de 
eenvoudige bedieningsinterface, iets waarin 
de Trimble MX9 zich onderscheidt ten opzich-
te van vergelijkbare systemen in de markt.
De middag was zowel interessant voor erva-
ringsdeskundigen als geïnteresseerden die 

nog geen ervaring hebben met deze metho-
diek. Wilt u meer weten over de dag van de 
puntenwolk? De presentaties, data en foto’s 
zijn te vinden op geometius.nl/dedagvande-
puntenwolk.
De ‘Dag van de puntenwolk’ is een onderdeel 
van het thema landmeten 2.0 dat Geometius 
in haar jubileumjaar voert. Meer informatie 
over dit thema is te vinden op onderstaande 
website. n

www.denieuwemaniervanwerken.nl

Een puntenwolk biedt het beste van twee werelden: nauwkeurige meetdata in een 
fotorealistisch model. 

Een puntenwolk is een 3D-model van de werkelijkheid dat opgebouwd is uit 
gemeten punten. Een puntenwolk kan bij vele toepassingen van waarde zijn. 
Voor het berekenen van volumes, het genereren van dwarsdoorsnedes, maar 
ook bij renovatiewerkzaamheden of het modelleren van een bestaand object. Nu 
bijna alles in 3D wordt weergegeven biedt een puntenwolk het beste van twee  
werelden: de benodigde nauwkeurige meetdata in een visueel herkenbaar  
(fotorealistisch) model. Door de redactie

De kracht van een puntenwolk

Live-demonstraties van Pix4Dmapper-software maakten duidelijk hoe een 3D-model te 
genereren is uit een reeks foto’s die gemaakt is met een smartphone.
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Artikel

Uitbouw activiteiten Noord-Amerika

Floating Point FX voorziet onder andere de transportsector van data-analyse-oplossingen. 

Met behulp van mobiele LiDAR en 
beeldanalysetechnieken produceert 
Floating Point FX 3D-visualisaties 

van omgevingen op straatniveau. Het bedrijf 
richt zich op de ontwikkeling van kwalitatief 
hoogwaardige 3D-content en -data en heeft 
onder meer de transportsector, nutsbedrij-
ven, de communicatiesector en de overheid 
voorzien van data-analyse-oplossingen. In 
toenemende mate zijn deze oplossingen 
gebaseerd op CycloMedia’s 3D-beelden en 
LiDAR-gegevens.
CycloMedia en Floating Point FX bieden sa-
men een breed scala aan diensten op het 
gebied van beeldanalyse, waaronder LiDAR-
scanning, 3D-modellering en 3D realtime 
scène-opnames. Organisaties kunnen zo ge-
bruikmaken van complete oplossingen voor 
visualisatie, ontwerp en analyse.

Software
Floating Point FX ontwikkelt onder andere 
de pakketten STOUT en PORTER. STOUT is 
een dataverwerkings- en visualisatietool die 
is gebouwd op bestaande 3D-meshingtech-
nologie. De software bevat functionaliteit 
voor meshrendering en is in staat om snel 
puntenwolken te bewerken en hierin uiteen-
lopende assets te herkennen. Daarnaast is 
het pakket voorzien van functionaliteit voor 
het analyseren van het gedrag van zelfrij-
dende auto’s. 
De PORTER-software van Floating Point FX 
maakt het mogelijk om geospatial data te 
benaderen via webbrowsers, waarbij deze 
data kunnen zijn opgeslagen op een lokale 
server of in de cloud. Met behulp van Floa-
ting Point’s compressietechniek, kan POR-
TER grote hoeveelheden afbeeldings- en 
puntenwolkdata weergeven op zowel werk-
stations als mobiele apparaten. De software 
beheert daarbij tevens de login accounts en 
de beveiligde toegang tot gevoelige data. 

Gecombineerd aanbod
De overname stelt CycloMedia in staat om 
de activiteiten in Noord-Amerika verder uit te 
bouwen en een grote verscheidenheid van be-
drijven en overheidsinstellingen van data en 
beeldmateriaal op straatniveau te voorzien. 
De acquisitie zal ook toekomstige uitbreiding 
in andere landen mogelijk maken. Het is de 
bedoeling van de overname dat de klanten 
van CycloMedia en Floating Point FX beter 
zullen worden bediend met het gecombineer-
de aanbod. Het levert een nauwkeurige di-
gitale weergave van de buitenwereld, zodat 
klanten fysieke infrastructuren op afstand kun-
nen beoordelen, analyseren en meten.

Aanbod uitbreiden
“Dit is een strategische acquisitie voor Cyclo-
Media die ons team versterkt, onze capaciteit 
vergroot en ons aanbod uitbreidt om onze 
groei te versnellen. Onze uitgebreide aan-
wezigheid in de VS is een essentieel onder-

deel van de wereldwijde groeistrategie van 
CycloMedia”, aldus Joe Astroth, CEO US van 
CycloMedia.
“De externe wereld wordt steeds complexer. 
De integratie van de data- en data-analyse-
mogelijkheden van onze twee bedrijven zal 
ons helpen om te voldoen aan de groeiende 
vraag van onze klanten naar een zeer nauw-
keurige, realtime digitale weergave van hun 
omgeving. Na het afronden van deze acqui-
sitie zullen wij ook naar mogelijkheden kij-
ken om Floating Point’s technologie verder in  
Europa te introduceren”, zegt Frank Pauli, 
CEO van CycloMedia. n

www.cyclomedia.com

CycloMedia heeft het in de Verenigde Staten gevestigde 3D-modelleerbedrijf 
Floating Point FX overgenomen. Floating Point FX biedt verschillende markten die 
gebruikmaken van geospatial data, platforms-as-a-service voor data-visualisatie 
en -analyse. Door de redactie

CycloMedia neemt Floating 
Point FX over
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Deeltijd online GIS opleiding voor professionals
Start programma 1 september 2019 & 1 februari 2020

* Behaal je certiicaat, diploma of MSc in GIS
* Bepaal je eigen tempo
* Diverse specialisaties
* Veel ruimte voor eigen invulling
* Voertaal Engels; opdrachten 
   mogen in het Nederlands

www.unigis.nlwww.vicrea.nl

Vicrea is de grootste reseller van FME in de Benelux 
en is Benelux Platinum Partner van Safe Software, de 
makers van FME.

FME TRAININGEN 

08/05 & 09/05 FME Workbench Basis Training 

14/05 & 15/05 FME Workbench Advanced Training 

20/05 & 21/05 FME Server Authoring Training

27/05 FME Server Administration Training

04/06 & 05/06 FME Workbench Basis Training 

Meer informatie en aanmelden: www.vicrea.nl/trainingen

Kijk ook eens op www.vicrea.nl/fme

www.opleidingengeo.nlwww.msc-gima.nl 

Opleidingen
Geo-informatie & GIS

 Dagopleiding Basis Geo-informatie
Start: 23 september 2019

www.opleidingengeo.nl
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Avondopleiding Post-HBO Geo-informatievoorziening
Start: 24 september 2019

3-daagse cursus ArcGIS Pro Basis
Start: 1 juli 2019

2-daagse cursus QGIS
Start: 29 mei 2019

Leer innovatieve technologieën en draag 
bij aan een duurzame wereld!

Een Geomatics MSc biedt 
uitstekende carrière-
perspectieven.

Meer weten?
Kom naar Geomatics Day 
op 28 juni 2019

www.geomatics.tudelft.nl
Geomatics@tudelft.nl

Geomatics for the Built Environment
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www.nedgraphics.nl

Master of Science programma GIMA

• Voltijds (2 jr.) of in deeltijd (4 jr.)
•  Modules (methoden en technieken, management en toepassing 

van geo-informatie), stage en thesis
• Samenwerking tussen 4 Nederlandse universiteiten
•  Blended learning: beperkt contactonderwijs, verder online  

onderwijs
• Internationaal (Engelstalig)
•   Voor Bachelorstudenten en professionals  

uit binnen- en buitenland

Geïnteresseerd? Bezoek www.msc-gima.nl

www.geomatics.tudelft.nl 

Uw trainingen een heel jaar lang in BIGnieuws en op www.bignieuws.nl voor slechts € 1.400,– Meer info? yvonne@bignieuws.nlTrainingswijzer



Cursussen 
- Revit (BIM)
- AutoCAD
- 3ds Max
- Inventor
- Fusion 360

Incl. Nederlandstalig leerboek, 
symbolen/families

 Officieel Certificaat Autodesk
 Start cursus elke maand

www.CADCollege.nl

www.cadcollege.nl

Koninklijke onderscheiding voor Jack Dangermond van Esri
 
Jack Dangermond, CEO en oprichter van Esri, heeft een koninklijke onderscheiding gekregen en is benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau. Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, heeft deze namens Koning Willem-Alexander aan hem uitgereikt. 
Dangermond kreeg de onderscheiding voor zijn bijzondere verdienste in de nationale en internationale geo-wereld. 
 

Met de oprichting van Esri in 1969 
heeft Dangermond digitale kaarten 
en analyses geïntroduceerd dankzij 

de ontwikkeling van ArcGIS-software. In Neder-
land ging in 1985 de Rijksplanologische Dienst 
in Zwolle als eerste aan de slag met ArcGIS, 
gevolgd door meer dan duizend andere orga-
nisaties. Verder heeft hij met dé kaartenorgani-
satie van Nederland, het Kadaster, diverse geo-
innovaties tot stand gebracht, waaronder een 
wereldprimeur: het automatisch generaliseren 
van verschillende kaartschalen.

Maatschappelijke vraagstukken
Naast de nauwe betrokkenheid bij het suc-
cesvol maken van vele organisaties in Ne-
derland door het uitwisselen van kennis, is 
Dangermond ook zeer betrokken bij wereld-
wijde maatschappelijke vraagstukken zoals 
klimaatverandering, het ondersteunen van 
minder ontwikkelde regio’s in de wereld en 
het onderwijs. Zo heeft hij recent via het pro-
gramma ArcGIS for Schools wereldwijd Esri-
software kosteloos beschikbaar gesteld aan 
alle middelbare scholen voor geografieonder-
wijs en ondersteunt hij via Esri vele non-profit 
organisaties.

Bijzondere band 
Het komt niet vaak voor dat de onderschei-
ding wordt uitgereikt aan een persoon die 
in het buitenland woont. De combinatie van 
zijn belangrijke wereldwijde werk met de 
bijzondere band die hij nog steeds heeft 
met Nederland is hierin onderscheidend 

geweest. Dangermond is een Amerikaans 
staatsburger, maar zijn ouders zijn van ori-
gine Nederlands. Zij zijn vanuit Enkhuizen 
geëmigreerd naar Californië (US) en een 
deel van zijn familie woont nog steeds in 
Nederland. Bovendien volgt Dangermond 
de ontwikkelingen van Geo en GIS in Ne-
derland op de voet en komt hij regelmatig 
naar Nederland. Het uitreiken van zijn on-
derscheiding vond dan ook plaats in Zaan-
dam, direct nadat hij had gesproken op een 
internationaal geo-congres. n

www.esri.nl/nl-nl/home

Kort nieuws

www.ruimteschepper.nl

De opleidingen van Ruimteschepper Kenniscentrum zijn product onafhankelijk, actueel en 
spelen in op de ontwikkelingen in de (geo) markt. Ruimteschepper biedt onder andere 
opleidingen op het gebied van:

Methodieken & Techniek
Agile | Scrum Master of Agile Scrum Foundation, EXIN gecertificeerd 
Scrum Master mbv lego mindstorms, SCRUM.org gecertificeerd
TMap Suite Test Engineer of TMap Suite Test Master, EXIN gecertificeerd

Vakinhoudelijk
IMBOR, de reis van het object
GeoWijzer, grip op ruimtelijke dataprocessen

Communicatie & Coaching
Scrum the human factor
Assertiviteit & feedback
Beïnvloedingsvaardigheden
Communicatiestijlen

Voor meer informatie www.ruimteschepper.nl of kenniscentrum@ruimteschepper.nl

CEO en oprichter van Esri Jack Dangermond als Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
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Interview

Remco Vroegop: “We willen toewerken naar een 
geharmoniseerd, uniform raamwerk als basis voor alle 

materiaalpaspoorten.”

Nederland wil in 2050 een circu-
laire economie zijn. Hiervoor is het 
Rijksbrede Programma Circulaire 

Economie ontwikkeld. Rijkswaterstaat heeft 
de ambitie om in 2030 volledig circulair te 
werken. Om dit mogelijk te maken dient de 
organisatie ver vooruit te plannen, in verband 
met de looptijd van de werkzaamheden. Be-
langrijk aandachtspunt in de aanpak van 
Rijkswaterstaat is het ontwikkelen van manie-
ren om nieuwe werkzaamheden circulair uit 
te vragen. Om circulair te kunnen werken en 
circulaire projecten te realiseren, zijn er op 
veel vlakken een gemeenschappelijke beeld, 
aanpak en afspraken nodig. Dat is een be-
langrijke reden waarom RWS een van de 
initiatiefnemers is.
Opgericht in 2018 heeft dit platform een 
horizon van vijf jaar, waarbij het zich richt 
op het opbouwen en delen van kennis, het 
inventariseren en agenderen van belemmerin-
gen en het opstellen van bouwsectorbrede af-
spraken. Binnen het Platform CB’23 zijn drie 
actieteams opgericht, te weten Framework 
Circulair Bouwen, Paspoorten voor de Bouw 
en Meten van Circulariteit. Zij leveren aan 
het einde van het traject, deze zomer, een lei-
draad voor de concrete aanpak van de door 
hen onderzochte zaken en implementatie van 
de afspraken. De vervolgstap kan daarna 
normalisatie zijn, maar ook advies richting 
beleid en/of wet- en regelgeving.

Duidelijkheid scheppen
De leden van de werkgroepen van CB’23 
werken bij uiteenlopende partijen uit de ge-
hele bouwsector, zoals aannemers, archi-
tecten, ingenieursbureaus en beheerders en 

eigenaren van vastgoed en infrastructuur. Zo 
kent het actieteam Paspoorten voor de Bouw 
ongeveer dertig leden die werken aan een 
gezamenlijk doel: duidelijkheid scheppen 
over de inhoud en randvoorwaarden van ma-
terialenpaspoorten. Dat is om meerdere rede-
nen nodig, zo stelt Vroegop: “De gedachte is 
dat inzicht in de toegepaste bouwelementen 
van een bouwwerk essentieel is om hoog-
waardig hergebruik mogelijk te maken in 
een circulaire economie. De paspoorten zijn 
daarmee dus heel belangrijk en we hebben 
gezien dat er dan ook al veel over is nage-
dacht. Momenteel worden er verschillende 
materialenpaspoorten ontwikkeld die inzich-
telijk maken uit welke grondstoffen de mate-
rialen bestaan die bij de bouw zijn gebruikt, 
hoe deze zijn verbonden en onderhouden. 
Wat we echter willen voorkomen, is dat ver-
schillende paspoortsystemen tot dusdanig ver-
schillende paspoorten leiden dat vergelijking 
tussen bouwwerken en de toegepaste bouw-
elementen/producten onmogelijk wordt.
Daarnaast is de mogelijkheid voor de uitwis-
seling van verzamelde data essentieel voor 
een meer circulaire aanpak. Vandaar dat we 
graag willen toewerken naar een geharmoni-
seerd, uniform raamwerk als basis voor alle 
paspoorten. Daarbij denken we dat het in dit 
stadium van de ontwikkeling van de paspoor-
ten nog goed mogelijk is om een dergelijk 
raamwerk te implementeren, vandaar dat we 
juist nu het overleg en de samenwerking wil-
len aansturen.”

Platform Circulair Bouwen 2023 (CB’23) wil bouwbreed partijen met circulaire 
ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en uti-
liteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken 
op te stellen over circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven 
samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief. BIGnieuws sprak 
hierover met Remco Vroegop, consultant bouw bij NEN, en Jeroen Nagel, adviseur 
circulaire economie GWW bij Rijkswaterstaat.Door Lambert-Jan Koops

Voor 2023 nationale afspraken 
voor circulair bouwen 

Resultaten CB’23 nu beschikbaar voor commentaar

BIGnieuws | april/mei 2019
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Jeroen Nagel: “Materiaaluitwisseling stopt niet bij een sector en voor hergebruik is het belangrijk dat een compleet 
onderdeel in alle materiaalpaspoorten straks eenduidig gedefinieerd wordt.”

drie de actieteams van CB’23. 
De ambitie is om daarna in september drie 
nieuwe actieteams op andere deelonderwer-
pen binnen het circulair-bouwendomein op 
te richten die eenzelfde traject zullen door-
lopen. “Tegelijkertijd denken we na over ver-
diepen van werk dat al is gedaan,” vertelt 
Vroegop, ”waarbij we dus voortborduren op 
de resultaten van de lopende trajecten. n

www.platformcb23.nl

werken, de leidraden die zullen worden 
opgeleverd moeten daar handvatten voor 
bieden.” Alhoewel het dus niet om normen 
gaat, is het proces van de actiegroepen van 
CB’23 wel vergelijkbaar met het normproces. 
Nadat de groepen hun bevindingen hebben 
gepresenteerd, krijgen de marktpartijen de 
kans om hierop te reageren gedurende een 
commentaarperiode. Dat is een belangrijk 
onderdeel van het proces, zo stelt Vroegop. 
“Ons werk heeft pas waarde als onze ideeën 
ook worden gebruikt en dat kan alleen als ze 
breed worden gedragen en dus iedereen zijn 
zegje heeft kunnen doen. Dat geldt dus niet 
alleen voor de leden van de actieteams: we 
praten ook niet-deelnemers bij en we willen 
ook weten wat hun visie is, zodat we zoveel 
mogelijk input krijgen voor de leidraad.”

Open voor feedback
Alle actieteams van CB’23 hebben hun 
80%-versie inmiddels gereed. Deze is op 9 
april gepresenteerd op Building Holland, en 
momenteel is het werk dan ook beschikbaar 
voor commentaar. Zie de website van Platform 
CB’23 voor de leidraden en hoe hier com-
mentaar op gegeven kan worden. Op basis 
van de feedback, die tot 10 mei kan worden 
geleverd, worden er wijzigingen doorgevoerd 
in het geheel en zo zal dan begin juli een defi-
nitieve versie verschijnen van het werk van alle 

Sectoroverschrijdend
Het gezamenlijke raamwerk voor een mate-
rialenpaspoort is dus belangrijk, wil het ge-
bruik van paspoorten een succes worden. 
Daarbij benadrukt Nagel dat samenwerking 
met diverse betrokken sectoren noodzakelijk 
is voor succesvol gebruik. “Het gaat om zo-
wel de woning- en utiliteitsbouw, alsook de 
grond-, weg- en waterbouw. De materiaal-
uitwisseling stopt immers niet bij een sector 
en voor hergebruik is het belangrijk dat een 
compleet onderdeel, bijvoorbeeld een houten 
balk, in alle paspoorten straks eenduidig ge-
definieerd wordt als houten balk. Alleen dan 
is het mogelijk om hoogwaardig hergebruik 
te realiseren waarbij onderdelen functioneel 
worden hergebruikt. Dat is een manier van 
circulair werken die echt zoden aan de dijk 
zet. We zitten in Nederland momenteel wel-
iswaar al op 97 procent hergebruik, maar 
dat is te danken aan het terugwinnen van 
grondstoffen, waarbij de functie van de ge-
recyclede onderdelen volledig verloren gaat, 
een enorm waardeverlies. De inzet van goed 
uitwisselbare materialenpaspoorten kan het 
niveau van hergebruik en recycling dan ook 
echt nog een enorme boost geven. 

Informatiebehoefte
Inmiddels denkt het actieteam van CB’23 
voor het materialenpaspoort na over een da-
tastrategie, waarbij het gaat over de inhoud 
en de informatiebehoefte van de paspoorten. 
Nagel noemt enkele vragen die daarbij aan 
bod komen. “Een vraag die we ons stellen is 
welke informatie nodig is op welk moment in 
de levenscyclus van een object. Daarnaast is 
het van belang om duidelijk te hebben welke 
partij welke informatie moet of mag toevoe-
gen aan het paspoort. Bovendien moet er een 
goede methode worden vastgesteld voor het 
uitvragen van de informatie en dan komen 
klassieke beheerthema’s natuurlijk als van-
zelf bovendrijven. De vraag waar en hoe die 
data moeten worden beheerd, bijvoorbeeld 
of de paspoorten decentraal of centraal 
moeten worden beheerd, is weliswaar zeer 
relevant, maar wordt op dit moment nog in 
mindere mate besproken. Dat wordt mogelijk 
een vervolgtraject. We zijn nu eerst bezig met 
het vaststellen van de inhoudelijke informatie-
behoefte en beschrijven de eerste randvoor-
waarden voor data-uitwisseling.”

Op weg naar afspraken
Vroegop benadrukt na de uiteenzetting van 
Nagel dat Platform CB’23 nu geen norm ont-
wikkelt, maar breedgedragen marktafspra-
ken wil vastleggen. “We willen de markt ver-
der helpen om meer circulair te kunnen gaan 
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Douwe Blanksma: “Er is steeds meer vraag naar zowel omgevingsdata als experts op geo-gebied die snappen hoe 
data-gedreven besluiten moeten worden ondersteund.”

De positionering van GeoExperts is om 
te beginnen om bedrijfskundige rede-
nen een goede zaak, zo stelt Blanksma. 

Voor zowel de oprichters Nieuwland en Ruimte-
schepper als GeoExperts betekent het namelijk 
focus op de afnemers van hun kernactiviteiten. 
Nieuwland richt zich als innovatieve leveran-
cier op webGIS- en geoApps-oplossingen en 
als opleider op opleidingen als de Basis- en 
de Post-hbo Geo & GIS-opleidingen en het 
ontwikkelen van e-learning geo-ICT-trainingen. 
Ruimteschepper zet de groei van de kennisnet-
werken van de Zelfstandig GeoProfessionals 
en KennisKring door en breidt het specifieke 
training- en workshopprogramma uit. 
Een extra reden om samen een nieuw bedrijf 
te beginnen is dat ze elkaar enorm goed 
aanvullen, zo stelt Blanksma. “Nieuwland is 
al vele jaren sterk in GIS/Geo-data, analyse 
en beheer, Ruimteschepper in projectmanage-
ment, advies en senior geo-ICT. Er is wel wat 
overlap in activiteiten van de beide bedrijven, 
maar dat is maar minimaal. De complemen-
taire kennis en capaciteiten wegen dan ook 
veel zwaarder. Vanuit Nieuwland bekeken is 
het bijvoorbeeld heel aantrekkelijk dat Ruimte-
schepper een groot netwerk heeft. Omgekeerd 
is het voor Ruimteschepper weer nuttig dat 
Nieuwland is toegerust qua netwerk, HR en 
kennisondersteuning op het in dienst hebben 
van de mensen. Kortom: op het leveren van 
diensten vullen we elkaar goed aan binnen 
GeoExperts, een bedrijf dat het zowel van een 
groot netwerk als het binden en boeien door 
middel van kennis moet hebben.”
 
Toenemende vraag
Bedrijfskundig zijn de overwegingen om 
GeoExperts te starten dus duidelijk, maar 
Blanksma denkt daarnaast dat het nieuwe 

bedrijf ook nodig is in de huidige markt. 
“De Omgevingswet, de energietransitie en 
de opkomst van Smart Cities zorgen ervoor 
dat locatie-intelligentie in vrijwel alle facet-
ten van informatisering doordringt. Er is dus 
steeds meer vraag naar zowel omgevings-
data als experts op geo-gebied die snappen 
hoe data-gedreven besluiten moeten worden 
ondersteund. Veel organisaties krijgen op die 

manier te maken met extra of nieuwe functies 
binnen hun bedrijfsproces en moeten die op 
de een of andere manier invullen. Hier springt 
GeoExperts dus op in.”
Een van de moeilijkheden voor zowel bedrij-
ven als overheden is dat er meer vraag is 
naar geo-ICT-specialisten dan dat er geschik-
te kandidaten zijn, zo constateert Blanksma. 
“Het jobhoppen van deze geo-ICT-experts is 

GeoExperts is een nieuw bedrijf waarin twee bekende aandeelhouders een speci-
fiek deel van hun kennis, kunde en capaciteit hebben ingebracht. Die bedrijven 
zijn Ruimteschepper en Nieuwland Geo-Informatie. Zij hebben in GeoExperts de 
krachten gebundeld op het gebied van advies, interim en detachering. BIGnieuws 
sprak met Douwe Blanksma, mede-eigenaar bij Ruimteschepper, over de opzet 
en ambities van de kortgeleden opgerichte onderneming. Door Lambert-Jan Koops

GeoExperts richt zich op advies, 
interim en detachering

Nieuw bedrijf van bekende aandeelhouders
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Maarten van der Hoek (foto) vormt samen met Douwe Blanksma de directie van GeoExperts.

mee meer kans en coaching om vakinhoude-
lijk te groeien. Bovendien heeft GeoExperts 
behoorlijk wat slagkracht. Met het bundelen 
van de krachten van ruim veertig geo-profes-
sionals in dienst en een kleine honderd zelf-
standige geo-ondernemers, ontstaat direct 
een van de grootste, onafhankelijke kennis/
dienstaanbieders in Nederland. Kortom: het 
bedrijf kan zowel inhoudelijk als operationeel 
een vliegende start maken en ik denk dan ook 
dat GeoExperts een serieuze rol zal kunnen 
spelen in het Nederlandse geo-werkveld.” 
Afsluitend geeft Blanksma mee: “De opdracht-
gever vraagt om nieuwsgierige meedenkers 
met kennis van zaken en een oprechte zakelij-
ke houding. In dat DNA-profiel voelen wij ons 
als de spreekwoordelijke vis in het water.”

Over GeoExperts
Het hoofdkantoor van GeoExperts is geves-
tigd in Wageningen. De directie wordt ge-
voerd door Maarten van der Hoek en Douwe 
Blanksma. Jan Roodzand is adviseur strategie 
en Arie Schenk financieel eindverantwoorde-
lijk. n

www.geoexperts.nl

www.nieuwland.nl

www.ruimteschepper.nl

nen onze geo/data-sector. We zien dat dit 
onder andere bij enkele grote ingenieurs-
bureaus al wel intern wordt gedaan, maar 
het zou ook meer algemeen kunnen worden 
opgepakt. Het is dan ook een van de plan-
nen waar GeoExperts mee aan de slag gaat: 
samen met opdrachtgevers klasjes vormen 
voor traineeships. Daar kan GeoExperts een 
unieke positie innemen. De kennisbedrijven 
Nieuwland en Ruimteschepper beschikken 
immers over alle opleidingsvaardigheden 
en mogelijkheden. We nodigen dan ook de 
branche van harte uit hierin met elkaar op te 
trekken.” 

Onderscheidend
Met de honderd procent focus op zowel de 
GIS & Geo gebruikende organisaties als de 
Geo-professionals denkt Blanksma dat Geo-
Experts zich goed kan onderscheiden van de 
generieke advies- en detacheringsbureaus. 
“Algemene bureaus richten zich veelal op 
persoonlijke ontwikkeling, maar hebben niet 
veel te bieden op het gebied van inhoudelijke 
ontwikkeling en marktkennis. Het voordeel 
van GeoExperts is dat er ´zuster´-organisaties 
naast staan die de ontwikkelingen in de markt 
kennen, actief zijn in kennisverwerving en 
-deling en over eigen opleidingsfaciliteiten 
beschikken. De professionals krijgen daar-

momenteel echt een ding. Organisaties pluk-
ken werknemers bij elkaar weg en gaten wor-
den met gaten gevuld. Gelukkig dringt steeds 
meer het besef door dat we met z’n allen, dus 
als gehele geosector, iets moeten doen op 
opleidingsgebied. Want wat er is, is niet vol-
doende. Er zijn weliswaar hbo-opleidingen in 
Almere en in Den Bosch, enkele universitaire 
richtingen met toenemende GIS-expertise in 
het pakket, maar die leveren zeker niet alle 
benodigde specialisten. De opleiding land-
meten op hbo-niveau bestaat niet meer en is 
alleen nog als mbo beschikbaar. Natuurlijk 
is er in Delft Geomatics en op masterniveau 
GIMA, maar dat is ook niet genoeg.”

Traineeships
Blanksma ziet dat in veel opleidingen geo-
tools wel ter sprake komen, maar dat ze 
daarbij dan slechts oppervlakkig worden 
behandeld en generiek worden ingezet. Bo-
vendien ziet hij dat er nog een gat zit tussen 
data science en de geo-informatica: “Beide 
richtingen weten niet goed wat ze met elkaar 
kunnen en ze weten niet goed dat ze elkaar 
nodig hebben. Daarom ben ik ook een warm 
voorstander van traineeships waarbij ICT’ers 
GIS bijgeschoold krijgen en aardwetenschap-
pelijk gerelateerde studenten met bijscholing 
geschikt worden gemaakt voor het werk bin-
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BuildIT bevat functies voor analyse van een ingemeten constructie en vergelijking met een 3D-model of een andere scan.

FARO heeft een nieuwe versie gelanceerd van BuildIT Construction (2019). Build-
IT Construction Software is software voor verificatie die bouwprofessionals een 
software-ecosysteem biedt dat speciaal is ontworpen om QA/QC-workflows te 
automatiseren.

FARO BuildIT Construction 2019 
Extra workflows voor projectevaluatie 

Het complete tankanalyserapport van  
BuildIT Construction 2019 biedt ingeni-
eurs en facilitaire managers de mogelijk-

heid te controleren of tanks voldoen aan de ont-
werpspecificaties bij de installatie of de revisie. 
Met behulp van diverse hulpmiddelen die zijn 
gemaakt om de vervormingen van tanks te bere-
kenen, kunnen eigenaren en inspecteurs diverse 
horizontale en verticale tanks analyseren om op 
locatie de afwijkingen te bepalen, het werkelijke 
volume te berekenen en cruciale problemen te 
detecteren. Doordat vervormingen in horizontale 
en verticale richting kunnen worden vastgesteld, 
is het mogelijk om vervorming van de wand en 
kanteling van de rigide vorm te analyseren om 
te controleren dat tanks niet verschuiven of dat 
deze niet vervormen buiten de toegestane waar-
den. Rasterinspectie biedt een dieper inzicht in 
deze vervormingen in een niet-omwikkeld pun-
tenraster. Met het nieuwe pakket voor tankanaly-
se beschikken eigenaren en inspecteurs nu over 
een uitgebreide oplossing om diverse classifica-
ties van tankinspecties uit te voeren. 

Laserprojectiegegevens
BuildIT Construction 2019 biedt extra mogelijk-
heden om laserprojectiegegevens voor te be-
reiden. Met behulp van planningsfuncties zijn 

statische en dynamische projecties uit te voeren 
voor het assembleren van onderdelen in de werk-
plaats of het analyseren van resultaten op loca-
tie. BuildIT Construction 2019 bevat hulpmidde-
len voor metingen tijdens het productieproces die 
gebruikers de mogelijkheid geven om de aan- of 
afwezigheid van een object te bepalen met be-
hulp van de imagingfunctionaliteit van TracerSI. 
Er zijn drie controlemethoden ontwikkeld: image-
controle, puntcontrole en edge-controle. Deze 
methoden tonen achtereenvolgens de verschil-
len tussen een 2D-scan en een referentiescan, 
de afstand tussen een kenmerk (hoek of gat) en 
de positie ervan in het CAD-model en het per-
centage edges van het CAD-oppervlak die zijn 
gedetecteerd in de scan.

FARO-Laserscan
Meerdere aanpassingen op het gebied van 
FARO Focus Scan Import verkorten de voorbe-
reidingstijd van de initiële gegevens. Bollen en 
checkerboards van het Traceable Construction-
ecosysteem van FARO kunnen nu automatisch 
worden opgehaald tijdens of na het importeren, 
zodat de tijd voor de voorbereiding van de gege-
vens verder kan worden verkort. Dankzij de ge-
gevensworkflow worden analyse en traceerbare 
validaties op locatie verder geoptimaliseerd.

BuildIT Construction 2019 biedt diverse verbete-
ringen van de workflow die een bijdrage leveren 
aan een efficiënter QA/QC-proces. Klanten kun-
nen aangepaste rapporten maken met informa-
tiebeheermogelijkheden om zo meer inzicht te 
krijgen in de informatie die het resultaat is van 
de analyse. Daarnaast kan de grootte van de be-
standen voor analyse en rapportage tot zeventig 
procent worden gereduceerd en is een snellere 
weergave mogelijk van omvangrijke puntenwol-
ken door verbeterde weergaveberekeningen. De 
gegenereerde topografische gegevens in BuildIT 
Construction 2019 zijn nu met de juiste verticale 
positionering en met tekstlabels te exporteren 
naar DXF-indeling en extra betrouwbaarheid 
van de gegevens binnen rapporten maakt weer-
gave van meer details mogelijk in snapshots van 
afbeeldingen. Verder bevat deze release verbe-
terde rapportagemogelijkheden dankzij het ge-
bruik van afbeeldingen als annotaties en maken 
nieuwe manipulatoren interactie mogelijk met de 
objecten tijdens het handmatig uitlijnen. n

www.faro.com/products/construction-bim-cim/faro-buildit-

construction

Door de redactie
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Introduction to Human Geography 
Using ArcGIS Online
Door J. Chris Carter. Paperback en Di-
gitaal: 440 pages. Gepubliceerd in 
2019. ISBN: 9781589485181; eISBN: 
978189485198. Prijs: $74,99 exclusief 
verzendkosten.
 

In zijn voorwoord omschrijft auteur J. Chris Car-
ter ‘human geography’ als een schoolvak dat 
ons helpt de organisatie van onze samenleving 

te begrijpen en de impact van het menselijk be-
staan op onze planeet. Hoewel er ook in ons 
land een WO-opleiding Human Geography 
bestaat (in Nijmegen), is ‘Introduction to Human 
Geography Using ArcGIS Online’ vooraleerst 
gericht op de Amerikaanse onderwijsmarkt. 
Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor 
highschool-scholieren die het als ‘Advanced Pro-
gram’-keuzevak opnemen in de bovenbouw en 
voor eerstejaars ‘college’-studenten. Het is opge-
zet als een modern aardrijkskundeboek met veel 
verwijzingen naar online bronnen, die natuurlijk 
allemaal teruggaan op content die te vinden is 
via ArcGIS Online.

Wat is geografie?
Ieder leerboek dat zichzelf serieus neemt, geeft 
helderheid omtrent de belangrijkste begrippen 
en begripsdefinities. Het eerste hoofdstuk van 

Human Geography besteedt welgeteld één pa-
gina aan de menselijke kant van aardrijkskun-
de: het gaat kortgezegd om het ‘waar’ en het 

‘waarom’ van onderwerpen zoals economische 
ongelijkheid, urbanisatie, immigratie en conflic-
ten. Deze onderwerpen worden verderop in het 
boek echter uitputtend besproken. In de rest van 
de inleiding neemt de schrijver alle ruimte om 
‘de kracht van ArcGIS Online’ te benadrukken. 
In die zin is dit leerboek uniek: dit is een leerboek 
dat online informatie als uitgangspunt neemt zon-
der dat het een knoppencursus is. Dit heeft al-
les te maken met de eenvoud in het gebruik van 
ArcGIS Online. Het ruim vierhonderd pagina’s 
tellende boek heeft een eigen intrinsieke waarde, 
ook zonder toegang tot internet. 

De grote thema’s en concepten
Het boek is ingedeeld in de grote actuele the-
ma’s. De hoofdstukken: stedelijke geografie, 
voedsel en landbouw, industrie en de diensten-
sector, ontwikkeling, culturen en politiek. Het 
laatste hoofdstuk behandelt het milieu, vervui-
ling en klimaatverandering. Beginnend met 
bevolking en migratie, valt op dat er ook een 
geheel hoofdstuk is gewijd aan de mitsen en 

‘Introduction to Human Geography Using ArcGIS Online’ is een Engelstalig les-
boek. Het combineert het gebruik van ArcGIS Online met de belangrijkste aard-
rijkskundige principes. Het bevat daarnaast een schat aan informatie voor ieder-
een die geïnteresseerd is in actuele geopolitiek en interactief gebruik van digitaal 
kaartmateriaal.Door Remco Takken

Sociale geografie met  
ArcGIS Online

WebGIS in de klas

Sterfte door luchtvervuiling, met Noord-Korea als koploper.
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Landen zonder toegang tot de zee.

land, of als atheïstisch. Beide typeringen zijn 
even discutabel, maar dat geldt wellicht voor 
het hele kaartje. De drie grote moslimstromin-
gen zijn vaag roze getint, christelijke stromingen 
(katholiek, protestant en ‘unspecified’) zijn weer-
gegeven in lastig te onderscheiden groenscha-
keringen. De ongetwijfeld Amerikaanse bron-
houders van de data hebben hun eigen land wit 
gehouden: ‘no data’. Voor Zuid-Sudan is zo’n 
witte vlek nog te billijken, het weglaten van gege-
vens over ‘the greatest democracy on earth’ lijkt 
eerder een knap staaltje politieke correctheid, 
ingegeven door het feit dat de Amerikaanse 
overheid zich niet wenst in te mengen in privé-
aangelegenheden zoals het geloof. Gelukkig 
wordt in de tekst weldegelijk verwezen naar het 
christelijke gehalte van de Verenigde Staten; ook 
wordt genoemd dat het percentage mensen dat 
gelooft in God met 90 procent het hoogste is van 
de ‘vooraanstaande geïndustrialiseerde landen’. 

Terrorisme
De laatste jaren wordt terrorisme door ‘lone 
wolves’ en politiek gemotiveerde aanslagen 
overschaduwd door terrorisme vanuit een re-
ligieuze overtuiging. Genoemd worden aan-
slagen op abortus- en vruchtbaarheidsklinie-
ken naast gewelddadige acties door Joodse, 
Hindoe en Boeddhistische activisten. Deze 
vallen echter in de schaduw van het moslim-
terrorisme. Inzichtelijke kaartjes, uitgevoerd 

laagste. In Afrikaanse landen rond de evenaar 
treedt overigens een bijzonder fenomeen op: de 
inkomens zijn daar zó laag, dat de man-vrouw-
verschillen relatief klein zijn, zeker in vergelijking 
met rijkere buurlanden.
 
Cultuur
Interessante ArcGIS Online-kaarten betreffen 
die van de grote taalfamilies. Goed te zien is 
dat er weliswaar veel mensen Chinees spreken, 
maar dat die toch voornamelijk in China wonen. 
Hetzelfde geldt voor Russisch in Rusland. De we-
reldwijde verspreiding van het Arabisch en het 
Engels is duidelijk groter. Bijzonder om te zien: 
het fenomeen dat in India Hindi en Bengali wor-
den gemengd met het Engels, net zoals in Sudan 
Engels en Arabisch door elkaar lopen. Er is ook 
een speciale digitale kaart waarop met uitster-
ving bedreigde talen te zien zijn. Vaak betreft 
het kleine taalgebieden met een kleine bevolking 
en een afnemend aantal nieuwe taalgebruikers. 
Door de oogharen gezien zijn Indianentalen, 
Midden-Afrikaanse stammentalen en talen in de 
Zuidoost-Aziatische regio momenteel zeer kwets-
baar. Ook de talen van Aboriginals in Australië 
zitten in de gevarenzone.

Religie
Door ongelukkig gekozen kleurstellingen is op 
de kaart met ‘dominante religies’ niet te zien of 
Nederland nu wordt gekenschetst als moslim-

maren rondom ras en etniciteit als kenmerk voor 
ruimtelijke spreiding. Het verschil tussen ras en 
etniciteit wordt overduidelijk uitgelegd door een 
Amerikaanse bril. ‘Wij’ zouden dit thema niet 
zo luchtig en zakelijk in een schoolboek zetten. 
Voor ons Europeanen is het dan ook interessant 
om te zien hoe de Amerikaanse samenleving op 
dit vlak verschilt van de onze. De Amerikaanse 
bevolking gaf bij volkstellingen tussen 1960 en 
2000 de eigen etniciteit aan, maar kreeg daar-
bij niet de keuze om er twee in te vullen (die van 
beide ouders). Uitgelegd wordt verder dat een 
‘latino’ naast de etniciteit nog moet aangeven tot 
welk ras hij of zij zichzelf rekent. Arabieren zijn 
in Amerikaanse ogen, vaak tot hun eigen onge-
noegen, automatisch ‘blank’. 

De menselijke kant
De ‘menselijke kant’ van Human Geography 
komt gelukkig wel degelijk terug in de verschil-
lende hoofdstukken. Zo is in het hoofdstuk over 
productie (‘Manufacturing’) het verband te zien 
tussen de de-industrialisering van grote gebieden 
in Amerika en de hoge sterfte door drugs en al-
cohol. In het hoofdstuk over ontwikkelingslanden 
worden verbanden zichtbaar tussen onderwijs-
kansen, levensverwachting en inkomen. Voor 
wie sekseongelijkheid en diversiteit belangrijke 
ijkpunten vindt voor ontwikkeling, kan de nuance 
vinden in kaarten waarin Canada, Australië en 
Europa de hoogste scores halen en Afrika de 

Wereldwijde ontwikkelingsindex.

De grote religies. Amerika is wit gelaten op de kaart met dominante religies,  
Nederland wordt aangeduid als ‘atheïstisch’.

Een op natuurlijke wijze gevormde bevolkingspiramide laat zien dat er minder oude-
ren zijn dan jongeren. In Japan is dit fenomeen dankzij geboortebeperking, betere 

zorg en toenemende vergrijzing inmiddels zo goed als omgedraaid.
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feit dat er meerdere manieren zijn om (gratis) 
kennis te nemen van (open) geodatasets. n

Remco Takken remco@geospatialmedia.net is regional  

director bij Geospatial Media and Communications.  

Wie oefeningen uit dit boek wil maken en geen ArcGIS 

Online-account heeft, kan zich aanmelden voor een  

gratis Learn GIS-account op  

http://learngis.maps.arcgis.com/home/index.html.

echter niet in en dat blijft zo bij een print-
editie. Nieuwe drukken zullen dan ook zeker 
nodig zijn wanneer dit boek aanslaat bij de 
doelgroep. Het verdient dan wel aanbeve-
ling om een traditionele cartograaf nog eens 
goed te laten kijken naar de kleurstellingen, 
de labels en de gekozen schaal van de kaart-
jes. Niet alles is even logisch en duidelijk 
gevisualiseerd. En hoewel leverancier Esri al 
decennia een goede naam heeft als het gaat 
om onderwijslicenties op hogescholen en uni-
versiteiten, zal een evenwichtig schoolboek 
als dit óók rekenschap moeten geven van het 

in ‘hot spots’, laten overigens zien dat de helft 
van alle terroristische aanslagen vanuit een 
islamitische motivatie plaatsvinden in Irak,  
Afghanistan, Syrië, Nigeria en Pakistan.

Naslagwerk met online content
Introduction to Human Geography Using Arc-
GIS Online lijkt op het eerste gezicht een tijd-
loos naslagwerk; definities zijn wat ze zijn 
en nieuwe, geactualiseerde datasets kunnen 
altijd online worden bijgehouden zonder dat 
de inhoud van het boek daar onder lijdt. Ont-
wikkelingen van na, pakweg, 2016 staan er 

GeoBusiness Nederland, dé branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie

netwerken | kennis delen | samenwerken | themabijeenkomsten | aanspreekpunt overheid

word lid! www.geobusiness.nl

De verspreiding van vluchtelingen. Spaanstalige Amerikanen hebben een voorkeur voor staten die relatief dicht bij de 
Mexicaanse grens liggen.
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Gebouwen krijgen te maken met extreme laterale krachten tijdens een aardbeving. 

Gelukkig zijn mensen ook in staat om 
de negatieve effecten van aardbe-
vingen te verminderen en in som-

mige gevallen zelfs te elimineren, ongeacht 
de oorzaak ervan. Door een gebouw te iso-
leren van de omringende grond, de muren 
en fundering te versterken en vervolgens de 
gehele constructie op een complexe reeks 
van veren of schuifbanen te plaatsen, is het 
mogelijk om kantoorgebouwen, appartemen-
tencomplexen en soortgelijke woonruimtes 
te beschermen tegen bijna alle onverwachte 
bewegingen van Planeet Aarde. Dat is pre-
cies waar Mark Slotboom zich dagelijks mee 
bezighoudt. Als bouwkundig ingenieur in Ne-
derland zijn hij en zijn collega’s specialisten 
geworden in het ontwerpen van innovatieve 
manieren om nieuwe en bestaande gebou-
wen te beschermen in geval van een aardbe-
ving. Hun werkgever is Zonneveld ingenieurs, 
een Rotterdams ingenieursbureau met 35 jaar 
ervaring in het ontwerpen van dragende sta-
len en betonnen constructies voor hoog- en 
civielbouwtechnische projecten over de hele 
wereld. Recente projecten zijn onder meer 
de herontwikkeling van het Pecci-Museum for 
Contemporary Art in Prato, Italië, het perscen-
trum voor de Olympische Spelen in Athene en 
de kantoren van Hammersmith in Londen. Het 
is voor een groot deel te danken aan deze 
complexe engineeringprojecten dat Slotboom 
en andere werknemers van Zonneveld gingen 
werken met Abaqus Unified Finite Element 
Analysis (FEA)-software van SIMULIA. 
Het is duidelijk dat er wereldwijd behoefte is 
aan expertise op het gebied van aardbevin-
gen. Toch zijn de werkzaamheden van Slot-
boom in eigen land ook steeds meer noodza-
kelijk geworden. Nederland is natuurlijk niet 

gevoelig voor aardbevingen met een geologi-
sche oorzaak, maar er worden wel letterlijk 
de gevolgen van de olie- en gaswinning uit 
het enorme Groningse gasveld bij Slochteren 
gevoeld. Deze gaswinning leidt tot geologi-
sche spanningherverdeling en breuklijnver-
schuivingen. 

Wankele grond
Een groot deel van Nederland ligt op laag-
gelegen veen- en kleirijk moerasland, waar-
door het bijzonder gevoelig is voor het effect 
van bodemvloeistoffen (zoals water) tijdens 
seismische gebeurtenissen. Terwijl een gemid-
delde aardbeving met een kracht van vijf in 
Los Angeles of Kasjmir misschien niet het we-
reldnieuws haalt, kan dit voor Nederland ver-
woestend zijn. Bovendien is de Nederlandse 
bouwindustrie, door een gebrek aan een 

geschiedenis van grote stormen of aardbe-
vingen, gewend geraakt aan het ontwerpen 
van ranke gebouwen met een eenvoudige 
stapelstijl, dunne wanden, betonnen vloeren 
en een minimum aan stabiliteitscomponenten, 
omdat de zwaartekracht als de belangrijkste 
belasting wordt beschouwd. “De schaal van 
Richter is in ons land enigszins irrelevant”, 
aldus Slotboom. “Een aardbeving in Japan, 
bijvoorbeeld, kan het gevolg zijn van een tek-
tonisch voorval dat zich vele kilometers onder 
het aardoppervlak afspeelt, terwijl deze hier 
relatief hoog aan de oppervlakte plaatsvin-
den, slechts een kilometer of drie diep. Ge-
zien de relatief zachte bodems in dit gebied 
kunnen deze aardbevingen met een lagere 
amplitude nog steeds zeer destructief zijn 
voor onze gebouwen en andere infrastruc-
tuur.” Hoewel de aan olie- en gasindustrie 

Door de redactie

Het spreekt voor zich dat niemand van aardbevingen houdt. De grond schudt, 
constructies storten in en mensen raken gewond. Opvallend genoeg zijn een 
toenemend aantal van deze gebeurtenissen echter gerelateerd aan menselijke 
activiteiten. De constructie van gebouwen op zachte, onstabiele grond of in de 
buurt van een gebied met geologische problemen zijn twee voorbeelden, evenals 
geïnduceerde aardbevingen die ontstaan door de winning van olie en gas. 

Merckt aardbevingbestendig 
en geluidsoverlastvrij

Zonneveld ingenieurs slaat twee vliegen in één klap 
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Merckt gemodelleerd in Abaqus met de weergave van de maximale verplaatsingen die worden veroorzaakt door 
de aardbeving.

waren ook gunstig voor het compenseren van 
aardbevingskrachten. 

Schok verzachten
Hoewel gebruikmakend van een oplossing die 
veel meer high-tech was dan die van de oude 
zeelieden, is dit de richting die Zonneveld in-
genieurs met de Merckt is ingeslagen. Samen 
met 4RealSim, reseller van Dassault Systèmes 
en FEA engineering services company, begon 
het team met het modelleren van de chemische 
en fysische eigenschappen van de onderlig-
gende bodem van de voorgestelde constructie 
in Abaqus. 
“We zijn begonnen met een aantal lokale runs 
door grondkolommen die we direct in Abaqus 
hadden gebouwd, waarna we aardbevings-
signalen hebben toegepast die ongeveer der-
tig meter onder het oppervlak lagen”, zegt 
Slotboom. “Dit hielp ons bij het simuleren van 
de reactie van het maaiveldniveau op versnel-
lingsniveaus, de interactie tussen bodem en 
constructie en dergelijke zaken, waardoor we 
uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat we 
een veel dikkere fundering en keldermuren 
nodig hadden dan de betonnen palen die ty-
pisch zijn voor grote gebouwen als deze.” 
Met het eerste funderingsontwerp in de hand 
hebben Slotboom, Bouwman en andere le-
den van het Zonneveld-team samengewerkt 
met een lokale bouwkundig adviseur, de ar-
chitect, de aannemer en zelfs een akoestisch 
adviseur. Op basis van eerdere ervaringen 
met aardbevingsengineering heeft Zonneveld 
vastgesteld dat de ‘base isolation’-methode het 
meest geschikt was voor de grootte en vorm 
van de constructie. Vervolgens is hij gestart 
met het opbouwen van een dergelijke structuur 
ten behoeve van de simulatie. In hun aanpak 
maakten zij gebruik van de eerdergenoemde 
gimbal-apparaten; deze met teflon gevoerde 
‘double curved sliders’ bevinden zich tussen 
de begane grond en de eerste verdieping 
en maken het mogelijk dat het bovenstaande 
gebouw in de X- en Y-assen (van voor naar 
achter of van links naar rechts) beweegt. Om 
aan de eisen voor geluidsreductie te voldoen, 
plaatste het team op elk van de dertig sliders 
een akoestische isolator die bekend staan als 
CDM-apparaten (denk aan stijve rubberen 
donuts). Deze dempen niet alleen het geluid, 
maar zorgen ook voor een zekere mate van 
verticale krachtsvermindering. Nadat ze alles 
gemodelleerd hadden in Abaqus, gaven de 
ingenieurs hun virtuele wereld een schok. 

Akoestiek en seismiek
De aardbevingssimulatie van Zonneveld ging 
veel verder dan een virtueel duwtje tegen een 
salontafel waar een kaartenhuis op staat. 
Zonneveld voerde zeven simulaties uit op 

tere laterale krachten creëert dan een ‘flexi-
bele’ muur die gemaakt is van stalen liggers. 
Daarnaast moesten we de chemische samen-
stelling van de bodem analyseren, maar ook 
de voorgestelde constructie en hoe deze zou 
reageren op een aardbeving. Tenslotte waren 
de bouwvoorschriften er ook nog, dus ja, er 
was veel om over na te denken.” 

Methoden 
Er bestaat een aantal methoden om gebou-
wen aardbevingsbestendig te maken. Een 
conventionele methode is het bouwen van 
een constructie die net sterk genoeg is om 
de aardbevingskrachten te weerstaan of om 
deze juist precies zo buigzaam te maken dat 
deze de verplaatsingen aankan die worden 
veroorzaakt door de aardbevingsbewegin-
gen. Meer geavanceerde opties zijn enorme 
dempingsmechanismen die bovenop of bin-
nenin de constructie zitten en zich tegenover 
de kracht van de aardbeving bewegen, waar-
door de energie van de aardbeving wegvalt. 
Er kunnen ook enorme veren onder het ge-
bouw worden geplaatst, die de bewegingen 
van het gebouw vertragen op een manier die 
vergelijkbaar is met de schokdempers die in 
motorvoertuigen worden gebruikt. Of inge-
nieurs kunnen kiezen voor ‘base isolation’ 
om het gebouw te isoleren van de omgeving 
door het op zogenaamde bi-directionele gim-
bals te plaatsen. Dit zijn ophangsystemen die 
ook worden gebruikt voor het stabiliseren van 
camera’s en voor gyroscopen, en technologie 
bevatten die eeuwen geleden is uitgevonden 
door de bouwers van zeeschepen. In het ge-
val van Merckt creëerde het probleem van 
lawaai in combinatie met het aardbevings-
ontwerp de mogelijkheid om twee vliegen 
in één klap te slaan: er konden voor beide 
problemen op gemeenschappelijke punten 
dempers worden geplaatst en de CDM-rub-
bers die voor akoestische demping zorgden, 

gerelateerde bevingen in Nederland een vrij 
nieuw fenomeen zijn, zijn de inspanningen 
van Zonneveld ingenieurs op het gebied van 
schadebeperking dat niet. Het bedrijf had 
zelfs net twee aardbevinggerelateerde en-
gineeringprojecten in Italië en Griekenland 
voltooid toen het management besloot om 
zijn FEA-capaciteiten te upgraden met Aba-
qus, wat al snel op eigen terrein in Rotterdam 
goed benut kon worden, aangezien dit ge-
bied ook onstabieler is geworden. 

Veilige leefruimte
De aanschaf van de eindige-elementensoft-
ware vond vijf jaar geleden plaats. Sindsdien 
is Abaqus de spil geworden waar veel van 
de structurele analyse- en modelleringsacti-
viteiten van Slotboom en zijn collega’s om-
heen draaien. Een recent voorbeeld hiervan 
is een betonnen bouwproject van vijf verdie-
pingen, waarvoor Zonneveld werd gevraagd 
om deze aardbevingsbestendig te maken: 
de ‘Merckt’ in Groningen, met achttien luxe 
appartementen boven een bar/nachtclub en 
restaurant op de begane grond. De aardbe-
vingsingenieurs stonden voor verschillende 
uitdagingen. Omdat de Merckt voor ge-
mengd gebruik bestemd was en gelegen in 
het centrum van Groningen, was het belang-
rijk om de bewoners op de bovenverdieping 
te vrijwaren van de geluiden van de begane 
grond en de omliggende stad. Bovendien 
hielden de ontwerpers rekening met de door 
water verzadigde bodems van de hoofdstad 
en de mogelijkheid dat er door de mens ver-
oorzaakte seismische gebeurtenissen zouden 
kunnen plaatsvinden. “We hebben veel be-
slissingen moeten nemen”, legt Slotboom uit. 
“De geluidsvoorschriften in Nederland zijn 
streng, wat in een flatgebouw meestal bete-
kent dat er zware, betonnen muren worden 
gebruikt. Maar betonnen muren zijn vrij stijf, 
een attribuut dat tijdens een aardbeving gro-
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Een analyse van de optredende spanning in Merckt tijdens een aardbeving. 

centrerend zijn, kan het gebouw terugkomen 
op het neutrale vlak als de beweging stopt.” 
De eindige-elementenanalyse met Abaqus 
heeft het team geholpen bij het bepalen van 
de juiste grootte en locatie voor elke slider, 
waarbij de belastingen en krachten op de 
meest effectieve manier werden verdeeld, 
wat uiteindelijk de investeringskosten verlaag-
de. De software illustreerde ook de behoefte 
aan extra ontwerpaanpassingen; op basis 
van de simulatieresultaten zagen Slotboom 
en zijn collega’s in dat ze verschillende bal-
ken en andere delen van de bovenbouw op 
strategische punten moesten versterken om de 
aardbevingsbestendigheid ervan te maxima-
liseren. 

Complexe projecten
De Merckt is nog in aanbouw, maar mede 
dankzij Abaqus heeft Slotboom vertrouwen 
in het ontwerpresultaat. “We zijn geen groot 
bedrijf, maar we pakken wel graag de meer 
complexe projecten aan”, zegt hij. “De inzet 
van simulaties maakt ons efficiënter, geeft 
ons meer ontwerpmogelijkheden, en als we 
in een moeilijk engineeringprobleem moeten 
duiken, zijn we ook in staat om dat te kun-
nen doen. Dit heeft als gevolg dat we onze 
klanten meer waarde kunnen bieden.” Part-
ner Vincent Bouwman is het daarmee eens. 
“Zonneveld ingenieurs levert een waardevol-
le dienst in de bouwsector met realistische stu-
dies op basis van eindige-elementenanalyses 
die de veiligheid van verschillende soorten 
gebouwen in de regio Groningen en elders 
beoordelen en verbeteren”, zegt hij. n

www.zonneveld.com

www.3ds.com/benelux

www.4realsim.com

als de aanwezige krachten bij een aardbe-
ving aanpakt, en de base-isolationmethode 
heeft daar een grote bijdrage aan geleverd”, 
aldus Slotboom. “De CDM’s hielpen het ver-
ticale aardbevingssignaal te verminderen, 
samen met het omgevingsgeluid, maar de 
meeste krachten tijdens een aardbeving be-
vinden zich in het horizontale vlak. Dit is het 
gebied waar de double curved sliders het 
meest tot hun recht komen. Omdat deze zelf-

basis van feitelijke aardbevingsregistraties, 
elk met een eigen frequentie, amplitude en di-
rectionele seismische krachten, maar dan ge-
schaald naar het perceel virtueel land onder 
de Merckt. Het resultaat was een driedimen-
sionale test van wat er ooit zou kunnen ge-
beuren en hoe verschillende iteraties van de  
Merckt daarop zouden reageren. “We moes-
ten een gecombineerde oplossing vinden, 
een oplossing die zowel de akoestische eisen 

De slider van Zonneveld ingenieurs: de rubberen, donutachtige CDM dempt niet alleen het geluid, maar vermindert 
ook de verticale verplaatsing.
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Vandaag de dag is Groet eigenaar 
en meewerkend voorman van Buro-
Scope, een allround civieltechnisch 

engineeringsbureau, zie kader. Groet: “Het 
grote voordeel dat ik bij de start had, was 
dat ik zowel bij een ingenieursbureau had 
gewerkt, als bij een gemeente. Bij het inge-
nieursbureau werkten we met een eigen stan-
daard en eigenlijk voldeed die prima. Maar 
bij de gemeente zag ik wat er met een ont-
werp gebeurt om dit geschikt te maken voor 
de beheerfase. Het ‘vertalen’ van de tekening 
is een tijdrovend karwei. Ik bedacht me hoe 
gemakkelijk het zou zijn als we allemaal de-
zelfde tekenstandaard zouden hanteren. Wat 
een immense uitwisselkracht zou je dan creë-
ren! De NLCS heeft van dat scenario werke-
lijkheid gemaakt.”

Tijd en geld
Groet stelt dat de keuze voor de NLCS Buro-
Scope veel heeft opgeleverd. “Laagnamen, let-
tertypes, maatvoeringen… Dankzij de NLCS is 
alles uniform. De tijd die je bespaart doordat je 
een tekening niet meer hoeft te interpreteren, is 
een groot voordeel voor alle partijen. Het scheelt 
ons als ontwerpers tijd en geld, waardoor we 
onze opdrachtgevers een aantrekkelijkere offerte 
kunnen aanbieden. Plus: de kans dat er bij het in-
terpreteren van een tekening informatie verloren 
gaat, is een stuk kleiner geworden.”

Eigen identiteit
Ondanks de eenduidigheid ziet Groet de NLCS 
in geen geval als een betuttelende standaard. 
“Uniformiteit beperkt niet. Je presenteert je teke-
ningen zoals je zelf wilt, je kunt je eigen identiteit 
behouden. Neem een trottoiroppervlak. Dat kun 
je aanduiden door het oppervlak in te kleuren, 
maar je kunt ook symbolen plaatsen of het ge-
heel arceren. Iedereen heeft zijn eigen filosofie-
en en voorkeuren, en de NLCS biedt de vrijheid 
om die te behouden. Daardoor kun je bijvoor-
beeld prima inspelen op de voorkeuren van je 

Guido Groet startte een kleine tien jaar geleden met zijn eigen ingenieursbureau. 
Dé hamvraag bij zijn eerste project: “Welke tekenstandaard ga ik gebruiken?” 
Nog voordat de spreekwoordelijke echo van zijn vraag was weggeëbd, wist Groet 
het antwoord al. De NLCS, de Nederlandse CAD Standaard, bood hem precies wat 
hij zocht.Door de redactie

‘De NLCS creëert enorme 
uitwisselkracht’

BuroScope gebruikt de Nederlandse CAD Standaard

Over BuroScope 
BuroScope (Heerhugowaard) is een allround civieltechnisch engineeringsbureau. Eige-
naar is Guido Groet, die het bedrijf in 2009 oprichtte, en inmiddels samen met mede-
eigenaar Bart Visser de dagelijkse leiding voert. BuroScope bestaat uit acht gedreven 
medewerkers, gespecialiseerd in engineerings- en advieswerk binnen het civieltechni-
sche spectrum. Het is de veelzijdigheid die Groet’s baan tot de mooiste van de wereld 
maakt: “Ieder project heeft zijn eigen unieke eigenschappen. De ene dag zijn we bezig 
met een dijkversterking, de volgende met een grondwaterstandverlaging in een oude 
polder en weer een dag later met het bouw- en woonrijp maken van percelen of het 
ontwerpen van een complexe rioolreconstructie. Hoewel ik mede-eigenaar ben, wil ik 
mijn praktijkervaring in de praktijk in blijven zetten. Als we dat met z’n allen doen, 
vergroten we iedere dag het bestaansrecht van ons mooie bedrijf.”

Een NLCS-ontwerptekening van BuroScope voor de gemeente Alkmaar. 
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Het maken van ontwerpen volgens NLCS wordt bij BuroScope gedaan in InfraCAD. 

basiselementen voorziet, zijn we niet eindeloos 
bezig met lijnen, tekststijlen en lettergroottes. We 
duiken veel sneller ons échte vakgebied in.”

Ambassadeur
Groet ziet zichzelf als warm pleitbezorger van 
de NLCS. Lachend: “Je kunt mij gerust ambassa-
deur noemen. Ik heb wel eens gehoord van een 
bedrijf dat al zijn klanten belde met de vraag of 
zij écht hun tekeningen in NLCS-formaat wilden 
ontvangen, zo krampachtig hielden ze vast aan 
hun eigen standaard. Nu kan ik goed begrijpen 
dat je je eigen standaard niet zomaar overboord 
gooit, je hebt er immers veel geld in gestoken. 
Maar je kunt de vraag beter andersom stellen: 
waarom zou je de NLCS níet gaan gebruiken? 
Het levert jou en je opdrachtgevers gegaran-
deerd geld op. Bovendien heeft de Rijksoverheid 
het gebruik van de NLCS al verplicht gesteld, net 
zoals we in het verleden bij Rijkswaterstaatpro-
jecten de RTW-systematiek moesten gaan gebrui-
ken. Ik juich dat besluit van de Rijksoverheid toe. 
Wat mij betreft is de NLCS een vanzelfsprekend-
heid, nu en in de toekomst, in heel onze bran-
che.” n

www.buroscope.nl

www.bimloket.nl/nlcs

www.infracad.nl/nlcs

schapsgeschiedenis die gebruikersvoorkeuren 
‘onthoudt’ en de vele actuele updates naar 
aanleiding van NLCS-mutaties of -uitbreidingen. 
“Of neem zoiets simpels als de verkeersborden-
bibliotheek. In InfraCAD zijn alle verkeersborden 
uit het RVV-bordenboekje opgenomen. Een B06-
tekstnotering in je tekening bij een voorrangskrui-
sing? Niet meer nodig. Je plaatst gewoon een 
afbeelding van het echte bord. Veel sneller, ge-
makkelijker én duidelijker.”

Heldere structuur
Het besluit om een kleine tien jaar geleden de 
NLCS te omarmen, heeft Groet nooit betreurd. 
“De NLCS is een uitgebreide, laagdrempelige 
standaard met een goede, heldere structuur. 
Ik gebruik hem ook in mijn rol als gastdocent: 
ik geef les aan grondwerkers in hun opleiding 
tot uitvoerder bij het Regio College. Een van 
de aandachtspunten is het bekend raken in de 
AutoCAD-wereld. Doordat de NLCS in zo veel 

opdrachtgever. Anders gezegd: je profiteert van 
de eenduidigheid van de NLCS, maar wordt niet 
in een strak keurslijf gepropt.”

Monden vielen open
Om conform de NLCS te werken, gebruiken 
Groet en zijn collega’s onder andere InfraCAD. 
“Het is een goede tool om met de NLCS te wer-
ken en toch heb ik een tijdje getwijfeld of ik er-
mee zou gaan werken”, bekent Groet. “Totdat 
ik enkele jaren geleden tijdens InfraTech een 
demoversie zag. En vooral: hoe mijn collega’s 
erop reageerden. Ik had bewust enkele jonge, 
talentvolle tekenaars meegenomen en zij waren 
heel enthousiast. Voor mij was dat genoeg be-
vestiging. We zijn InfraCAD gaan proberen en 
intussen zouden we de software niet meer willen 
missen.” 
Groet somt verschillende voordelen op van het 
gebruik van InfraCAD, zoals het snel en gemak-
kelijk switchen tussen tekenlagen, de gereed-

NLCS 
De NLCS (Nederlandse CAD Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de 
grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, com-
pleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld 
worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. 
De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.
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De derde FIG 3D-Cadastres Questionnaire is eind 
2018 uitgevoerd en maakt deel uit van de FIG-
werkgroep 3D-Cadastres voor de periode 2018-
2022. Het doel van deze enquête is om te komen 
tot een wereldwijde inventarisatie van de huidige 
(2018) stand van zaken alsook de plannen voor 
de nabije toekomst (2022) te verkennen, en om de 
voortgang van de afgelopen vier jaar te evalueren. 
Delen en verspreiden van deze informatie, helpt 
om de samenwerking te verbeteren, van elkaar te 
leren en deze kennis te gebruiken bij de verdere 
ontwikkelingen. Alle ingevulde 3D-Cadastres 
vragenlijsten zijn te vinden op http://www.gdmc.
nl/3DCadastres/participants/.
Over de hele wereld is een gestage vooruitgang 
waarneembaar. Er wordt hard gewerkt aan 
de technische aspecten, nu de 3D-enabling 
technologieën (voor inwinnen, verwerken, opslaan 
en presenteren) steeds meer beschikbaar komen. 
Daarnaast wordt er in verschillende landen gewerkt 
aan modernisering van hun rechtssysteem om 

registratie mogelijk te maken van allerlei soorten 
3D-eenheden. Ook zijn er landen die zich nog in 
een onderzoeksfase bevinden en bezig zijn met 
het ontwikkelen van een informatiemodel, vaak 
gebaseerd op LADM. Bovendien krijgen ‘bewegende’ 
grenzen in het algemeen en het mariene kadaster 
in het bijzonder meer aandacht, vooral met het 
oog op de toenemende exploratieactiviteiten naar 
natuurlijke hulpbronnen, b.v. olie en gas zoals 
aangegeven door Nigeria en Trinidad en Tobago.
Een paar landen vallen op en leiden het veld. 
Maleisië (gecertificeerde stratum-plannen) en China 
(3D representatie voor de 3D-percelen) hebben 
een indrukwekkende vooruitgang geboekt op het 
technisch vlak, evenals Finland. Israël maakte een 
belangrijke stap vooruit met het accepteren van het 
3D-Cadastres amendement op de Landwet.

Met in deze editie

FIG 3D-Cadastres Questionnaire, FIG LADM2019 
Workshop, Aankondiging tentoonstelling Landmeten in 
Mesdags tijd, Publieke en private open data nog lang 
niet ‘privacy proof’

Achtste FIG Land Administration Domain Model 
Workshop

G
e

o
-i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 T

e
c

h
n

o
lo

g
y 

&
 G

o
ve

rn
a

n
c

e

Derde FIG 3D-Cadastres Questionnaire 

De achtste internationale FIG Land Administration 
Domain Model Workshop (LADM2019), Kuala 
Lumpur, Maleisië, 1-3 oktober 2019, is een 
gezamenlijk evenement met de 4e Internationale 

Conferentie van UDMS over Smart Data en Smart 
Cities (SDSC2019) en de Geomatics Geospatial 
Technology (GGT2019) conferentie als onderdeel van 
Geospatial Kuala Lumpur 2019.
De focus van de LADM2019 workshop ligt op het 
voorbereiden van de input voor de tweede editie 
van de internationale ISO standaard ISO 19152 
(de eerste editie gepubliceerd in 2012 en toe aan 
revisie). Het is nu tijd om voorstellen te doen voor de 
nieuwe LADM-onderdelen. Op basis van de huidige 
ervaringen en toekomstige verwachtingen zullen de 
behoeften en de inhoud van mogelijke uitbreidingen 
worden behandeld; bv. verdere modellering van de 
rechten, beperkingen en verantwoordelijkheden; 
een taxatie-informatiepakket, een ruimtelijk 
planningsinformatiepakket, Marine Cadastre (link 
naar IHO’s S121 Marine Limits and Boundaries), 
meer expliciete relaties met Building Information 
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Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief 
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt 
uitgevoerd door afdeling OTB.

“Er komen steeds meer open data voor iedereen beschikbaar 
en de commerciële waarde van deze data wordt daardoor voor 
overheden en de markt steeds interessanter. Maar hoe deze 
data worden verzameld en bewerkt is onvoldoende duidelijk. 
Niet alle dataverwerkers zijn open over hun algoritmen en 
hoe zij de data anonimiseren. Privacy is daardoor nog steeds 
onvoldoende gewaarborgd.” Dat concludeerde Bastiaan van 
Loenen van het Kenniscentrum Open Data op het seminar 
over hergebruik van private en publieke sector data op 
vrijdag 8 maart op de TU Delft.
De bijeenkomst vond plaats in het kader van het 
onderzoeksprogramma ‘Safeguarding data protection in 
an open data world in a smart city context’ (SPOW), een 
gezamenlijk project van Tilburg University en de TU Delft. 
Daarbinnen doet Lorenzo Dalla Corte promotieonderzoek 
naar verbetering van Europese regelgeving rond open 
data, specifiek voor smart city thema’s transport, energy 
en eHealth. Dalla Corte: “Al sinds 1989 wordt gewerkt aan 
een zogenaamde PSI-richtlijn, een richtlijn die hergebruik 
van overheidsinformatie moet faciliteren. In eerste instantie 
regelde de richtlijn uitsluitend de financiële kant van 
datahergebruik, en viel niet alle (semi)overheidsinformatie 
binnen het bereik van de richtlijn. Inmiddels is een 
scopeverbreding noodzakelijk waarbij anonimisering 
gewaarborgd moet zijn en de richtlijn moet voldoen aan de 
EU-privacyregels. Aan dat laatste schort het echter nog 
steeds.” 

Twee voorbeelden over dataverwerving in de openbare 
ruimte werden gepresenteerd door Magdalena Grus van 
het Kadaster. Een pilot van het Kadaster met een sensor 
register in een deel van de binnenstad van Eindhoven geeft 
de bewoners de mogelijkheid om van sensoren in de openbare 
ruimte te weten te komen wie de eigenaar van de sensor is, 
wat de sensoren meten en hoe men bij de data kan komen. 
Met het inrichten van een sensor register hopen Eindhoven 
en het Kadaster meer eigenaren van sensoren enthousiast 
maken om hun data te delen. 
Prof. Teresa Scassa van de Universiteit van Ottawa 
presenteerde de problematiek rond een Living Lab project 
in Canada. In Toronto zou Google met een ‘Sidewalk Lab’ 
van start gaan; in de druk gedeelte van het Waterfront van 
de stad zouden sensoren komen te hangen. Het project zou 
veel banen opleveren en Toronto tot opendata-voorbeeldstad 
maken. Dit initiatief van de gemeente en Google leverde 
zoveel vragen en weerstand op bij de bevolking – die niet bij 
het project waren betrokken – dat het project is stilgelegd. 
Van Loenen: “We moeten waken voor een ‘datadictatuur’ 
door een kleine groep zeer machtige databedrijven die niet 
transparant zijn in hoe ze hun gegevens verwerken. Hij pleit 
voor een ‘datademocratie’. Een circulair data-ecosysteem dat 
gevoed wordt door vele private en publieke bronnen, waarvan 
de verwerking transparant is en algoritmen het gebruik 
ondersteunen in plaats van dicteren.”
Meer informatie: Bastiaan van Loenen (b.vanloenen@tudelft.nl)  

Kenniscentrum open data - Publieke en private open data 
nog lang niet ‘privacy proof’ 

Modeling, verdere modellering van LADM’s data inwinning 
en ruimtelijke representaties en 3D / 4D-kadaster. Daarnaast 
zal er meer en meer aandacht worden besteed aan de 
operationele standaarden. Dit omvat het opstellen van de 
technische modellen voor LADM: INTERLIS, RDF, CityGML, 
IndoorGML, LandInfra, InfraGML, LandXML en BIM/IFC. 
Ten slotte worden ook de aspecten beschreven die te maken 
hebben met organisatie, beste praktijkervaringen, juridische 
/ financiële aspecten, openCadastre-aanpak, crowd sourcing, 
workflow-modellering, blockchain- en ledger-technologieën.
Alle ingezonden bijdragen voor de LADM2019 workshop 
(uitgebreide samenvattingen van 500-1000 woorden) zullen 
door vakgenoten worden beoordeeld en van alle geaccepteerde 
bijdragen wordt verwacht dat ze een volledig artikel indienen, 
die zal worden opgenomen in de proceedings (zowel online 
als gedrukt), gepubliceerd door de FIG met ISBN / ISSN-
nummer. Alle ingezonden bijdragen moeten vóór 1 mei 
2019 via het EasyChair online-systeem worden ingediend 
(zie http://isoladm.org/LADM2019Workshop). Het beloofd 
een historische workshop te worden, met alle ingrijpende 
vernieuwingen die in kader van revisie LADM (ISO 19152) op 
stapel staan.

vanaf 
het  
hoogste 
punt

31-03 t/m 
22-09 2019

Panorama Mesdag 
i.s.m. TU Delft

panorama-mesdag.nl

Landmeten in 
Mesdags tijd

UITNODIGING

De Raad van Bestuur, de directie 
van Panorama Mesdag en de  
TU Delft nodigen u graag uit voor 
de opening van de tentoonstelling 
‘Vanaf het hoogste punt:  
Landmeten in Mesdags tijd’. 

Zaterdag  
30 maart 2019
17.00–19.00 uur

De tentoonstelling wordt  
geopend om 17.30 uur door 
Prof.dr.ir. Ramon Hanssen,  
Professor in Geodesie en  
Aardobservatie

R.S.V.P.: 
info@panorama-mesdag.nl 

Panorama Mesdag
Zeestraat 65
Den Haag

INVITATION

The Board of Directors, the  
Management of Panorama Mesdag 
and TU Delft are pleased to invite 
you to the opening of the exhibition 
‘From the highest point: land surveys 
in the time of Mesdag’.

Saturday  
30 March 2019
5–7 pm

The exhibition will be  
opened at 5.30 pm by 
Prof.dr.ir. Ramon Hanssen,  
Professor in Geodesy and  
Satellite Earth Observation

R.S.V.P.: 
info@panorama-mesdag.nl 

Panorama Mesdag
Zeestraat 65
The Hague
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Tussen de rail en het viaduct bevindt zich een dempende constructie. 

Geluidsoverlast is een grote bedrei-
ging voor ons welzijn. Het is een 
storende factor die op zijn minst er-

gernis opwekt (de hond van de buren jankt 
de hele morgen), maar die ook kan leiden tot 
slecht functioneren als gevolg van slapeloos-
heid en verstoring van concentratie (onophou-
delijk voorbijrazend verkeer op een nabije 
snelweg). Regelgeving op dit gebied is door 
de subjectieve factoren een delicate zaak; 
denk bijvoorbeeld aan de massale klachten 
betreffende geluidsoverlast door omwonen-
den van een binnen de normen opererende 
luchthaven.
Naast de luchtvaart hebben ook het weg- en 
treinverkeer een groot aandeel in de totale 
geluidsoverlast, en uiteraard zijn ook hier 
normen opgesteld. Met name bij bruggen 
en viaducten is de dreiging de norm te over-
schrijden groot. Deze objecten kunnen rela-
tief makkelijk in trilling worden gebracht en 
die trilling kan in de vorm van geluid in alle 
richtingen afstralen, waarbij de ruimte onder 
de brug vaak ook nog eens een rol als klank-
kast speelt en daarmee het geluid versterkt.

Geluidsemissie
In het vorige nummer van BIGnieuws besteed-
den wij aandacht aan het Startstation E-lijn 
Den Haag en de prijs die ZJA Zwarts & Jans-
ma Architecten daarmee in de wacht sleepte. 
In dat artikel wordt vermeld dat het viaduct 
dat naar dit station leidt bestaat uit een 350 
meter lange stalen koker. Gegeven dat dit vi-
aduct zeer dicht langs woongebouwen loopt, 
moest bijzondere aandacht worden besteed 
aan de geluidsemissie. Het nodige reken-
werk daaraan is voor ProRail uitgevoerd 
door Ingenieursbureau Movares, waar men 

veel expertise heeft op dit gebied. Jerry van 
Veenendaal en Jacques Montijn zijn beiden 
projectmanager en consultant en vertellen 
graag over de problemen en oplossingen 
betreffende geluidsbeperking bij bruggen en 
viaducten. Van Veenendaal’s expertise ligt 
voornamelijk op civiele projecten en hij was 
projectleider, of zoals hij zelf zegt ‘adviseur 
van dienst’, voor het project Startstation E-lijn. 
Montijn is meer gespecialiseerd in staalbouw 
en werktuigbouw. 
De problematiek van geluidsoverlast is natuur-
lijk niet nieuw. Montijn: “Al vroeg in de jaren 
negentig is in een samenwerkingsverband 
met staalbouwer Heerema en leverancier van 
spoorbouwmaterialen Edilon door Holland 
Railconsult (dat zich in 2005 zou gaan om-
dopen tot Movares) een geluidsarme kokerlig-

ger ontwikkeld die voor het eerst in Portugal 
en enkele locaties in Ierland en Nederland 
met succes is toegepast. Hoewel er sinds die 
tijd natuurlijk wel technische ontwikkelingen 
zijn geweest, is er aan de principes van de 
maatregelen die je kunt nemen om een (sta-
len) brug stiller te maken niet veel veranderd. 
Het geluid dat een trein maakt als hij over 
een brug rijdt is de combinatie van het rol-
geluid, het bruggeluid en het aerodynamisch 
geluid. Het rolgeluid is zeg maar het geluid 
van de spoorweg, dat ontstaat door het con-
tact tussen wielen, rails en dwarsliggers. Het 
bruggeluid ontstaat door het contact tussen 
rail en brug waardoor deze in trilling komt. 
Deze twee componenten van het geluid kun-
nen we beïnvloeden door aanpassingen in 
het ontwerp van de brug; het is ‘gewoon’ een 

De sterkte, hoeveelheid en aard van geluid dat als overlast wordt ervaren, ver-
schilt ongetwijfeld van persoon tot persoon, maar de overheid doet in ieder geval 
haar best limieten te stellen aan geluidsproductie. Het vergt de nodige expertise 
om te voorspellen of railviaduct in dat opzicht aan de regelgeving voldoet. Inge-
nieursbureau Movares heeft die kennis. Door Rob Sman

Movares stemt constructie 
af op eisen

Geluidsemissie railviaduct binnen de perken
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Perron in aanbouw: er is weinig ruimte en het woongebouw staat erg dichtbij. 

waren bang voor mogelijke geluidsoverlast, 
en de vervoersmaatschappijen waren bang 
voor trillingen omdat zij dachten dat de con-
structie niet stabiel genoeg zou zijn. Daarmee 
zou ook de werking van wissels in het traject 
in gevaar komen.”

Trillingen tegengaan
Hierbij zijn we aangekomen bij het punt 
waar het om draait: het tegengaan van trillin-
gen en geluidsoverlast. Van Veenendaal ver-
volgt: “De constructie is zwaarder uitgevoerd 
dan uit oogpunt van sterkte vereist is, waarbij 
de toegevoegde massa zo verdeeld is dat tril-
lingen worden tegengegaan. Omdat er altijd 
een risico is dat berekeningen in de praktijk 
niet tot het gewenste resultaat leiden, zijn er 
voorzieningen getroffen om naderhand mas-
sa te kunnen toevoegen in daartoe al voor-
bestemde compartimenten, bijvoorbeeld door 
het storten van beton. De koker is ongeveer 
anderhalve meter hoog en goed toegankelijk 
voor dergelijke werkzaamheden. De grote 
materiaaldikte maakt het wel lastiger om na 
het lassen nog een strak uiterlijk te hebben, 
dus heeft de staalbouwer veel aandacht moe-
ten besteden aan de nabewerking. De eis van 
de beheerder om het viaduct niet gedilateerd 
uit te voeren heeft een positieve uitwerking 
op de trillingsdempende eigenschappen van 
de constructie, want je hebt meer massa aan 
één stuk.”

Schoonheid en functionaliteit
Het is nu aan Jacques Montijn om uit te leg-
gen hoe het geluid onder controle wordt ge-
bracht: ”De vorm van de doorsnede van de 
kokerligger combineert eigenlijk heel logisch 
schoonheid en functionaliteit. Wat je beslist 

voor ogen, als het ware zwevend op zo dun 
mogelijke paaltjes. Het ontwerp dat zij zelf 
presenteerden viel bij iedereen in de smaak, 
maar voor zo’n ontwerp kom je vanzelf op de 
keuze voor staal. De gemeente echter wilde 
erg graag iets in beton met het oog op on-
derhoudskosten. We hebben toen wel onder-
zocht of het in beton uitgevoerd kon worden, 
maar de noodzakelijke aanpassingen die dat 
vergde tastten het oorspronkelijke ontwerp 
wel zwaar aan; het zag er niet uit! Uitein-
delijk is men, mede dankzij een wethouder 
die het ontwerp ook prachtig vond, toch ge-
zwicht voor de uitvoering in staal, al bleven 
aanvankelijk diverse belanghebbenden met 
hun eigen zorgen zitten. De beheerder vrees-
de de onderhoudskosten, de buurtbewoners 

kwestie van zorgen dat er zo min mogelijk 
trillingen worden overgedragen, en de trillin-
gen die er zijn beïnvloeden, wat doorgaans 
neerkomt op dempen door middel van massa 
op de juiste plaats. Maar zo eenvoudig als 
het klinkt is dat in de praktijk natuurlijk niet.”

Geen beton
Als het moeite kost om een stalen construc-
tie geluidsarm te maken, kun je je afvragen 
waarom voor Startstation E-lijn niet voor een 
andere oplossing, beton dus, gekozen is. Van 
Veenendaal: ”Dat lag in dit geval helemaal 
aan de architect. De gemeente Den Haag 
was zeer tevreden met een eerder ontwerp 
van ZJA Zwarts & Jansma Architecten, na-
melijk het tramviaduct in de Prinses Beatrix-
laan, in de volksmond ‘de netkous’ genoemd. 
In mijn herinnering was het ook Zwarts & 
Jansma dat, nadat al allerlei ideeën voor 
een mogelijke locatie verworpen waren, het 
wilde plan opperde het station boven het 
busplatform te bouwen. Omdat er gebouwd 
zou gaan worden op het spoorwegstation 
Den Haag Centraal trad vanzelfsprekend 
ProRail op als gedelegeerd opdrachtgever 
namens de gemeente Den Haag, en ProRail 
heeft ons als ingenieursbureau in de arm ge-
nomen voor de technische kant. Toen bleek 
dat het busplatform ongeschikt was om het 
nieuwe station te dragen, bleef voor het plaat-
sen van de kolommen maar een zeer smalle 
strook naast het busplatform over. Wij heb-
ben toen enkele studies gedaan om te onder-
zoeken hoe en wat je daar nog zou kunnen 
bouwen, maar die konden geen van alle de 
goedkeuring van de architect wegdragen. 
Het was in hun ogen allemaal te zwaar en 
te lomp. Hen stond iets lichts, slank en wit 

De dwarsdoorsnede van het kokerprofiel toont dat alle elementen constructief zijn. 
© ZJA Zwarts & Jansma Architecten.
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Het viaduct naar het Startstation E-lijn Den Haag bestaat uit een 350 meter lange stalen koker.

dempende kunststof profielen. Deze zogehe-
ten embedded rails zijn hier niet toepasbaar 
vanwege de aanwezigheid van wissels en 
allerlei onderdelen van de spoorbeveiliging. 
De rails worden wel opgelegd op een dun 
laagje kunststof en de bouten lopen door tot 
in een dempende laag die in het viaduct is 
aangebracht, zodat ze toch ten opzichte van 
het viaduct geïsoleerd zijn. Deze constructie 
is door onze experts ook aan het rekenmo-
del toegevoegd. De aanblik van deze beves-
tigingsmethode is, omdat er natuurlijk ook 
geen ballastbed wordt toegepast, bijzonder 
‘clean’, hetgeen een voordeel is voor onder-
houd en inspectie. De rails zelf kunnen hier-
door wel vrijwel ongehinderd geluid afstra-
len, en daarom zijn glazen geluidsschermpjes 
geplaatst aan weerszijden van het viaduct.”
Het blijkt mogelijk met de juiste maatregelen 
en constructies midden in een drukke stad 
een railverbinding op luttele meters langs een 
woongebouw te laten lopen zonder dat dat 
een klachtenregen tot gevolg heeft. Een tech-
nische prestatie waar de specialisten die dit 
kunnen realiseren trots op mogen zijn. Een 
feit waar Jerry van Veenendaal zichzelf nu, 
ruim drie jaar na de opening van Startstation 
E-lijn Den Haag, voortdurend aan herinnert: 
een foto van Startstation E-lijn Den Haag siert 
zowel zijn visitekaartje als zijn Windows-
desktop. En terecht. n

www.movares.nl 

www.zja.nl

tes van de overspanningen onderling verschil-
len, en het viaduct ook niet overal even breed 
is. Aan de voet van het viaduct is de hartaf-
stand van de sporen 3,60 meter, maar bij het 
perron 6,60 meter, en er bevinden zich ook 
nog wissels in het traject. De diverse secties 
waaruit het viaduct is samengesteld, verschil-
len als gevolg van de geluidsbeperkende 
maatregelen niet alleen van afmetingen maar 
ook van inwendige structuur. Speciaal voor 
dit project hebben we onze rekentools geka-
libreerd met uitgebreide proefnemingen op 
een pas voltooid project in Hengelo, waarbij 
meetresultaten zijn vergeleken met berekende 
voorspellingen. Overigens is dat rekenmodel 
niet iets met 3D-modellen of FEA, maar een 
systeem om profielen en condities te beschrij-
ven. Bij deze laatste kalibratie zijn weer nieu-
we profielen, constructie-elementen en empi-
rische gegevens aan het model toegevoegd, 
waarmee de mogelijkheden zijn uitgebreid 
en nauwkeurigheid is verhoogd. Desondanks 
blijft het spannend om te zien of het ook in 
je nieuwe project daadwerkelijk klopt, er zit 
natuurlijk altijd enige spreiding in de uitkom-
sten. Gelukkig is er tot nu toe geen aanleiding 
geweest om aanvullende maatregelen te tref-
fen in het viaduct van Startstation E-lijn.”

Laagje kunststof
Over de bevestiging van de spoorstaven, een 
belangrijke factor in het rolgeluid, is ook nog 
iets bijzonders te melden. Van Veenendaal: 
“Vaak zie je bij geluidsarme constructies dat 
de spoorstaven niet worden bevestigd met 
bouten, maar worden opgesloten in trillings-

nodig hebt zijn balken die sterk genoeg zijn 
om het gewicht van de trein op ieder punt 
van de overspanning te dragen. Logischer-
wijs zijn die balken recht onder de spoorsta-
ven te plaatsen en ze vormen als het ware 
het hart. Bij dit project is aan weerszijden 
van de sporen over de volledige lengte extra 
breedte vereist voor looppaden voor inspec-
tie en onderhoud, en natuurlijk de perrons. Je 
kunt er dan voor kiezen die op horizontale 
balken aan te brengen en de vorm dan af te 
werken met dunnere plaat (cladding), of mis-
schien zelfs wel met kunststof panelen, maar 
in dit geval zijn de platen die het viaduct zijn 
sierlijke vorm geven een constructief deel van 
het kokerprofiel. Dit draagt tevens bij aan de 
gewenste massa van de constructie, en heeft 
als positief neveneffect een gunstige uitwer-
king op de onderhoudskosten. De balken die 
recht onder de spoorstaven liggen hebben 
een belangrijke rol in het reduceren van het 
bruggeluid. Ze zijn bijzonder stijf gemaakt 
door de lijfplaat bijzonder dik uit te voeren 
en de flenzen dun. Normaal gesproken is de 
lijfplaat juist dun en zijn de flenzen dikker. 
Bij het terugdringen van geluid bij bestaande 
bruggen kan hetzelfde effect bereikt worden 
door het verlijmen van staalplaten tegen de 
lijfplaat, met nog een dempende laag bitu-
men daartussen. Het kiezen van de juiste 
plaats is daarbij cruciaal. Wij beschikken 
over door onszelf ontwikkelde rekenmodellen 
om de uitwerking van dergelijke maatregelen 
te voorspellen. Voor dit nieuw te bouwen via-
duct gold dat het werkelijk van begin tot eind 
doorgerekend moest worden omdat de leng-
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Uitsnede van de airborne laserscan van Rotterdam. 

Puntenwolkdata worden vaak ingewonnen 
door middel van laserscanning, waarin 
grofweg drie soorten te onderscheiden 

zijn: airborne laserscanning (ALS), mobile la-
serscanning (MLS) en terrestrial laserscanning 
(TLS). Bij terrestrial laserscanning wordt ge-
scand vanuit statische posities, maar dit wordt 
in mijn onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
Bij mobile laserscanning wordt een scanner 
op de bovenkant van een auto gemonteerd en 
wordt de gebouwde omgeving vanaf straatni-
veau in kaart gebracht, terwijl bij airborne la-
serscanning de laserscanner aan een vliegtuig 
wordt gemonteerd en de gebouwde omgeving 
vanuit de lucht in kaart wordt gebracht. Dit 
biedt dus twee verschillende perspectieven die 
elkaar aanvullen. Dit is niet het enige waarin 
de twee databronnen verschillen: MLS-punten-
wolken hebben op straatniveau een veel ho-
gere puntendichtheid in vergelijking met ALS-
puntenwolken, terwijl ALS-puntenwolken over 
het algemeen van zichzelf een hogere absolute 

nauwkeurigheid hebben. Dat wil zeggen dat in 
ALS-data de positionele afwijkingen van de ge-
meten punten ten opzichte van de werkelijkheid 
kleiner zijn dan in MLS-data. 

Nieuwe toepassingen
Binnen de gemeente Rotterdam worden reeds 
airborne- en mobile-laserscanpuntenwolken los 
van elkaar gebruikt voor verschillende toepas-
singen. Zo wordt het Rotterdam 3D-model elke 
twee jaar geactualiseerd op basis van onder 
andere een ALS-puntenwolk. Daarnaast is er 
in opdracht van de gemeente een MLS-punten-
wolk van een bedrijventerrein bij de Waalha-
ven ingewonnen om de straten op een efficiën-
tere manier te kunnen herinrichten. 
De combinatie van de puntenwolken kan 
echter nog veel meer nieuwe toepassingen 
bieden. Ten eerste geeft de combinatie een 
completer beeld. Bij gebruik van alleen ALS-
data mist vooral informatie over zijkanten van 
gebouwen, die MLS-data dan weer wel heb-

ben. Dit biedt veel mogelijkheden voor het 
verrijken van het Rotterdam 3D-stadsmodel, 
bijvoorbeeld voor het gedetailleerder weer-
geven van de façades van gebouwen. Ten 
tweede maakt de combinatie met MLS-data 
het mogelijk om objecten, zoals straatmeubi-
lair, automatisch te herkennen. De puntendicht-
heid van ALS-data is hier niet hoog genoeg 
voor. Ook kan de staat van objecten in de 
buitenruimte automatisch geïnspecteerd wor-
den: is de boom in onze beheerdata nog wel 
aanwezig of staat een bepaalde lantaarnpaal 
nog wel recht? Op die manier is het moge-
lijk om een exact beeld van de staat van de 
buitenruimte te krijgen zonder naar buiten te 
hoeven gaan. Tot slot zou de combinatie de 
gebruiker in staat kunnen stellen om gemak-
kelijker temporele vergelijkingen uit te voeren. 
Een actuele MLS-dataset zou vergeleken kun-
nen worden met een oudere ALS-dataset, om 
te zien of er veranderingen in de gebouwde 
omgeving hebben plaatsgevonden.

Een combinatie van mobile laserscanning (MLS)- en airborne laserscanning (ALS)-
puntenwolkdata biedt veel nieuwe interessante toepassingen. Doordat een straat-
aanzicht en een bovenaanzicht gecombineerd worden, kan een veel completer 
beeld van de gebouwde omgeving verkregen worden. In het kader van mijn 
afstudeerscriptie voor de masteropleiding GIMA van de TU, WUR, UT en UU heb 
ik onderzocht hoe MLS- en ALS-puntenwolkdata het beste gecombineerd kunnen 
worden bij de gemeente Rotterdam. 

Door Derek van Bochove

De kracht van de  
gecombineerde puntenwolk

ALS- en MLS-data samengevoegd

Uitsnede van de mobile laserscan van bedrijventerrein Waalhaven.
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Enkel mobile-laserscandata geven geen informatie over het dakoppervlak.

Basisgebruikers geven aan dat zij de data graag 
op een zo simpel mogelijke manier aangeboden 
willen krijgen, zoals in de vorm van het Rotter-
dam 3D-model. Voor hen zijn puntenwolkdata 
te zwaar en te complex. Een groot nadeel van 
versimpeling is echter dat er veel informatie uit 
de puntenwolk verloren gaat. Er is geen product 
dat waarheidsgetrouwer is dan de puntenwolk, 
maar bij versimpeling gaat dit voordeel gro-
tendeels verloren. Het dilemma hierbij blijft: de 
puntendichtheid dient zodanig gekozen te wor-
den dat de details waarin men geïnteresseerd 
is, behouden blijven, maar dat de data aan de 
andere kant niet te zwaar worden. Geavan-
ceerde gebruikers geven echter aan dat zij de 
puntenwolk in eerste instantie zo ruw mogelijk 
tot hun beschikking willen hebben, zodat zij 
zelf de keuzes met betrekking tot versimpeling 
van de puntenwolkdata kunnen maken. Want 
hoewel een gecombineerde puntenwolk een 
compleet en waarheidsgetrouw beeld geeft van 
de gebouwde omgeving, zien zowel basis- als 
geavanceerde gebruikers het liefst alleen de in-
formatie die voor hen relevant is. Een beheerder 
van bomen is bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in 
lantaarnpalen en vice versa. 

Conclusie
Een tweeledige oplossing voor het beschikbaar 
stellen van gecombineerde puntenwolkdata 
biedt de beste uitkomst. Enerzijds hebben ge-
bruikers baat bij afgeleide producten, zoals 
het Rotterdam 3D-model of de locaties van 
automatisch uit de puntenwolk geëxtraheerde 
objecten. Anderzijds hebben ze baat bij de ge-
combineerde ruwe puntenwolkdata, om terug te 
kunnen verwijzen naar de realiteit. Hiervoor is 
het wel noodzakelijk om te investeren in ICT-in-
frastructuur en in opleiding van werknemers, om 
issues over de complexiteit en zwaarte van de 
puntenwolkdata weg te nemen. Hiermee wordt 
de gecombineerde puntenwolk zowel tussenpro-
duct als eindproduct. 

Verder onderzoek
Inwinning van laserscanningdata is een dure 
en complexe aangelegenheid. Op dit moment 
worden ALS-data periodiek ingewonnen, ter-
wijl MLS-data vaak ingewonnen worden op  
projectbasis. Omwille van actualiteit heeft het  
de voorkeur om over te stappen op vraagge-
stuurde inwinning. Dit zal een uitdaging zijn, 
waardoor nader onderzoek hiernaar aanbeve-
ling verdient. n 
 

Derek van Bochove is GIMA-student en momenteel bezig 

met een stage bij de gemeente Zwolle en Geon. Zijn dank 

gaat uit naar Dennis Franken en Michiel Boelhouwer van de 

gemeente Rotterdam en naar Edward Verbree en Peter van 

Oosterom van de TU Delft. 

Een ALS-puntenwolk heeft doorgaans een pun-
tendichtheid van hoogstens dertig punten per 
vierkante meter, terwijl een MLS-puntenwolk een 
puntendichtheid van tot wel drieduizend punten 
per vierkante meter kan hebben. Voor veel toe-
passingen is een hoge en wisselende punten-
dichtheid onwenselijk. Het maakt berekeningen 
onnodig langzaam. Voor veel andere toepassin-
gen van puntenwolken is echter juist een hoge 
puntendichtheid nodig, bijvoorbeeld voor het 
automatisch extraheren van objecten zoals lan-
taarnpalen. Daarom is ontsluiting van de data 
een niet onbelangrijk aspect: hoe ontsluit je de 
puntenwolkdata op een zodanige manier dat 
deze echt meerwaarde bieden voor de gebrui-
kers? Hierbij is het van belang dat deze op een 
efficiënte manier worden opgeslagen en dat 
deze op een toegankelijke manier beschikbaar 
worden gesteld, bijvoorbeeld in een web viewer. 

Twee soorten gebruikers
De gebruikers van puntenwolkdata kunnen bin-
nen de gemeente Rotterdam grofweg onderver-
deeld worden in twee groepen: de basisgebrui-
kers en geavanceerde gebruikers. 

Actieve en passieve combinatie
In het onderzoek dat werd uitgevoerd, worden 
twee soorten methoden voor de combinatie van 
puntenwolken onderscheiden: passieve com-
binatie en actieve combinatie. Passieve combi-
natie behelst het simpelweg over elkaar leggen 
van puntenwolken. Deze combinatiemethode 
leent zich uitstekend voor visuele inspectie. Ac-
tieve combinatie behelst de volledige integratie 
van twee verschillende puntenwolken, waardoor 
één gecombineerd puntenwolkbestand ontstaat. 
Bij actieve combinatie komen drie zaken kijken: 
1) registratie; 2) integratie en 3) ontsluiten. Met 
registratie wordt het met elkaar uitlijnen van twee 
puntenwolken bedoeld. Vooral in stedelijk ge-
bied laat het GPS-signaal vaak te wensen over. 
Hoewel een Inertial Measurement Unit (IMU) 
vaak goed in staat is om de positiebepaling te 
verbeteren, is de absolute nauwkeurigheid die 
hiermee wordt bereikt vaak nog te laag voor 
bepaalde toepassingen. Afhankelijk van de toe-
passing die men voor ogen heeft kan ofwel de 
MLS-puntenwolk naar de ALS-puntenwolk toege-
rekend worden of omgedraaid. Data-integratie 
omhelst het uitdunnen van de puntendichtheid. 

Mobile-laserscandata gecombineerd met airborne-laserscandata geven een veel completer beeld.
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“We hebben Staat van je Straat 
ontwikkeld omdat we ge-
merkt hebben dat klimaat-

adaptatie voor veel gemeenten een enorme 
opgave is. Er is wel aandacht voor, maar het 
is lastige materie omdat zo’n zestig procent 
van het oppervlak in de steden uit privaat 
terrein bestaat. Dat betekent dus dat de hulp 
van de inwoners nodig is. Het motiveren van 
de burgers vergt echter meer dan alleen de 
boodschap vanuit de gemeente dat hun hulp 
gewenst is. Informatie over de gevolgen van 
klimaatverandering wordt nu vaak te abstract 
en te technisch aan de inwoners voorgescho-
teld, waardoor inwoners niet de noodzaak 
voelen om mee te werken. Voor waterlast zijn 
er bijvoorbeeld kaarten beschikbaar die la-
ten zien wat de situatie in een straat is als 
er 60 millimeter water per uur valt. Dat is op 
zich duidelijke informatie, maar de meeste 
burgers kunnen daar vaak niets mee. Ze 
zien weliswaar een bepaalde waterstand ge-
schetst, maar kunnen lastig inschatten of dit 
erg is als deze situatie eens in de 100 jaar 
voorkomt. Is er in die situatie nu wel of niet 
iets aan de hand voor hen? Ze willen snel 
inzicht in de situatie.”

Labels
Om duidelijkheid te scheppen voor burgers 
krijgt elke straat binnen Staat van je Straat 
op basis van een toets een label toegekend 
op de vier hoofdthema’s overstromingen, wa-
teroverlast, droogte en hitte. De labels lopen 
van A (erg klimaatadaptief) tot en met E (wei-
nig klimaatadaptief). Hiermee krijgen de be-
woners in één oogopslag een overzicht van 
de klimaatrobuustheid van hun eigen straat. 
“Het leek ons logisch om met labels te wer-

ken omdat de meeste mensen al bekend zijn 
met dergelijke labels. Omdat we de labels 
combineren met kleuren, van groen voor A tot 
en met rood voor E, komt de status van een 
straat nog duidelijker naar voren. We geven 
daarbij per thema een label. De slechtste van 
de vier wordt het hoofdlabel van de straat, 
want het gaat om het signaal dat wordt af-
gegeven.”
Met Staat van je Straat is elke straat in Ne-
derland te toetsen op de risico’s van de ge-
volgen van de klimaatverandering. Nadat 
de gemeenten Woerden en Rijssen-Holten 
al met Staat van je Straat hebben gewerkt, 
gaan nu ook Zwolle, Oldenzaal en Zwarte-
waterland ermee aan de slag. “Vorig jaar 
zijn we gestart met gemeente Rijssen-Holten”, 
vertelt Steenstra. “Daar is het in eerste in-

stantie intern gebruikt door de ambtenaren 
van die gemeente en zo hebben we de tool 
ook in Woerden geïmplementeerd. Zwolle, 
Oldenzaal en Zwartewaterland gaan Staat 
van je Straat echter extern gebruiken en zijn 
daarmee proefprojecten waarmee we willen 
onderzoeken of het communiceren met bedrij-
ven en inwoners op deze manier goed werkt. 
In overleg met de betrokken gemeenten wer-
ken we nu aan de concept-producten, zodat 
we het geheel in het tweede kwartaal van 
2019 kunnen uitrollen. In die periode willen 
we ook de feedback op de tool presenteren.”

Draagvlak creëren
De drie gemeenten presenteren de data op 
verschillende manieren aan hun bewoners. 
Zo kunnen de bewoners van Oldenzaal straks 

Binnen Staat van je Straat worden de vier hoofdthema’s gelabeld met een waardering die loopt van van A (erg 
klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief). 

Hoe communiceer je over klimaatadaptatie met bewoners? Een vraag waar veel 
gemeenten voor staan. Gemeenten Zwolle, Oldenzaal en Zwartewaterland doen 
dit door hun bewoners meer inzicht te geven in de klimaatbestendigheid van 
hun eigen straat via de online tool Staat van je Straat van Sweco. Hiermee willen 
deze gemeenten bewoners en bedrijven bewust maken van de noodzaak van 
klimaatadaptieve maatregelen. BIGnieuws sprak hierover met Martijn Steenstra, 
adviseur Water en Ruimtelijke Ordening bij Sweco. Door Lambert-Jan Koops

Staat van je Straat licht voor 
en creëert draagvlak

Bewoners krijgen inzicht in klimaatadaptatie 
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Staat van je Straat is ook bedoeld als tool om draagvlak te creëren voor verandering in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een straat. 

structuren en worden bepaald door de grond-
soort en hoogteverschillen. Voor experts zijn 
dit geen opmerkelijke resultaten, maar voor 
burgers is het wellicht wel een eye-opener dat 
ze bijvoorbeeld echt een bijdrage kunnen le-
veren aan het terugdringen van wateroverlast 
en hitte door hun tuin anders in te richten. Op 
die manier kan iedereen een bijdrage leveren 
aan de oplossing. Vergeet niet: het is de ver-
wachting dat in 2050 bij zomerse stortbuien 
25 procent meer neerslag valt in Nederland 
dan nu het geval is, dus we hebben het wel 
ergens over. Klimaatadaptatie is dan ook een 
onderwerp dat alle aandacht verdient.” n

www.sweco.nl

temperaturen in de zomer. De keuze bij her-
inrichting wordt daarmee een stuk duidelijker 
voor de burgers: nemen ze genoegen met 
minder parkeerplaatsen of accepteren ze de 
wateroverlast en hitte?”

Gemêleerd beeld 
De informatie van Staat van je Straat bevat 
geen nieuwe informatie over de straten, maar 
combineert data die al beschikbaar zijn. 
Steenstra legt uit hoe het werkt: “We halen 
binnen Staat van je Straat open databestan-
den op en voegen daar gemeentelijke infor-
matie aan toe. Door weging van de verschil-
lende factoren komen we tot de labels en die 
zijn op hun beurt heel representatief omdat 
binnen dit systeem zo veel informatie wordt 
gebruikt.”
“De labels laten over het algemeen een gemê-
leerd beeld zien. Hittestress bijvoorbeeld is 
met name een probleem in de binnenstad en 
bij industriegebieden. Wateroverlast wordt 
vaak veroorzaakt door lokale inrichting, zoals 
de combinatie van betegelde tuinen en par-
keerplaatsen. Droogte en overstromingen zijn 
daarentegen juist weer afhankelijk van grote 

op de website van de gemeente hun eigen 
straat aanklikken en direct zien hoe klimaat-
bestendig hun straat is. Zwolle verwerkt de 
gegevens in een storymap om te delen met 
bedrijven en voor Zwartewaterland is het 
project een pilot waarin foldermateriaal voor 
bewoners van gebieden die gaan worden 
aangepakt, wordt ontwikkeld. “Er zijn dus 
meerdere manieren om gebruik te maken 
van Staat van je Straat”, licht Steenstra toe. 
“Voor ons is het vooral belangrijk dat we de 
gemeenten en hun bewoners de mogelijkheid 
bieden om er samen uit te komen. Dat er in-
zicht ontstaat in datgene wat de gemeente 
doet in de openbare ruimte en wat bewo-
ners kunnen doen om te helpen. Want dan 
kan er een gesprek plaatsvinden. Daarnaast 
is het ook een nuttige tool om draagvlak te 
creëren voor verandering in de openbare 
ruimte, bijvoorbeeld bij de herinrichting van 
een straat en om de consequenties van het 
eigen gedrag inzichtelijk te maken. Wanneer 
iedereen in de straat zijn voortuin dichttegelt 
en de bewoners tegelijkertijd ook het maxi-
maal aantal parkeerplaatsen willen, dan ver-
oorzaakt dat extra wateroverlast en hogere 
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Burgers worstelen vaak met het vinden van het juiste kanaal om hun beklag te doen bij de gemeente.

De belastingbetalende burger verwacht 
van de overheid dat ze de openbare 
ruimte leefbaar en netjes onderhoudt. 

En om deze verwachtingen te managen ver-
trouwen gemeenten op hun werkprocessen. 
Echter, een echte uitdaging voor gemeenten 
is het verkrijgen van realtime gegevens van 
meldingen. Op dit moment wordt er veelal 
vertrouwd op informatie die verkregen wordt 
van medewerkers in het veld of via de ge-
meentelijke meldingwebsite − die de burger 
niet weet te vinden. Door deze manier van 
werken wordt veel informatie gemist, met 
achterstand als resultaat, wat er dan weer 
voor zorgt dat terugmelding naar burgers 
vertraagd wordt. 
Gemeenten gebruiken verschillende informa-
tiebronnen, maar zijn ze zich ervan bewust 
dat de burger ook een informatiebron is? Een 
burger die tegen de gemeente klaagt over bij-
voorbeeld problemen in zijn buurt is een in-
formatiebron. Waarom wordt deze bron dan 
niet als standaard informatiebron ingezet? 
Het antwoord is eenvoudig: burgers worste-
len vaak met het vinden van het juiste kanaal 
om hun beklag te doen en gemeenten geven 
aan het inrichten van het juiste kanaal geen 
prioriteit te vinden.
Een voorbeeld uit het leven gegrepen: Enige 
tijd geleden viel het me tijdens een autorit op 
dat de straatverlichting aan was, op klaar-
lichte dag. Wat een energieverspilling, was 
mijn eerste gedachte. Ik heb toen geprobeerd 
om hiervan een melding te maken via de ge-
meentelijke website. Omdat het invullen van 
het meldingsformulier nogal veel werk en tijd 
kostte, besloot ik om een tweet te sturen met 
een foto als bewijs. Even later, op de weg 
terug was de straatverlichting uit.
Dit gebeuren maakte indruk op me. Het be-
vestigde mijn geloof dat burgers hun eigen 
omgeving een warm hart toedragen en zeker 
bereid zijn de overheid te helpen om er sa-
men een betere wereld van te maken. Maar 
in mijn beleving ontbreekt het aan een recht-
toe rechtaan manier om je melding te kun-
nen maken. Er is weliswaar een breed scala 

aan meldingsapps beschikbaar, maar wat 
gebeurt er dan mee? Krijgen gemeenten de 
informatie van deze apps wel op tijd, ontvan-
gen de gemeenten de informatie überhaupt 
en hoe zit het met privacy?

Twee-weg communicatiemiddel
Bestuurders, beleidsmakers, wethouders en 
gemeentelijke medewerkers voelen in toene-
mende mate aan dat een gedeelde verant-
woordelijkheid tussen overheid en burger 
voor het beheer van de publieke ruimte tot 
positieve resultaten leidt. Actieve burgerpar-
ticipatie en eigenaarschap leiden tot snelle 
verbeteringen van de leefomgeving en de 
beleving van veiligheid. 
Crowdsourcing heeft het in zich om heel snel 
gemeenschapszin aan te wakkeren alsook 
het versnellen van feitengebaseerde besluit-
vormingsprocessen bij gemeenten. Een goed 
voorbeeld hiervan is een succesvolle pilot van 
gemeente Helmond tijdens Kerst en Oudjaar 
2018 om vuurwerkoverlast aan te pakken. 
Gedurende de pilot konden burgers met een 
app een directe melding van vuurwerkover-

last doen bij de locale autoriteiten. Gezien de 
beperkte media-aandacht die de app had ge-
kregen, met onder andere een promotiefilm-
pje van de burgemeester op Facebook, werd 
de app veel meer gebruikt dan de gemeente 
had verwacht. De burger wil dus graag mee-
doen om overlast te beperken. 
In Nederland zijn er inmiddels een veelvoud 
van andere experimenten uitgevoerd waarbij 
burgers betrokken worden in sociale, gezond-
heids- en veiligheidsissues in het publieke do-
mein, met wisselende uitkomsten. Hoe komt 
het nu dat sommige wel werken en andere 
weer niet? 

Hou het simpel
Waarom werkte het experiment in Helmond? 
Ten eerste, de oplossing was eenvoudig. Ie-
dereen met een smartphone kon de app gratis 
downloaden en op elke plek en tijdstip in vier 
klikken een melding doen. Daarnaast was de 
oplossing AVG-conform, zodat ook anoniem 
kon worden gemeld. Dit resulteerde direct in 
een hoger aantal meldingen. Ook het feit dat 
de oplossing automatisch de melding van de 

Een gezamenlijk doel van onze 355 gemeenten en hun burgers is het creëren en 
behouden van een veilige en leefbare omgeving. Dit betekent snelheidscontroles in 
woonwijken, straten zonder zwerfvuil, werkende straatverlichting, verzorgde groen-
voorzieningen en nog veel meer. Dit klinkt als een simpel en eenvoudig te realiseren 
doel, maar is in werkelijkheid een gigantische onderneming voor alle betrokkenen. Door Yashita Arora

De burger als informatiebron 
Crowdsourcing zorgt voor beter bestuur
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Het is belangrijk een juiste balans te vinden tussen burgerparticipatie en de data die de overheid nodig heeft voor 
besluitvorming.

lijkheid (gratis) en privacy (anonimiteit) zijn 
belangrijk als het gaat om grote groepen 
mensen te betrekken. Als de overheid de juis-
te meldkanalen opent voor burgers, kan zij 
zich verzekeren van een hoge burgerrespons. 

Van data naar inzicht 
Het is belangrijk een juiste balans te vinden 
tussen burgerparticipatie en de data die de 
overheid nodig heeft voor feitengebaseerde, 
datagedreven besluitvorming. Om deze re-
den zouden meldingen van incidenten mini-
maal realtime, met locatie, met visuele onder-
steuning en gecategoriseerd naar relevante 
lokale thema’s moeten zijn.
De meeste meldingsapps van vandaag zijn 
van partijen die de app gratis leveren aan 
gemeenten, maar waarbij voor de data toch 
echt moet worden betaald. Dit heeft naast ver-
traging, ook hogere kosten en niet-relevante, 
incomplete informatie tot gevolg.
Wanneer gemeenten zelf categorieën kun-
nen creëren en direct zelf beschikken over 
de data, verbetert dit de datakwaliteit. Het 

Conclusie: Burgerparticipatie is cruciaal om 
langetermijndoelen te bereiken op het terrein 
van Smart Cities en Smart Nation. Toeganke-

juiste locatie voorzag, maakte het mogelijk 
dat de handhavers direct de juiste gegevens 
hadden voor een adequate reactie. 
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seren. Het is mogelijk om de potentie van 
crowdsourcing en burgerparticipatie te be-
nutten en in het voordeel van gemeenten te 
laten werken. n

Yashita Arora is marketing director bij IMAGEM.  

Voor meer informatie, zie  

www.imagem.nl/burgerparticipatie.

en monitoren van het beleid. Een dergelijke 
oplossing levert inzichten die ervoor zorgen 
dat het mogelijk is om een gemeente beter te 
leren kennen. 
Bedenk eens wat het slim gebruik kan be-
tekenen van intelligente dashboards die 
naadloos locatie en data van burgers en an-
dere bronnen met elkaar combineren. Denk 
hierbij aan de futuristische user-interface 
van Tom Cruise in de film Minority Report 
(2002), waarmee hij misdaad kon voorko-
men voordat deze werd gepleegd. Alhoewel 
dit fictie was, zijn we vandaag de dag met 
het tempo van onze technologische vernieu-
wingen in Artificial Intelligence en Machine 
Learning hard op weg naar een realiteit met 
dergelijke voorspellende en cognitieve sys-
temen. 
Het is mogelijk om zelf een start te maken 
met feitengebaseerde besluitvorming, waar-
bij de burgers als informatiebron worden 
gebruikt om data te verzamelen. Op die 
manier zijn de leefbaarheid en veiligheid in 
een gemeente te verbeteren en te optimali-

in eigendom hebben van de data maakt het 
ook eenvoudig om de informatie met andere 
afdelingen of systemen te delen. En het com-
bineren van de verzamelde data met andere 
bronnen gaat zeker helpen om patronen af te 
leiden en geavanceerde analyses te kunnen 
uitvoeren, zodat nieuwe en mogelijk onver-
wachte inzichten verkregen kunnen worden.

Gemeente beter leren kennen
Laten we ons eens voorstellen dat alle bur-
germeldingen gevisualiseerd kunnen worden 
in een interactief kaartbeeld. En dat hierbij 
elke categorie haar eigen kleur heeft, met 
een aparte kleur voor bijvoorbeeld zwerfaf-
val, hondenpoep, lawaai en vuurwerk. Voeg 
hier de mogelijkheid aan toe om te kunnen 
filteren op tijd en de verschillende patronen 
verschijnen meteen. De kijker ziet ook direct 
welke wijken en buurten meer aandacht be-
hoeven. 
Slimme analyses, grafieken en diagrammen 
geïntegreerd in een eenvoudig dashboard 
gaan een gemeente helpen bij het uitvoeren 

 Deskundig advies           Voor 15u besteld volgende werkdag in huis*           Verzendkosten €8,75           Levering Nederland en België           Meer dan 5.000 tevreden klanten 
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Een onderdeel van het semantisch model van Utrecht – afbeelding van Esri.

Een ander fabeltje dat de ronde doet over 
Smart Cities: wie besluit een Digital Twin 
/3D-stadsmodel te gaan (laten) maken, 

kan dit realiseren met software van één en-
kele leverancier. Dat zou mooi zijn, maar 
helaas is dit ook een mythe. De traditionele 
leveranciers van CAD- en GIS-oplossingen 
hebben allemaal zo hun eigen specialisaties, 
dan wel aandachtsgebieden. De één heeft 
veel focus op GIS, de volgende op BIM en 
nummer drie gelooft dat reality modeling de 
oplossing is. De praktijk leert dat een combi-
natie van deze gereedschappen en meer no-
dig is voor het vervaardigen en beheren van 
het 3D-stadsmodel, de Digital Twin van de 
stad. Wie alle nu bekende use-cases voor een 
3D-stadsmodel wil kunnen uitvoeren, heeft zo-
wel een semantisch als een reality model no-
dig. De meeste use-cases maken daarbij ove-
rigens gebruik van de semantische variant en 
daarom is de eerste stap meestal dan ook het 
vervaardigen van het semantisch stadsmodel.

Een semantisch model starten
Het maken van een semantisch stadsmodel 
is op verschillende manieren mogelijk. Ik 
geef enkele voorbeelden. Om te beginnen is 
een puntenwolk van een object te converte-
ren naar een CityGML/LOD2-model van dat 
object, met behulp van de software die daar 
momenteel voor beschikbaar is. Een andere 
manier van werken bestaat eruit om te starten 
met de BGT en vervolgens de plattegronden 
van panden ‘uit te trekken’ tot 3D-gebouwen, 
bijvoorbeeld op basis van de hoogte-informa-
tie die afkomstig is uit AHN3. Dit object kan 
vervolgens worden verrijkt met de juiste dak-
vorm, zodat ook in dit geval een LOD2-model 
ontstaat. Dit soort bewerkingen zijn bijvoor-

beeld mogelijk binnen een CAD-omgeving. 
Ook zijn er verschillende marktpartijen die 
het creëren van LOD2-modellen uit punten-
wolken als service aanbieden.

Abstraheren en converteren
Van nieuwe objecten, bijvoorbeeld een brug 
of een gebouw, wordt tegenwoordig meestal 
een 3D-ontwerp gemaakt, met een CAD-pro-
gramma. Dit ontwerp – het BIM-model – is te 
gedetailleerd om direct in het 3D-stadsmodel 
op te nemen. Ook is het BIM-model meestal 
gemaakt in een ander formaat dan het for-
maat van het 3D-stadsmodel. Een veelvoorko-
mende combinatie in de Nederlandse praktijk 
is dat het BIM-model gemaakt is met Autodesk 
Revit en het 3D-stadsmodel in het CityGML-for-
maat wordt opgeslagen. Er moet in dat geval 
dus zowel worden geabstraheerd als gecon-

verteerd. Gelukkig zijn ook hier oplossingen 
voor. Vaak zijn dit echter tools die noch deel 
uitmaken van de standaard CAD-omgeving, 
noch van de standaard GIS-omgeving.

Model-as-a-Service
Ik hoop dat deze bovenstaande opsomming 
voldoende illustreert wat ik bedoel met de 
titel van dit artikel. Uiteraard voegt dit de 
nodige complexiteit toe aan het proces en 
daarnaast de uiteenlopende kosten. Beide lo-
pen met name op als een organisatie het 3D-
stadsmodel in eigen beheer wil vervaardigen 
en beheren. Dat hoeft echter niet − en dan 
vervalt ook de titel van dit stuk. Een alterna-
tief is namelijk dat het 3D-stadsmodel de deur 
uit wordt gedaan. (Sorry, lang geleden was 
een reclameslogan van wasserijen die hun 
klanten al geheel wilden ontzorgen: Doe de 

Er doen een paar hardnekkige mythen de ronde rondom het thema Smart City. 
Bijvoorbeeld dat het voor een stad zonder Digital Twin van die stad onmogelijk is 
om een Smart City te zijn of te worden. Dat lijkt me flauwekul. Natuurlijk is een 
volledig model van een stad heel nuttig bij het uitvoeren van verschillende Smart 
City-taken, maar een absolute noodzaak is dit mijns inziens niet.Door Jan Blaauboer 

Met één leverancier lukt 
het niet...

Elk pakket zijn eigen specialiteit
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Een realistisch model van een deel van Helsinki. 

was de deur uit!) Er zijn allerlei marktpartijen 
die de benodigde diensten voor het maken 
van een 3D-stadsmodel kunnen leveren: zij 
maken, beheren en publiceren het model. Ik 
noem dit MaaS, inderdaad Model-as-a-Ser-
vice. De gebruiker kan bij deze uitbesteding 
van de werkzaamheden natuurlijk vervolgens 
nog wel zelf het model wijzigen, objecten 
toevoegen en andere bewerkingen uitvoeren. 
De voordelen van MaaS mogen dan ook hel-
der zijn: het is laagdrempelig, er kan direct 
mee worden gewerkt en de organisatie heeft 
slechts te maken met één dienstenleverancier. 
In dit geval lukt het dus wel met één leveran-
cier. Een nadeel daarvan is echter wel dat u 
op deze wijze weinig tot geen eigen kennis 
opbouwt. De keus is aan u! n

Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.
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Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open gegevensstan-
daard die de gegevensuitwisseling voor de gemeentelijke watertaken standaar-
diseert. Deze standaard wordt ontwikkeld door de in Ede gevestigde Stichting 
RIONED. BIGnieuws sprak met Eric Oosterom, programmamanager bij deze or-
ganisatie, over de geschiedenis en opbouw van de standaard, de acceptatie door 
gebruikers en de mogelijkheden nu en in de toekomst. 

Door Lambert-Jan Koops

Nieuwe mogelijkheden dankzij het GWSWSexy en 
uitdagend

Op een druilerige, grijze, sombere dag, je 
kent ze wel, we hebben er vele gehad de laat-
ste weken, zat ik na te denken. Waarom zit ik 
eigenlijk na te denken, dacht ik. Waarom nu? 
Ik kwam tot de conclusie dat nadenken met het 
weer te maken heeft. Niet alleen op dagen 
zoals deze, maar ook op heerlijk zonnige da-
gen. Die druilerige dag is de trigger voor de 
vraag: Hoe kan ik het weer leuk maken? En als 
het zonnig is komt de vraag: Hoe kan ik het 
nóg leuker maken? Want de sky is de limit als 
de zon heerlijk schijnt.

Ik ben niet van het kaliber dat gestructureerd 
gaat zitten nadenken, analyseren, onderzoeks-
vraag formuleren, conclusie en vervolgstap-
pen. Nee, dagdromen vind ik heerlijk. Maar 
natuurlijk, zoals dat bij dagdromen gaat, 
spatten de ideeën op een zeker moment als 
zeepbellen uiteen en blijf ik voor een moment 
gedesoriënteerd en gedesillusioneerd achter. 
Precies op dat moment stapt mijn baas de 
kamer binnen. “Even afwezig Barendsz?” 
Gelukkig heb ik een chef waar je alles tegen 
kunt zeggen en veel is bespreekbaar. Ik ver-
telde hem over mijn daydream van een sexy 
uitdagend project en ik liet hem wat plaatjes 
uit BIGnieuws zien.

“Barendsz, dat was geen dagdroom, maar 
een vooruitziende blik. Wauw, jij kunt de toe-
komst voorspellen! Kwamen de Lotto-getallen 
ook in die droom voor?”, informeerde hij fijn-
tjes. Afijn, hij had dus zojuist de opdracht van 
de directie gekregen om projecten niet alleen 
kwalitatief goed en binnen de beschikbare tijd 
en het beschikbare budget af te ronden, maar 
om vanaf nu ook serieus werk te maken van 
het meer sexy en uitdagend neerzetten van 
deze projecten. Communicatie is daarmee 
key! Waar wij trots op zijn gaan wij beter 
etaleren. Maak artist impressions, maak spet-
terende animaties van het nieuwe stadspark, 
laat het publiek met virtuele realiteit door die 
nieuwe tunnel lopen. Het oog wil ook wat. “En 
dat is dus precies wat jij gaat doen Barendsz. 
Succes!”, sloot hij vrolijk zijn uiteenzetting af. 

Help! Wat moet ik nu doen? Makkelijker ge-
zegd dan gedaan. Hoe pak ik 
het aan? Dat vertelde de dag-
droom allemaal niet. Tips en 
tricks graag naar: redactie@
bignieuws.nl.

Sexy-ingenieur W. Barendsz
Omdat stedelijk waterbeheer onderdeel is van de openbare ruimte moeten ook de digitale ontwikkelingen van de 

betrokken partijen op elkaar aansluiten.
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Interview

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is een hoog-semantische gegevensstandaard waarin zoveel mogelijk 
bestaande kennis van objecten en systemen gemodelleerd is.

“Stichting RIONED werkt namens 
en voor ons domein al ruim tien 
jaar aan een gegevensstandaard, 

het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water.
Dit is een ontologie, een hoog-semantische 
gegevensstandaard, wat wil zeggen dat 
zoveel mogelijk bestaande kennis van ob-
jecten en systemen, hun kenmerken en re-
laties (samenhang) en de beheeractiviteiten 
op gestructureerde wijze gemodelleerd is. 
De op dat model gebaseerde datasets zijn 
daarmee ook sterk gestructureerd en in sa-
menhang gebracht, waardoor ze in feite als 
één samenhangende online database te be-
vragen en te behandelen zijn. Zoals ik nog 
zal toelichten, biedt dat allerlei voordelen en 
nieuwe mogelijkheden.”
“Terugkijkend heeft de ontwikkeling van de 
standaard langer geduurd dan verwacht 
omdat zowel de techniek (internetapplica-
ties) en het werkveld er nog niet klaar voor 
waren; we liepen te ver voor de troepen uit. 
Dankzij een convenant is er vanaf 2013 ge-
noeg draagvlak en verwachten opdrachtge-
vers expliciet het gebruik van de standaard. 
Dat was een belangrijke stimulans voor de 
verdere ontwikkeling van onze datastan-
daard, de implementatie ervan in softw-
areapplicaties én het gebruik ervan. Het 
GWSW is opgebouwd vanuit toepassings-
gerichte modules. Bij welke stappen in het 
beheerproces vindt data-uitwisseling plaats? 
Zo ontstonden onder meer de module voor 
inspectie en reiniging, de geo-module en uit-
breidingen voor beheermaatregelen en hy-
draulisch modelleren. Voor de komende tijd 
staan er bovendien nog andere modules op 
het programma, onder andere voor gemalen 
en persleidingen.” 

Semantisch web
De afgelopen jaren zijn linked data steeds 
belangrijker geworden en ook de bijbeho-

rende webtaal RDF, om data te structureren, 
semantisch te verrijken en via het web te 
ontsluiten. Een ontwikkeling die naadloos 
aansloot bij de modellering van het GWSW. 
“Onze modelleertaal was direct om te zetten 
in RDF en met die omzetting zijn we hele-
maal klaar voor het semantische web, wat 
Wikipedia omschrijft als ‘een framework 
waarmee gegevens kunnen worden gedeeld 
en hergebruikt’. Het vergt van applicatieleve-
ranciers echter ook een omzetting om mee te 
gaan met deze ontwikkeling.”
Een extra investering dus voor de software-
ontwikkelaars, maar deze is meer dan de 
moeite waard stelt Oosterom. “Linked data 
geven de mogelijkheid om modellen en  
datasets te linken, dus op een systematische 
manier relaties leggen tussen concepten. Dit 
betekent dat werkelijk alles met alles te kop-

pelen is, objecten, kenmerken, procesrollen, 
activiteiten, documenten, tekeningen, model-
len, en ook bestaande informatiebronnen, 
zoals bijvoorbeeld productbibliotheken van 
fabrikanten waarin de specs van onderdelen 
zijn opgeslagen.”
Data uit zeer uiteenlopende bronnen zijn 
dus dankzij de huidige opzet aan elkaar te 
knopen, het semantisch web biedt echter ook 
de mogelijkheid om kennis op te slaan, zo 
merkt Oosterom op. “Kennis is toe te voe-
gen aan onderdelen door er bijvoorbeeld 
normen, definities en restricties (eisen) over 
op te nemen of door hiernaar te verwijzen. 
Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld van een 
pomp niet alleen de fysieke gegevens op te 
nemen, zoals de afmetingen, materialen en 
het vermogen, maar ook ondersteunende ge-
gevens zoals de NEN-norm of contractspeci-

Combinatie van datasets biedt nieuwe inzichten

Nieuwe mogelijkheden dankzij het GWSW

Stichting RIONED 
Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. In de stichting participeren alle profes-
sioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectie-
bedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan 
de vakwereld. Dit doet zij door onderzoek, het bundelen van bestaande kennis en het informeren en bij elkaar brengen van professionals. 
Daarnaast vraagt Stichting RIONED voortdurend aandacht voor het belang van een goede riolering, signaleert het problemen in de dage-
lijkse praktijk van de rioleringsbeheerder en kaart deze aan bij bestuurders en beleidsmakers. 
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De architectuur van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, ontwikkeld door Stichting RIONED. 

wordt ontsloten via WFS, zodat GIS-software 
live op die datasets kan kijken. En er vindt 
conversie plaats van de dataset naar het 
uitwisselformaat HydX richting hydraulische 
modelleersoftware. Veel gemeenten zijn van 
mening dat de in hun databases vastgelegde 
objectgegevens gewoon open data mogen 
worden en via de GWSW-server is dat ge-
realiseerd. Momenteel staan al van vijftig ge-
meenten datasets op die server en het zou me 
niks verbazen als dat aantal deze zomer is 
gegroeid tot honderd of zelfs honderdvijftig.” 

Toekomst
Samenvattend denkt Oosterom dat linked 
data zoals het GWSW-model en daarop 
gebaseerde datasets veel mogelijkheden 
bieden voor het combineren van data. “Hoe 
meer partijen meedoen, hoe krachtiger het 
wordt. In de toekomst groeien we op basis 
van linked data toe naar BIM-bestanden, di-
gital twins. De kracht van linked data is echt 
heel erg groot.” n

Het GWSW en meer achtergrondinformatie is ontsloten via 

https://data.gwsw.nl. Meer informatie over RIONED is te 

vinden op www.riool.net/home.

op de rest, maar wat we doen sluit mooi aan 
bij bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omge-
vingswet en wat Kadaster, Geonovum en 
CROW met linked data doen. Ook de Com-
mon Ground-beweging van de VNG sluit 
hierop naadloos aan.”

Nulmeting
Binnen het GWSW zijn voor enkele specifie-
ke beheeractiviteiten inmiddels kwaliteitseisen 
voor gegevens gespecificeerd. Gemeenten 
die willen weten in hoeverre hun beheerdata-
sets voldoen aan die kwaliteitseisen, kunnen 
via de tool GWSW Nulmeting kwaliteitsme-
tingen uitvoeren. Oosterom legt dit uit: “Het 
maakt nogal verschil of iemand hydraulisch 
wil modelleren of z’n dataset wil gebruiken 
omdat hij een reparatie of inspectie wil uit-
voeren. Een gebruiker kan dus toetsen of zijn 
dataset voldoet aan de kwaliteitseisen die in 
het GWSW gespecificeerd zijn. Ook appli-
caties kunnen zich op de minimumeisen rich-
ten. Het biedt duidelijkheid voor iedereen en 
een impuls voor de gegevenskwaliteit.” 
Het beschikbaar stellen van GWSW Nul-
meting werpt inmiddels al zijn vruchten af: 
gemeenten gebruiken de tool niet alleen om 
hun eigen datasets te controleren, ook is het 
een startpunt voor regionale samenwerkings-
verbanden die met behulp van de GWSW 
Nulmeting de datasets van verschillende 
gemeenten met elkaar vergelijken en ver-
beteren. Oosterom is erg enthousiast over 
deze ontwikkeling: “We zien hiermee dat bij 
gemeenten al spontaan een open databewe-
ging op gang komt. Voor de nulmeting zetten 
gemeenten hun dataset in onze GWSW Labs-
server, waar ze voor andere apps beschik-
baar is. De GWSW-server is te bevragen via 
linked data querytaal SPARQL. Elke dataset 

ficaties van die pomp. Uiteindelijk ontstaat 
dan een echt compleet en volledig overzicht 
van alles wat met een onderdeel te maken 
heeft!”

Andere domeinen
Een volledig en verknoopt systeem is binnen 
één sector een nuttig doel, maar het wordt 
pas echt interessant als men verder kijkt dan 
alleen de eigen winkel en overgaat tot koppe-
ling met andere domeinen. Oosterom: “Van-
uit ons domein staat niets ons in de weg om 
te koppelen aan de modellen en databases 
van andere domeinen, zoals de BAG-adres-
sen, CBS-data, datasets van wegbeheerders, 
enzovoort. Dankzij linked (open) data van 
bijvoorbeeld ook de basisregistraties en do-
meinregistraties wordt het komende jaren 
heel makkelijk om heel veel data te combine-
ren, met alle voordelen van dien. Daarnaast 
kijken we natuurlijk ook naar de commerci-
ele software die in het veld wordt gebruikt. 
Veel beheerapplicaties bevatten specifieke 
databases, die inmiddels veelal zijn om te 
zetten naar het GWSW-formaat. Daarmee 
ontstaan applicatie-onafhankelijke datasets 
(in RDF) die door allerhande applicaties kun-
nen worden bevraagd en benaderd. Kortom: 
het GWSW zal er op allerlei manieren toe 
bijdragen dat informatie kan worden uitge-
wisseld.”
Dat RIONED oog houdt voor andere partijen 
blijkt ook uit het feit dat het de afgelopen ja-
ren steeds intensiever samenwerkt met andere 
partijen. Handig én nodig, volgens Ooster-
om: “Omdat stedelijk waterbeheer onderdeel 
is van een groter geheel, de openbare ruimte, 
moeten ook de digitale ontwikkelingen daar 
op elkaar aansluiten. Via linked data kan dat 
erg effectief. Wij lopen weliswaar nog voor 
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Artikel

Met de samenwerking tussen STABU en Ketenstandaard ontstaat één organisatie voor het beheer van het STABU 
Bestek, de ETIM Classificatie en de SALES Standaard.

STABU is al veertig jaar actief in de 
bouwsector met gevalideerde data 
voor betrouwbare bestekken. Het door 

deze organisatie ondersteunde STABU2 is 
een belangrijke standaard voor het schrijven 
van bestekken en wordt dagelijks toegepast 
in ruim tweederde van de aanbestede bouw-
werken. STABU ontsluit specificaties voor de 
bouw van woningen en utiliteitsgebouwen in 
alle fasen van het bouwproces en ondersteunt 
het werken met de STABU-systematiek door 
voorbeeldprojectbeschrijvingen ter beschik-
king te stellen. 
Ketenstandaard is een platform dat standaar-
den biedt voor het classificeren van techni-
sche producten (ETIM) en voor elektronische 
datacommunicatie (SALES Standaard) in de 
bouwkolom. Deze stichting richt zich op een 
brede toepasbaarheid van de standaarden 
door er samen met deelnemers voor te zor-
gen dat deze aansluiten op werkprocessen. 
Daarnaast stimuleert Ketenstandaard afstem-
ming met andere standaarden, zowel op na-
tionaal als internationaal niveau.
Door de krachtenbundeling van STABU en 
Ketenstandaard ontstaat voor gebruikers één 
sterke organisatie in de bouw- en installatie-
sector voor de promotie en het beheer van 
het STABU Bestek, de ETIM Classificatie, de 
SALES Standaard voor communicatie en de 
fabrikant-gebonden productspecificaties. De 
bedoeling hiervan is dat de bouw- en installa-
tiebranche daardoor beter en efficiënter kan 
inspelen op versnelling van de digitalisering 
in de bouwkolom. 

Praktische samenwerking
Met betrekking tot de samenwerking komt 
er in eerste instantie een overgangsperiode 
tot 1 juli 2019 waarin een delegatie vanuit 
beide besturen samen met de huidige direc-
ties de praktische samenwerking voorbereidt. 

Uitgangspunt daarbij is een gezamenlijk be-
sturingsmodel, waarin de vertegenwoordigin-
gen van beide organisaties zich herkennen. 
Voor STABU gaat het om opdrachtgevers, 
adviseurs, bouwbedrijven, installateurs en 
fabrikanten. Ketenstandaard richt zich op 
bouwbedrijven, installateurs, groothandel en 
fabrikanten. De huidige teams integreren op 
een nieuwe locatie in de omgeving van Ede.

Grote meerwaarde
Wilma Visser, bestuurslid van STABU, ziet 
grote meerwaarde in de voorgenomen sa-
menwerking: “De standaarden van STABU en 
Ketenstandaard kunnen we goed op elkaar 
aan laten sluiten. Dankzij deze samenwer-
king behoren onnodig complexe bestekken 
en belemmeringen in de toepassing tot het 
verleden. Samen kunnen we, onder andere 
in het licht van de DigidealGo, bijdragen aan 
de ontwikkeling van gestandaardiseerde in-
formatie in het hele bouwproces. Daarmee 

nemen wij onze verantwoordelijkheid in het 
belang van een beter functionerende bouw-
kolom.”
Peter Koenders, bestuurslid Ketenstandaard: 
“Ik ervaar in de praktijk dat Ketenstandaard 
bij woningcorporaties, maar niet bij andere 
opdrachtgevers binnen de B&U-sector bekend 
is. STABU is juist een bekend merk bij vrijwel 
alle opdrachtgevers. Met de nieuwe organi-
satie bereiken we straks dus de hele bouwko-
lom. Voor ons als bouwbedrijf is het belang-
rijk dat opdrachtgevers in de toekomst naast 
STABU ook ETIM en de SALES Standaarden 
gaan gebruiken.” n

www.stabu.org

www.ketenstandaard.nl

De besturen van STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie hebben besloten 
de krachten te bundelen. Beide stichtingen beschikken over een breed draagvlak 
binnen de bouw- en installatiesector en denken elkaar te kunnen aanvullen door 
elkaars standaarden op elkaar aan te laten sluiten. Door de redactie

Eén organisatie voor bouw- en installatiesector

Samenwerking STABU en 
Ketenstandaard 
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Bij de FME MeetUp werd het nieuws over de software gedeeld met enkele enthousiaste gebruikers. 

De mogelijkheden die de data-tools 
van de ‘Feature Manipulation Engine’ 
(FME) anno 2019 bieden zijn enorm. 

Begonnen als praktische, leverancierson-
afhankelijke transformatie-tool om ArcGIS-
bestanden te kunnen inlezen in CAD-pro-
gramma’s, groeide FME in 25 jaar tijd uit tot 
een stuk gereedschap waarmee organisaties 
geld besparen in automatiseringsvraagstuk-
ken en procesvereenvoudiging. Het aantal 
te lezen en weg te schrijven applicatie- en 
bestandsformaten zit ruim boven de vierhon-
derd; handige gebruikers verzinnen in FME 
oplossingen voor problemen die anders niet 
of nauwelijks kunnen worden getackeld in de 
proces- of ontwerpsoftware binnen hun orga-
nisatie. Ook het bewerken in 3D en in bewe-
gend beeld uit video-engines behoort tot de 
mogelijkheden.

Gespecialiseerde gebruikers
Op dit moment heeft zich in Nederland een 
aantal bedrijven ontfermd over de ondersteu-
ning en distributie van FME-software: Esri Ne-
derland, RedGeographics, Sweco, Tensing 

en Vicrea. Daaromheen cirkelt een aantal 
gespecialiseerde gebruikers. Zij houden el-
kaar enthousiast op de hoogte van creatieve 
vondsten en bijzondere toepassingen. Zij ge-
ven elkaar daarnaast praktische tips en trucs. 
Een bijzondere plaats neemt daarbij Hans 
van der Maarel in, van RedGeographics. Hij 
is een van de Nederlandse Silver Partners. 
Al jaren schakelt hij met groot gemak tussen 
het geven van cursussen aan cartografen en 
geo-ICT’ers, consultancy, het informeren van 
vakspecialisten en de organisatie van de FME 
World Tour (in samenwerking met Tensing).

Unveiling FME 2019
Het is dan ook niet toevallig dat Van der Maar-
el opduikt tijdens de informele FME MeetUp 
bij Future Insight in Zwolle. Daar wordt een 
tipje van de sluier opgelicht van FME 2019. 
Harmen Kampinga van Future Insight opent 
de bijeenkomst en bedankt de aanwezigen 
voor hun aanmelding via LinkedIn. ‘Unvei-
ling FME 2019’, een voorbespreking van de 
nieuwe software in de kleine filmzaal van Fu-
ture Insight krijgt een officieel tintje dankzij 

een livestream van de ‘godfathers’ van FME, 
Don Murray en Dale Lutz. ‘Don & Dale’ zijn 
oprichters/c-level executives van hun bedrijf, 
maar lopen jaar in jaar uit hoogstpersoon-
lijk de FME Workspace door om gebruikers 
te enthousiasmeren voor alle nieuwigheden 
die zijn bedacht door hun ontwikkelteam in 
Canada.

Cosmetische veranderingen
Zoals wel vaker bij vernieuwingen in volwas-
sen software, is een aantal duidelijk zichtbare 
veranderingen in FME 2019 vooral cosme-
tisch van aard. De uitbreiding van het kleu-
renpalet voor bookmarks, handige ‘dockable’ 
windowschermen, verbeterde annotatie en 
het automatisch verschalen van transformers: 
het zijn handige toevoegingen die geen grote 
impact hebben op het gebruik van FME. Het-
zelfde geldt voor de ‘dark mode’. Toch kan 
hier wel iets meer over worden gezegd. Het 
tonen van lijnen, punten en polygonen in een 
donker beeldscherm symboliseert de voort-
schrijdende CAD-GIS-integratie: het is ken-
nelijk geen schande meer als een analist of 

Voorafgaand aan de FME World Tour 2019 organiseerden enkele enthousiaste 
FME-gebruikers een meet-up in Zwolle, waar het belangrijkste nieuws met be-
trekking tot de software al werd onthuld.Door Remco Takken

FME MeetUp met pizza
FME 2019, een tipje van de sluier



51

uitputtende FME-slotsessie door Lars de Vries 
van Omkeere, schudden de deelnemers el-
kaar de hand en spreken met elkaar af waar 
zij elkaar deze maand opnieuw ontmoeten: 
op een van de Nederlandse FME-dagen, of 
toch gewoon op het ‘grote’ Duitse evenement 
in Bonn? n

Remco Takken remco@geospatialmedia.net is regional 

director bij Geospatial Media and Communications. 

Op 17 mei organiseert Sweco een editie van de FME  

World Tour 2019 in het Muntgebouw in Utrecht.

www.linkedin.com/groups/13664924

https://obsurv.nl/fme-world-tour-2019/

http://safe.com/worldtour

i3s, DGN meshes, TopoJSON, Socrata (de 
nieuwe API), Garmin’s POI Binary, DWML, 
OGC WCS en de ondersteuning van game 
engine Unreal. 

Een Nederlandse FME 
Gebruikersgroep?
FME 2019.0 is beschikbaar op het moment 
dat u dit leest, twee kleinere releases worden 
verwacht in juli en november van dit jaar. 
Onder het genot van een pizza, mogelijk 
gemaakt door FME-specialist en GeoBIM-in-
tegrator Omkeere, wordt tijdens de MeetUp 
duidelijk dat deze inhoudelijke sessie een eer-
ste stap kan zijn in de richting van een Ne-
derlandse FME Gebruikersgroep. Los van de 
vraag of er ruimte is voor met elkaar concur-
rerende FME World Tour-evenementen in ons 
land door distributeurs met een commercieel 
belang, voelen de deelnemers aan de FME 
MeetUp zich vooral met elkaar verbonden 
door hun interesse in de technologie. Na een 

informatiespecialist gewoon lekkerder werkt 
met een zwart CAD-scherm. Voor FME-speci-
alisten die veel in projecten werken, kan de 
overstap van FME Data Express en Workspa-
ces naar mobiele (web) apps van grote in-
vloed worden op hun productiviteit. Daarbij 
is het wel de vraag of het prettig is om in een 
klein beeldscherm te werken. 

Nieuwe formaten
Natuurlijk zijn er ook nieuwe formaten toe-
gevoegd aan FME 2019. ‘Native reading’ 
van Revit-bestanden zou wel eens een nieu-
we tijd kunnen inluiden voor CAD-GIS-BIM-
ontwikkelingen. Tot nog toe bleek immers 
dat het wegschrijven van Revit-projecten in 
het standaardformaat IFC grote problemen 
met zich mee kon brengen bij de uitwisseling 
van ontwerpen. Ook bijzonder: voor data-
transformaties van Revit-files is installatie van 
het programma Revit zelf niet nodig. Ander 
nieuws betreft FME-mogelijkheden voor Esri 

NEO B.V. | Stadsring 65d | 3811 HN Amersfoort | www.neo.nl | info@neo.nl | +31 (0)33 2100 700

NEO realiseert een nieuw en geactualiseerd overzicht met 
alle bomen in Nederland. De bomen zijn voorzien van 
informatie over hoogte, kroondiameter, beheer en soort 
(indien berekenbaar). In het ‘Coöperatie Boomregister’ 
wordt de informatie verder verrijkt met stampositie, soort 
en leeftijd. Individuele boomkronen zijn nog nooit zo 
nauwkeurig in kaart gebracht. Bij het actueel houden van 
het bestand spelen satellietbeelden een belangrijke rol.

Steeds meer gebruiksmogelijkheden
Dankzij de verbeteringen in het bestand nemen de gebruiks-
mogelijkheden verder toe. Belangrijke toepassingen zijn de 
actualisatie van bomenregistraties, de monitoring van illegale 
kap, de analyse van hittestress, straatverharding en risico-
inventarisaties. 

Bomenbestand weer beter en completer

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen voor boombeheer

Betrouwbaar en innovatief
NEO levert ISO-9001 geborgde geo-informatie waar u 
altijd van op aan kunt. Daarnaast zijn we sinds kort 
ISO-27001 gecertificeerd, waardoor uw informatie bij 
ons gegarandeerd in veilige handen is. 

Meer weten?
Kijk op www.neo.nl/bomen of bel 
met een van onze adviseurs voor 
een afspraak: (033) 21 00 700 

Hittestress: 
In de gebieden 
met bomen is het 
koeler dan in 
de gebieden 
zonder bomen
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KLIC-Data binnen YGIS, in dit geval met informatie over datatransport-, middenspanning- en rioolleidingen. 

“We richten ons met YGIS met 
name op de infrasector. 
Daarmee zetten we in op 

een doelgroep die breder werkt dan we zelf 
als Van de Beek Kabels-leidingen doen, maar 
uiteraard hebben we wel sterk geleund op 
onze eigen praktijkervaring en onze eigen 
wensen meegenomen bij de ontwikkeling 
van de software. Om te beginnen vonden 
we dat er een nieuwe oplossing nodig was, 
omdat er juist voor spelers als wij geen echte 
pakketten beschikbaar zijn. Er is wel high-
end GIS-software te koop, maar dat is vaak 
te veel van het goede, en de assetmanage-
mentsystemen die bij veel nutsbedrijven in 
gebruik zijn, bieden weer niet helemaal de 
functionaliteit die we zoeken. Onze behoefte 
bestaat uit de vraag naar functionaliteit voor 
het ontwerp van tracés en het stroomlijnen 
van het ontwerpproces. Kortom: we wilden 
een programma waarmee alle relevante GIS-
informatie te combineren zou zijn en dat ook 
geïntegreerde tekenfunctionaliteit zou bevat-
ten waarmee het mogelijk is om laagdrempe-
lig ontwerpen in te tekenen. Die twee dingen 
vormen dan ook de basis van YGIS.”
Van de Beek geeft een voorbeeld van een 
standaard werkwijze binnen de door hem 
ontwikkelde software. “Vaak begint het met 
het importeren van data, bijvoorbeeld een 
AutoCAD-tekening. De gebruiker kan dan 
zelf data toevoegen met de tekenfunctionali-
teit en een tracé ontwerpen voor kabels of 
leidingen. Door attributen toe te kennen aan 
de verschillende onderdelen is het vervolgens 
mogelijk om de data te verrijken en kan er bij-
voorbeeld een export plaatsvinden van een 
hoeveelhedenstaat of een export van data 
die van belang zijn voor de calculatie. Uiter-
aard zijn ook de visuele elementen te expor-
teren, YGIS kan data beschikbaar maken in 
het PDF-, shape- of Excel-formaat.”

Uiteenlopende bronnen
Het nut van YGIS zit volgens Van de Beek 
vooral in de verzamelfunctie van de software. 
Wie in Nederland een kabel of leiding wil 
leggen, moet met heel veel zaken rekening 
houden, variërend van bestaande bouw en 
reeds gelegde leidingen tot aan bestem-
mingsplannen voor natuurgebieden. Er die-
nen dan ook heel veel uiteenlopende bronnen 

te worden geraadpleegd, zo merkt Van de 
Beek op. “Het gaat niet alleen om kadastrale 
kaarten en KLIC-data, maar ook om gegevens 
van bijvoorbeeld ProRail, Rijkswaterstaat en 
de waterschappen, die elk weer hun eigen 
eisen hebben. Samen vormen ze een enorme 
legpuzzel als er geen totaalbeeld is, waarbij 
de oplossing voor het ene probleem op plek 
A juist weer een ander probleem kan veroor-

Met YGIS hebben AGEL adviseurs en Van de Beek Kabels-leidingen een online 
product gelanceerd dat relevante geo-data uit verschillende bronnen kan com-
bineren in een enkel overzicht. BIGnieuws sprak met Arie van de Beek, mede-
initiatiefnemer van het programma, over de totstandkoming van de software, de 
doelgroep die de makers hopen te bereiken en de toekomstplannen. Door Lambert-Jan Koops

YGIS combineert GIS-informatie met tekenfunctionaliteit
Ook koppeling met uitvoerdersdata in de maak

YGIS bevat functionaliteit voor het totaalontwerp van leidingtracés. 
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Ook over andere functies, koppelingen en in-
tegraties zal Van de Beek voorlopig na blijven 
denken, want YGIS wordt de komende jaren 
gewoon doorontwikkeld. “Een dergelijk stuk 
software is eigenlijk nooit klaar”, stelt Van 
de Beek. “Zeker ook omdat we steeds meer 
gebruikers krijgen en die vragen om steeds 
meer functionaliteit. We richten ons namelijk 
vrij breed op de hele groep infragebruikers 
en niet alleen op kabels- en leidingspecialis-
ten.” n
 

www.ygis.nl

zaken op plek B. In YGIS is het mogelijk om 
alle kaarten op elkaar te leggen en dan een 
schets te maken van een tracé, waarbij ook 
meteen duidelijk is welke alternatieven wel of 
niet werken.”
Bij YGIS draait het dus vooral om de moge-
lijkheid om alle verschillende bronnen en lo-
ketten bij elkaar te brengen in één kijkvenster. 
Zolang de bronhouder maar data heeft die als 
GIS-bestand te exporteren zijn, komt het wel 
goed, zo stelt Van de Beek. “Veel data zijn al 
beschikbaar via PDOK en die leest YGIS dan 
ook in, maar daarnaast is het ook mogelijk 
om gegevens van commerciële partijen in te 
lezen. Iets wat daarbij goed van pas komt is 
de kortgeleden ontwikkelde functie die ruim-
telijke plannen integreert in de YGIS-viewer. 
Daarmee zijn alle plannen te bekijken zonder 
dat de gebruiker daarvoor de desbetreffende 
website hoeft te bezoeken. Alle data worden 
dus als het ware vanzelf binnengehaald en 
daarmee wordt het gebruik van YGIS mak-
kelijker en duidelijker.”

Uitvoeringsproces
Nu het tonen van ruimtelijke plannen geïn-
tegreerd is in de viewer is het tijd voor een 
volgende stap in de ontwikkeling van YGIS. 
Van de Beek: “Momenteel werken we aan een 
functie voor het uitvoeringsproces, waarbij we 
GPS-systemen koppelen aan onze software. 
Tijdens de werkzaamheden worden dan de 
GPS-data live ingevoerd in onze cloud-data-
base, zodat direct de as-built situatie bekend 
is. We hebben het inmiddels al getest met 
meetapparatuur en dat werkte eigenlijk per-
fect. Handig, want dan hoeft het gedane werk 
niet meer apart te worden nagemeten.” 

YGIS combineert GIS-informatie met tekenfunctionaliteit Reële 
virtualiteit 

Gebouwontwerpen worden tegenwoordig 
gemodelleerd in 3D en het produceren van 
360-gradenbeelden is niet zo ingewikkeld 
meer. Het bekijken van 360-gradenbeelden 
op tablet, via smartphone of Oculus Go is 
dan ook bijna gemeengoed. Maar deze 
beelden geven niet altijd een compleet en 
goed ruimtelijk beeld van het ontwerp, om-
dat standpunten en ook beelden van tevo-
ren vastgelegd zijn. Hier komt interactieve 
VR om de hoek kijken.

Met interactieve VR kunnen we opdrachtge-
vers méér bieden dan alleen het kijken in 
3D. Voor een betere beleving en meer be-
wegingsvrijheid kunnen we ze een ruimte 
laten ervaren alsof deze echt is: erdoorheen 
lopen, bukken en iets dichterbij bekijken, 
maar ook objecten verplaatsen of knoppen 
bedienen. We kunnen geluid toevoegen, 
extra informatie tonen of selecties maken 
uit kleuren en materialen. In feite gaming 
techniek die we in onze projecten inzetten.
We kijken heel precies wat zinvol is om als 
interactie toe te voegen aan een bouwkun-
dig VR-model: schuifdeuren open/dicht, 
verlichting aan/uit, koelkast open/dicht, 
stoel verplaatsen, gordijnen open/dicht of 
de intercom bedienen enzovoort. Zo neemt 
de beleving toe en kunnen ruimtelijke oplos-
singen en situaties vanuit verschillende rol-
len en scenario’s ervaren worden (usability 
test). Denk bij een ziekenhuis bijvoorbeeld 
aan de interactie tussen verpleegkundige 
en patiënt in bed, bij een stadskantoor aan 
een baliemedewerker en een bezoeker in 
een rolstoel of denk aan het beoordelen van 
het uitzicht vanuit de woonkamer van een 
toekomstig penthouse.

Interactieve VR maakt het voor opdrachtge-
vers en gebruikers mogelijk om letterlijk in 
onze ontwerpen te stappen en zich onder 
te dompelen in hun nieuwe gebouw, om er 
te leven, te wonen, te werken of te relaxen 
nog voordat het gerealiseerd is. 
De virtuele realiteit wordt steeds realisti-
scher…

Dordrecht, maart 2019
Bernard Loose
Powered by EGM

Waterschapinformatie in YGIS voor de engineering van een tracé. 
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Iepe Soet, adviesgroepmanager GBI bij Antea Group: “Tegenwoordig gaat het bij het beheer van de openbare ruimte 
over de opgave die de beheerder heeft gekregen van de bestuurders.”

Elke derde donderdag in maart vindt 
de GBIdag plaats, waarbij gebruikers 
van de software en partners van Antea 

Group bij elkaar komen en informatie uit-
wisselen over beheer, data & informatie en 
GBI. Een belangrijke dag zo stelt Iepe Soet, 
adviesgroepmanager GBI bij Antea Group. 
Niet alleen omdat deze dag de altijd zeer 
actieve leden van de GVAG (gebruikersver-
eniging) met elkaar in contact laat komen, 
maar ook omdat hier de ideeën voor de ont-
wikkeling van de software worden bespro-
ken met de eindgebruikers. “De dag is voor 
ons een bevestiging dat de ontwikkeling van 
GBI iets is waar iedereen een bijdrage aan 
levert, zowel Antea Group als haar partners 
als de eindgebruikers. Een groep van gemoti-
veerde deelnemers die samen willen werken. 
De hoge opkomst op de dag is dan ook een 
bevestiging van het idee dat we de goede 
richting op gaan met de software.”

Assets
GBI kent een lange geschiedenis, aangezien 
Antea Group al in 1983 is begonnen met 
het ontwikkelen van een beheersysteem. “In 
beginjaren was dit systeem vooral gericht op 
het vastleggen van de assets van de eigen 
organisatie”, zo vertelt Soet. “Het ging er in 
eerste instantie om dat in kaart kon worden 
gebracht wat er zoal aanwezig was en waar 
het zich ongeveer bevond. Later werd de soft-
ware ook door derden gebruikt en werden 
er functies aan toegevoegd voor het plannen 
van onderhoud en het maken van kostenover-
zichten. Vervolgens bedachten de beheerders 
van de openbare ruimte dat ze voor de bur-
gers aan het werk waren en kwam de focus 
te liggen op schoon, heel en veilig. Tegen-

woordig gaat het bij het beheer van de open-
bare ruimte dan ook al lang niet meer om het 
onderhoud van losstaande onderdelen, maar 
over de opgave die de beheerder heeft gekre-
gen van de bestuurders. Daarbij gaat het er 
dus niet om dat de openbare ruimte wordt on-
derhouden en behouden, maar juist dat deze 
wordt aangepast. Die aanpassingen spelen 
dan in op belangrijke hedendaagse thema’s 
en maken de openbare ruimte geschikt om de 
effecten van klimaatverandering op te van-
gen, zorgen ervoor dat biodiversiteit wordt 
gewaarborgd of faciliteren de energietran-
sitie. En om het dan nog een extra vleugje 
uitdaging te geven is het ook nog eens de 
bedoeling dat alle aanpassingen circulair ver-
antwoord zijn.”

Andere benadering 
Een opgave voor openbare ruimte is dus iets 
totaal anders dan de onderhoudsplanning er-
van en dat heeft weer zijn effect op de manier 
waarop onderdelen in die openbare ruimte 
worden benaderd. Hierbij wordt bijvoorbeeld 
de vervanging van een fietspad niet meer 
opgehangen aan een van tevoren geplande 
datum, maar maakt de vervanging – óf aan-
passing! – van het fietspad deel uit van een 
groter plan waarbij het gaat om het functio-
neren van de openbare ruimte in zijn geheel. 
Die manier van denken is een enorme veran-
dering zegt Soet. “Beheerders zijn jarenlang 
bezig geweest met het registreren van assets 
en het traditioneel plannen van onderhoud en 
konden daarbij min of meer hun eigen gang 

Er is veel veranderd in de manier waarop er tegenwoordig gedacht wordt over 
het beheer van de openbare ruimte. Het draait niet langer om het onderhoud 
van afzonderlijke objecten en systemen, maar veel meer om een geïntegreerde 
aanpak, waarbij de openbare ruimte meerdere doelen ineen kan dienen. Dit 
heeft uiteraard ook gevolgen voor de ontwikkeling van beheersoftware, zoals het  
GBIbeheersysteem van Antea Group. Door Lambert-Jan Koops

GBI ondersteunt de opgaven 
voor de openbare ruimte 

Focus op uitwisseling en samenwerking 
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Op de GBIdag waren naast veel eindgebruikers ook 25 partners van Antea Group aanwezig.

is er bij de ontwikkeling van GBI ook veel 
aandacht voor uitwisseling met andere soft-
ware. “We geloven niet in één enkel systeem 
voor iedereen, maar vinden dat het maken 
van de goede koppelingen de beste keuze 
is. Aannemers maken bijvoorbeeld allemaal 
gebruik van hun eigen favoriete software. Die 
pakketten willen we koppelen aan GBI. Dus 
niet alleen informatie uitwisselen, maar echt 
koppelen, zodat aannemers ook informatie 
kunnen opvragen en bijvoorbeeld een taak 
kunnen afvinken nadat het werk is gedaan. 
Op die manier zijn alle werkzaamheden van 
begin tot eind goed te beheren en geborgd.”
De koppeling en uitwisseling met derden is 
een duidelijk speerpunt van Soet en zijn col-
lega’s, omdat de makers van GBI zich ten 
doel hebben gesteld dat ze willen verbinden. 
“Op onze GBIdag waren bijvoorbeeld al wel 
25 partners aanwezig. Dat geeft onze ambi-
ties op dit gebied goed aan. De uitwisseling 
tussen verschillende systemen is bovendien 
technisch geen enkel probleem meer, dankzij 
de voortschrijdende techniek. We kunnen er 
dan ook vol op inzetten. We zijn als Antea 
Group voorstander van Common Ground. 
Standaardisering is immers belangrijk voor 
uitwisseling.” n

www.gbibeheersysteem.nl

sloopproject in de binnenstad, is hij pas echt 
tevreden, want dan voldoet hij ook aan de 
circulaire eis. Kortom: de coördinatielat lag 
vroeger veel lager.” 
De beheerregisseur moet informatie krijgen 
van de betrokken partijen en vragen stel-
len als: hoeveel tuinen komen er onder wa-
ter te staan bij een wolkbreuk in augustus? 
Hoe warm wordt het in de openbare ruimte? 
Welke grondvulling is het best te gebruiken 
in verband met de biodiversiteit? Waar zijn 
de dichtstbijzijnde sloopprojecten, die materi-
aal kunnen leveren voor het project? Vragen 
waarvan de antwoorden moeten worden 
samengebracht, bijvoorbeeld in GBI. De 
ontwikkeling van de software is er dan ook 
op gericht om alle informatie te kunnen ver-
zamelen. Soet: “Soms kijk ik wel eens met 
lichte jaloezie naar de tv-serie CSI, waarbij 
rechercheurs naar een paneel staan te kijken 
waarop ze echt alle informatie kunnen vin-
den die ze nodig hebben om snel een dader 
te kunnen pakken. Zo ver zijn we nog niet 
met GBI en het is ook de vraag of dat wel 
haalbaar is, maar we zijn wel zo ver dat we 
kunnen eisen dat alle betrokken partijen hun 
relevante informatie inbrengen.”

Koppelingen
Omdat samenwerking zo belangrijk is bin-
nen de opgaven voor de openbare ruimte, 

gaan. Bij de nieuwe benadering is het echter 
heel belangrijk dat het beheerteam begrijpt 
dat ze niet meer alles alleen kunnen doen. 
Het team moet goed weten wat de doelstel-
lingen zijn van het gemeentebestuur en moet 
een programma weten te definiëren op basis 
van die doelstellingen. Er zijn daarmee ook 
nieuwe mensen nodig binnen de organisatie. 
Mensen die de afdelingen bij elkaar weten 
te brengen en deze laten overleggen: be-
heerregisseurs, of soms ook wel programma- 
managers voor de openbare ruimte genoemd.”

Coördinatie
Om de rol van de beheerregisseur duidelijk 
te maken gaat Soet verder in op het al eer-
dergenoemde fietspad. “Vroeger kreeg de 
beheerder een melding van schade of had 
hij zelf onderhoud ingepland en werd op 
basis daarvan het werk ingepland. Destijds 
was het al een hele prestatie als van tevoren 
was gecontroleerd hoe goed de omliggende 
riolering was en waar de kabels en leidin-
gen lagen. De beheerregisseur is echter pas 
tevreden als hij bij het ontwerp eventuele wa-
teroverlast als gevolg van de klimaatverande-
ring kan opvangen, als het nieuwe ontwerp is 
getest op hittestress en als hij de biodiversiteit 
kan stimuleren door de berm van het fietspad 
aan te passen. Als hij dan ook nog het nieu-
we fietspad kan opvullen met puin van een 
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Afbeelding 1: Op een hoge resolutie of 4K-monitor ziet de verbeterde User Interface er enorm goed uit. 

Het eerste wat opvalt na het starten van 
AutoCAD 2020 is de aanpassing van 
de gebruikersinterface. Het standaard 

donkere kleurenthema heeft een donkerblau-
we achtergrond gekregen en de iconen zien 
er duidelijk veel scherper uit dan in het verle-
den, waardoor er een zeer hoog contrast ont-
staat. Ook in het lichte kleurenschema is de 
nieuwe scherpte van iconen overigens duide-
lijk aanwezig. Vooral op een hoge resolutie 
of 4K-monitor ziet de verbeterde gebruikers-
interface er enorm strak uit, zie afbeelding 
1. Wanneer er een zogenaamde contextual 
ribbon tab actief is, bijvoorbeeld na het selec-
teren van een arcering in een tekening, wordt 
deze ook aangegeven met een blauwe kleur. 
Hierdoor is het vele malen duidelijker dat er 
een extra tabblad in de ribbon aanwezig is.
AutoCAD 2020 brengt ook diverse snelheids-
verbeteringen met zich mee. Volgens de of-
ficiële documentatie gaat het opslaan van 
een tekening (het bestandsformaat is niet 
gewijzigd) maar liefst één seconde sneller. 
Een veel interessantere optie is de standaard 
snellere toegang tot het netwerk bij het ge-
bruik van xrefs, blocks en de nodige sup-
portbestanden zoals hatches, tool palettes, 
fonts, linetypes, template files, standard files 
enzovoorts. Het installeren van AutoCAD op 
een SSD-drive gaat in slechts de helft van de 
tijd in vergelijking met de vorige versie van 
AutoCAD. AutoCAD 2020 start automatisch 
op, gebaseerd op het geïnstalleerde DirectX-
stuurprogramma (Dx9, Dx11 of geen stuur-
programma). Ook wordt er rekening gehou-
den met een eventueel aanwezige 4K-monitor 
of een dual-monitorconfiguratie.

Blocks Palette
Van oudsher zijn er diverse mogelijkheden 
om een Block in een tekening te plaatsen. Via 
een Tool Palette, via het Design Center of via 
het Insert-commando. Het oude, vertrouwde 
INSERT-commando om een block in te voe-
gen, opent in AutoCAD 2020 echter het 
nieuwe Blocks Palette. Het Insert-commando 
vanuit de ribbon opent ook niet langer het 

vertrouwde dialoogvenster. In plaats daar-
van wordt de Block gallery getoond die sinds  
AutoCAD 2016 deel uitmaakt van de soft-
ware. Onderin de Block gallery zijn twee 
nieuwe opties beschikbaar. Recent Blocks, 
die het nieuwe Blocks Palette automatisch 

opent, en Blocks from Other Drawings, waar-
mee een externe tekening kan worden ingele-
zen. Van deze tekening zijn vervolgens alle 
aanwezige Blocks zichtbaar te maken in het 
Other Drawings-tabblad van het Blocks Pa-
lette, zie afbeelding 2. Concreet bestaat het 

Sinds 27 maart jongstleden is AutoCAD 2020 beschikbaar, net als alle AutoCAD 
specialized toolsets zoals AutoCAD Mechanical. AutoCAD 2020, met als codenaam 
Qubit, kent een aantal interessante verbeteringen die uiteraard in dit artikel uit-
gebreid aan bod komen.Door Jean-Pierre van Gastel

AutoCAD 2020
Tips & Tricks AutoCAD

Afbeelding 2: Alle aanwezige Blocks zichtbaar met behulp van het Other Drawings-tabblad van het Blocks Palette. 
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Afbeelding 3: De mogelijkheden voor het direct aanpassen bevinden zich in een docked toolbar aan de bovenkant 
van het scherm. 

te passen. Zero-length geometrie is nu op te 
schonen zonder dat er lege tekstobjecten ver-
dwijnen en er zijn tal van nieuwe selectiemo-
gelijkheden. Bij objecten die niet kunnen wor-
den verwijderd, geeft AutoCAD 2020 aan 
waarom dit niet kan. Deze informatie betreft 
onder andere hoe vaak het object voorkomt, 
op welke lagen deze zich bevindt en wat de 
concrete bestandsgrootte is. Het nieuwe Se-
lect Objects-knopje zoomt automatisch in op 
het object dat niet kan worden verwijderd uit 
de tekening.

Drawing Compare
Het gebruik van de DWG Compare-moge-
lijkheden voor het vergelijken van twee teke-
ningen is een stuk eenvoudiger in AutoCAD 
2020. De gebruiker kan direct een tekening 
vergelijken en aanpassen in de zogenaamde 
compare status. De vergelijking vindt plaats 
in de huidige tekening en elke aangebrachte 
wijziging in de huidige of vergeleken teke-
ning zal direct dynamisch worden weerge-
geven. Om dit mogelijk te maken zijn de 
mogelijkheden voor het direct aanpassen 
verplaatst vanuit de ribbon naar een docked 
toolbar aan de bovenkant van het scherm, zie 
afbeelding 3. Daarnaast kunnen de kleuren 
worden aangepast die aangeven wat er wel 
of niet aanwezig is in de huidige tekening. 
Naast een duidelijke kleur worden er ook 
automatisch revisiewolken geplaatst rondom 
de elementen die verschillen in beide tekenin-
gen.

Quick Measure
Vaak wil een ontwerper snel even iets op-
meten in AutoCAD. Traditioneel gebeurt dit 
met bijvoorbeeld het Distance-commando of 
door even snel een maatvoering te plaatsen. 
Iets opmeten is in AutoCAD 2020 een heel 
stuk sneller geworden door de introductie van 
het nieuwe MEASUREGEOM-commando. 
Wanneer deze optie actief is, zullen er au-
tomatisch aan de kruisdraden alle mogelijke 
afmetingen verschijnen van het object waar 
de gebruiker de muis overheen beweegt, zie 
afbeelding 4. Uiteraard is het commando ook 
terug te vinden in de ribbon en wel in het Uti-
lities panel van de Home tab. Wel is het aan 
te raden om eerst goed in te zoomen op een 
bepaald deel van de tekening voordat deze 
nieuwe mogelijkheid wordt ingezet. n

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is 

freelance redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie 

over dit onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

zijn dan de meest bekende Insertion-opties 
terug te vinden. Denk hierbij aan het invoeg-
punt, schaal en rotatie. De Repeat Placement 
is een nieuwe optie waarvan de naam de 
functie al weergeeft. Na het selecteren van 
deze optie en het vervolgens selecteren van 
een Block zal dit Block actief aan de kruis-
draden blijven hangen, zodat deze meerdere 
malen te plaatsen is.

Purge Redesign
Het alom bekende Purge-commando voor het 
opschonen van een tekening heeft ook op 
de Autodesk-revisiebank gelegen. De moge-
lijkheden voor het opschonen zijn nagenoeg 
hetzelfde gebleven, maar het dialoogvenster 
is veel flexibeler geworden. De afmetingen 
van het Preview-venster zijn bijvoorbeeld aan 

nieuwe Blocks Palette uit drie verschillende 
tabbladen. Het eerste tabblad is Current 
Drawing en laat vanzelfsprekend alle aan-
wezige Blocks in de huidige tekening zien 
als iconen of als een lijst. Het Recent-tabblad 
toont alle laatst geplaatste Blocks van zowel 
de huidige tekening als andere tekeningen. 
Een block verwijderen uit het Recent-tabblad 
kan overigens door middel van het rechter-
muisknopmenu. Het derde en laatste tabblad 
is het Other Drawing-tabblad, waarmee de 
gebruiker eenvoudig kan navigeren naar een 
locatie waar hij een gehele tekening als block 
kan plaatsen of de aanwezige Blocks in de 
geselecteerde tekening kan zetten. Het nieu-
we Blocks Palette heeft ook een zeer handig 
filter bovenin het Palette waarmee snel op een 
Block te zoeken is. Onderin het Blocks Palette 

Afbeelding 4: Het nieuwe MEASUREGEOM-commando laat alle mogelijke afmetingen van een object verschijnen. 
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De volgende stap is het kiezen tussen 
het type van combinatie: ‘Lineair’ of 
‘Omhullende’. In dit voorbeeld zijn de 

combinaties automatisch gegenereerd. Deze 
zijn van het type ‘Omhullende’. Vandaar dat 
er geen combinaties beschikbaar zijn bij het 
type ‘Lineair’. Om dit type toch te kunnen 
gebruiken, moeten de automatisch gegene-
reerde combinaties eerst worden omgezet 
via ‘Explodeer naar lineair’. De gebruiker 
kan uiteraard ook zelf lineaire combinaties 
aanmaken, die dan onder het type ‘Lineair’ 
verschijnen.
Bij het selecteren van ‘UGT-Set B (automa-
tisch)’ met de gebruikte filter op ‘Alle’, wordt 
onderaan een schatting gemaakt van het aan-

tal gegenereerde niet-lineaire combinaties. 
Deze nieuwe combinaties kunnen dan ook 
rechtstreeks in een resultaatklasse onderge-
bracht worden.
Als het aantal mogelijke niet-lineaire com-
binaties significant (>100) is, wordt er een 
waarschuwing weergegeven dat het genere-
ren van deze combinaties lang kan duren.
Na bevestigen met OK, worden de gegene-
reerde niet-lineaire combinaties opgelijst in 
het menu Niet-lineaire combinaties en kunnen 
ze gebruikt worden voor niet-lineaire bereke-
ningen.

Filters
Om het aantal gegenereerde niet-lineaire 
combinaties te controleren, kan de filter wor-

den gebruikt. Deze kan ingesteld worden op 
‘Alle’, ‘Alle gevaarlijke’ of ‘Gevaarlijkste’. 
Een gevaarlijke combinatie creëert een ex-
treem effect in een element in de structuur. Dit 
extreme effect kan een interne kracht zijn of 
een spanning in een extreme vezel van de 
doorsnede. Lineaire resultaten worden ge-
bruikt om te bepalen welke elementen aan 
deze extreme effecten worden onderworpen. 
Het gevolg hiervan is een kleiner aantal niet-li-
neaire combinaties omdat niet iedere lineaire 
combinatie als gevaarlijk wordt beschouwd. 
De laatste optie is de filter instellen op ‘Ge-

In SCIA Engineer zijn niet-lineaire combinaties nodig om een niet-lineaire bereke-
ning uit te voeren. Deze kunnen aangemaakt worden via Hoofd > Belastingsge-
vallen, Combinaties > Niet-lineaire combinaties. In dit venster is er links onderaan 
de optie ‘Nieuw van combinatie’. Dit is een handige tool voor het aanmaken van 
niet-lineaire combinaties. De enige vereiste is dat er al een lineaire combinatie is 
aangemaakt. Dit kan voor EC-EN combinaties automatisch worden gedaan.

Door Michiel Jeunen

Niet-lineaire combinaties 
aanmaken

Tips & Tricks SCIA Engineer

Afbeelding 1: Lineaire combinaties en Niet-lineaire 
combinaties in SCIA Engineer. 

Afbeelding 2: Lineair en Omhullende type van 
combinatie. 

Afbeelding 3: Aanmaken van niet-lineaire combinaties 
via het type Omhullende.

Afbeelding 4: Waarschuwing.

Afbeelding 5: Gegenereerde niet-lineaire combinaties.

 Ervaar de HandschoenMuis en geniet van 
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velen aangezien deze meer combinaties in 
rekening brengt. n

Michiel Jeunen is customer service engineer bij SCIA. 

Meer info over SCIA Engineer is te vinden op: 

www.scia.net/nl.

een snelle analyse met een kleiner aantal 
gevaarlijke combinaties. Echter is de ‘Alle 
gevaarlijke’-filter veiliger en dus aan te be-

vaarlijkste’. Hierbij kan de gebruiker instellen 
hoeveel gevaarlijke combinaties in rekening 
worden gebracht. Dit kan handig zijn voor 

Afbeelding 6: Filter Alle Gevaarlijke. Afbeelding 7: Filter Gevaarlijkste.
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Afbeelding 1: De resultaten van de methode In Knopen 
Geen Gemiddelde. 

Wanneer resultaten voor 2D-elementen getoond worden in SCIA Engineer, kan de 
gebruiker ervoor kiezen om een bepaald resultaat op vier verschillende manieren 
te bekijken door één van deze methoden te selecteren: ‘In knopen – geen gemid-
delde’, ‘In knopen – gemiddeld’, ‘In knopen – gemiddeld op element’ of ‘In centra’.Door Gino Vanstraelen

Na de initiële eindige elementen (EEM-)
berekening zal de solver eerst de 
resultaten berekenen in de integra-

tiepunten. Een integratiepunt is een punt bin-
nen het eindige element waar de integralen 
numeriek geëvalueerd worden. Deze punten 
worden zodanig gekozen dat de berekende 
resultaten de hoogste nauwkeurigheid heb-
ben voor een bepaald integratieschema.

In Knopen Geen Gemiddelde
De berekende resultaten uit de vorige stap 
worden geëxtrapoleerd vanuit de integra-
tiepunten naar de (hoek)knopen van het 2D 
eindige element, gebruikmakend van formu-
les voor een hyperbolische paraboloïde. Het 
type resultaat zoals te zien in afbeelding 1 
bevat de meest ruwe resultaten. Normaal 
gezien worden ze niet gebruikt voor het ont-
werp van de structuur, maar ze kunnen wel 
gebruikt worden voor een visuele inspectie en 
evaluatie van de grootte van het eindige-ele-
mentennet, en om een inschatting te maken 
van de invloed hiervan op de nauwkeurig-
heid van de resultaten. Indien de netgrootte te 
groot wordt, dan zullen er significante spron-
gen te zien zijn in het kleurenspectrum tussen 
naburige eindige elementen. Wanneer dit ge-
beurt zullen de resultaten minder nauwkeurig 

zijn en is het noodzakelijk om op die plaatsen 
voor een fijner elementennet te kiezen.

In Knopen Gemiddeld
Voor elke netknoop wordt er een nieuwe 
waarde berekend als het wiskundige gemid-
delde van de ‘In knopen – geen gemiddelde’-
waardes van de naburige 2D eindige ele-
menten, zie afbeelding 2. Dit type resultaat 
kan gebruikt worden voor een individueel 
2D-element, maar is niet geschikt wanneer 
de structuur bestaat uit 2D-elementen of sub-
regio’s met verschillende diktes, omdat dit 
kan leiden tot foute resultaten. Als voorbeeld 
hiervan een blik op de intersectie tussen een 
(horizontale) plaat en een (verticale) wand. 
De resultaten van de knopen op de intersectie 
worden berekend als het wiskundig gemid-
delde van de resultaten van de plaat en de 
wand – in zulk een geval zijn deze resulta-
ten niet gerelateerd en kunnen ze zelfs in een 
andere richting werken. Bijgevolg zouden ze 
dus ook niet gecombineerd mogen worden 
om een gemiddelde waarde te berekenen.

In Knopen Gemiddeld op Element
Voor elke knoop van het eindige element 
wordt een nieuwe waarde berekend als het 
wiskundige gemiddelde van de ‘In knopen 
– geen gemiddelde’-waardes van de nabu-
rige 2D eindige elementen. De waardes van 
de naburige 2D eindige elementen worden 
echter alleen maar gemiddeld wanneer deze 
liggen in hetzelfde 2D-element, aan dezelfde 
zijde van een interne rand of sub-regio, en 
als de knoop niet gedefinieerd werd door de 
gebruiker als een interne knoop. In de voor-
gaande gevallen worden de waardes niet 
gemiddeld en is er dus ook een discontinuïteit 

te zien in de verdeling van de interne krach-
ten, zie afbeelding 3. Dit type resultaat wordt 
het vaakst gebruikt. Omdat er geen midde-
ling plaatsvindt voorbij een ‘rand’, ontstaan 
er ook geen foute resultaten aan de randen.

In Centra
Voor elk eindig element wordt een nieuwe 
waarde berekend als het wiskundige gemid-
delde van de ‘In knopen – geen gemiddel-
de’-waardes van dit eindige element. Dit re-
sulteert in een mozaïek met één gemiddelde 
waarde per eindig element, zie afbeelding 4. 
Het voordeel van dit type resultaten is dat er 
nu gemiddeld wordt over de oppervlakte van 
dit eindige element. Wanneer, in zo’n geval, 
de netgrootte zorgvuldig gekozen wordt, kan 
dit resultaat gebruikt worden om de (onrealis-
tische) piekresultaten in een 2D-element in de 
nabijheid van een knoop- of lijnvormige on-
dersteuning oordeelkundig weg te middelen.
Een van de nadelen van het middelen naar 
knopen is dat de resultaten van de netknopen 
die op de (buiten)rand van de structuur liggen 
niet op dezelfde manier gemiddeld kunnen 
worden als de interne netknopen, omdat er 
geen waardes beschikbaar zijn ‘voorbij’ de 
rand. Daarom gebruikt SCIA Engineer een 
andere aanpak voor het middelen van resul-
taten op de randen. n

Gino Vanstraelen is customer service expert bij SCIA. Meer 

info over SCIA Engineer is te vinden op: www.scia.net/nl.

Verschillende interpolatiemethoden bij EEM

Tips & Tricks

Tips & Tricks SCIA Engineer 

Afbeelding 2: De methode In Knopen Gemiddeld  
kan worden gebruikt voor een individueel 2D-element, 

mits de structuur niet bestaat uit elementen met  
verschillende diktes. 

Afbeelding 3: De resultaten van de veelgebruikte  
methode In Knopen Gemiddeld op Element. 

Afbeelding 4: De methode In Centra levert een mozaïek 
op met één gemiddelde waarde per eindig element. 
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Wat is BIGnieuws?
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de 
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige 
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of 
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk 
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in 
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaart-
materiaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van 
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model 
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws 
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

Waar gaat BIGnieuws over?
BIGnieuws verslaat actuele evenementen, ondervraagt erva-
ren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de 
overheid en het bedrijfsleven. BIGnieuws wordt in controlled 
circulation toegezonden aan professionals in Nederland en 
Vlaanderen die werkzaam zijn in de bouw, infrastructuur en 
geo-ICT.

Abonnementen
Een abonnement op BIGnieuws vraagt u aan via de website 
www.bignieuws.nl. De prijs voor een jaarabonnement (acht 
opeenvolgende nummers) op BIGnieuws bedraagt € 95,00 
(incl. btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Neder-
land. Voor verzending buiten Nederland bedraagt de prijs 
€ 105,00. Als bijkomend voordeel ontvangt u het magazine 
ook digitaal. Abonnementen worden automatisch verlengd. 
Opzeggingen, uitsluitend schriftelijk of via e-mail, dienen één 
maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar in ons 
bezit te zijn. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzeg-
ging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische op-
zeggingen worden niet in behandeling genomen. Voor infor-
matie en aanvraag abonnementen: services@bignieuws.nl.
Meer nieuws, de actuele agenda en een online archief vindt 
u op www.bignieuws.nl.

Gegevens onjuist?
Indien uw adres- of persoonsgegevens op de adresdrager 
van BIGnieuws onjuist blijken te zijn, verzoeken wij u deze 
adresdrager met gecorrigeerde gegevens in een gesloten 
envelop te retourneren aan:

CMedia
Postbus 231
8300 AE Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar: 
services@bignieuws.nl.
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THE POWER 
YOU NEED.
THE MACHINE 
YOU WANT.
Voortaan hoef je niet meer te kiezen tussen de prestaties die je nodig 
hebt, en het toestel dat je wilt. Lenovo’s dunste en lichtste mobiele 
workstation levert immers de nodige prestaties. Achter de kenmerkende 
zwarte afwerking van het uit koolstofvezel en magnesium vervaardigde 
chassis schuilt kracht die de sublieme stijl complementeert. Met zijn 
dikte van 18,4 mm is de P1 een ultra premium must-have!

• 8th Gen Intel® Xeon® and Core™ processors

• NVIDIA® Quadro® P2000

• Tot 64GB geheugen

• Tot 4TB NVMe SSD 

• Windows 10 Pro

www.thinkworkstations.nl 
Gecertifi eerd voor: Altair HyperWorks, Adobe CC, Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit,
Alias/VRED, ANSYS, AVEVA PDMS, Bentley MicroStation, Dassault SolidWorks, CATIA, 
Vectorworks, PTC Creo, Siemens NX, Solid Edge, I-deas, ESRI ArcGIS e.a.



FME WORLD TOUR BIJ SWECO:
17 MEI 2019 IN UTRECHT

• Sweco is al meer dan 10 jaar partner van Safe Software en zelfs 
geregistreerd als Platinum Value Added Reseller.

• Wereldwijd heeft Sweco de meeste gecertificeerde FME-specialisten in huis.
• Met de FME-trainingen van Sweco ga je goed voorbereid aan de slag!

Meer weten over Sweco en FME?
www.obsurv.nl /fme

Advertentie Sweco Obsurv GIS-Magazine - A4-09.indd   1 27-3-2019   08:56:38


