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MEER WETEN?
Lees het hele artikel ‘Een actuele 

3D-omgeving op het web’ in deze

uitgave van BIGnieuws magazine.

www.imagem.nl

Door ieder type databron samen te voegen in een 
nieuwe digitale realiteit, zijn we in staat om de scheiding 
te overbruggen tussen de echte en de digitale wereld.
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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 zijn verschillende artikelen opgenomen die gaan over de manier 

waarop we onze steden inrichten, de problemen die daarbij spelen en de oplossingen die we 

daarvoor kunnen vinden. Met de klimaatverandering in het achterhoofd en de huidige temperatu-

ren groot op de voorpagina (op het moment van schrijven is het buiten 32 graden) is het ook wel 

duidelijk dat er goed nagedacht moet worden over de manier waarop we onze steden leefbaar 

moeten houden. Interessant bij die leefbaarheidsonderzoeken is dat inmiddels wel duidelijk is 

dat een integrale aanpak onontbeerlijk is. Wie een parkeerprobleem in een wijk aanpakt door 

alle plantsoenen te vervangen door parkeerplaatsen, kan na oplevering wel tevreden achterover  

leunen, maar moet zich toch afvragen of hij het ene probleem niet heeft vervangen door het 

andere. Een wijk met louter parkeerplaatsen wordt al snel een helse bakoven in de zomer of een 

kolkende stadsrivier tijdens grote regenbuien, omdat groen niet alleen parkeerplaatsen bezet 

houdt, maar ook voor verkoeling zorgt en regenwater verwerkt.

In dit nummer dus aandacht voor verschillende aspecten van de stadsinrichting. Op pagina 10 

en 11 een analyse van de vergroeningsmogelijkheden van Amsterdam en op pagina 20 en 21 

een blik op de mate van verstening van de Nederlandse tuin. Daarnaast op pagina 52 en 53 een 

artikel over de interessante ontwerpstudie ‘De stad van de Toekomst’ waarin verschillende teams 

hebben nagedacht over een integrale aanpak van de problemen die er spelen bij het inrichten 

van de stedelijke leefomgeving. 

Integraal is bij het inrichten van de leefomgeving overigens echt het toverwoord, want soms 

kan een goed doordachte inrichting toch nog een compleet onverwachte verrassing bevatten. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een kleine nachtvlinder die zijn eitjes legt op het blad van de zo 

zorgvuldig aangeplante bomen. Dan is het lekker koel en wordt het regenwater keurig opgevan-

gen, maar is de straat nog steeds onleefbaar omdat de inwoners kapot gaan van de jeuk dankzij 

de eikenprocessierups. Waarmee we een eerder gemaakte opmerking graag herhalen: alleen 

met een integrale aanpak wordt het oplossen van het ene probleem binnen de leefomgeving niet 

vervangen door een ander.

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws
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In een eerder artikel (BIGnieuws maart 2019) 
heb ik beschreven hoe het beste een exterieur-
scene met de Arnold render engine te renderen 

is. In dit artikel bespreek ik het renderen van 
een interieurscene met behulp van deze engine 

in 3ds Max 2020. 

20
De laatste tijd is de ‘groene’ tuin weer regel-
matig in het nieuws. Een tuin die bedekt is 
met planten en bomen brengt grote voorde-
len met zich mee. Zo helpen groene tuinen 
om wateroverlast tegen te gaan, het hitte-

eilandeffect te verminderen en draagt het bij 
aan een hogere biodiversiteit. Daar komt bij 
dat veertig procent van de ruimte in het ste-
delijk gebied in handen is van particulieren.

12
Groundwater Technology uit Rotterdam voert in 

opdracht van Waterfront Toronto een pilotproject 
uit waarbij slappe grond van het oude havenge-

bied wordt verstevigd door biologische processen. 
Natuurlijke bodembacteriën zorgen dat de grond 

wordt verkit, vergelijkbaar met kalkzandsteen. Deze 
innovatieve techniek wordt door Groundwater Tech-
nology toegepast en doorontwikkeld in de praktijk in 

samenwerking met Deltares.

6Bij de ontwikkeling van het nieuwe kantoor voor 
Triodos Bank Nederland en Triodos Investment 

Management in Driebergen, staat duurzaamheid 
centraal. Figuurlijk, maar ook letterlijk; zo is het  
gebouw bijvoorbeeld opgetrokken rond een  

volledig in hout uitgevoerde kern. 
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42
Alweer een paar maanden terug was ik op een 
evenement dat handelde over 3D-stadsmodellen. 
Een goed evenement waarvan ik weggegaan 

ben met meer inzicht én meer vragen. Wat me er 
opviel is dat er in Nederland een trend gaande 
lijkt waarbij gemeenten die met een 3D-stads-

model willen beginnen op bezoek gaan bij een 
gemeente die al zover is en vervolgens dan maar 

overnemen wat deze gemeente heeft gedaan. 
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De transparante gevel zorgt voor optimaal zicht binnen het volledige gebouw en op de natuur rondom het pand. 
Foto Bert Rietberg. 

Vanwege de intrinsieke stevigheid van 
beton, wordt voor de meeste nieuw-
bouwprojecten gekozen voor een kern 

van dat materiaal. Zo niet bij dit nieuwe pro-
ject dat door Triodos Bank en EDGE Techno-
logies (voorheen OVG Real Estate) samen is 
ontwikkeld. In het ontwerp van het Triodos-
kantoor − van architect Thomas Rau − is ech-
ter voorzien in een houten kern voor alle drie 
de torens die samen het gebouw vormen. Dit 
vanuit de wens om het gebouw remontabel 
te maken (dus af te kunnen breken en elders 

weer op te kunnen bouwen) vanaf de be-
gane grond én om het BREEAM Outstanding-
certificaat te behalen, de hoogste Europese 
duurzaamheidscertificering. Het formaat van 
de wanden die de kern vormen is enorm: het 
kantoor bestaat uit drie torens van drie, vier 
en zes bouwlagen. De eerste houten wanden 
die prefab werden aangeleverd door houtle-
verancier Derix Gelijmde Houtconstructies, 
waren maar liefst maximaal 3,5 meter breed 
en 15,24 meter hoog en fungeren als de kern 
van de toren met vier verdiepingen. 

Secuur rekenwerk
De prefab houten wanden van het Triodos-
kantoor zijn bevestigd op een betonnen kel-
derbak. Aan de houten kern hangen de vloe-
ren, en de gevel bestaat voornamelijk uit glas 
en wordt deels gedragen door kleine stalen 
profielen. Persoon: “Om dit ontwerp te laten 
slagen, is zorgvuldige planning en secuur 
rekenwerk vereist, zodat de gehele construc-
tie exact past. Doordat we bouwen met een 
combinatie van een houten constructie en sta-
len gevelelementen, is maatvoering extreem 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe kantoor voor Triodos Bank Nederland en 
Triodos Investment Management in Driebergen, staat duurzaamheid centraal. 
Figuurlijk, maar ook letterlijk; zo is het gebouw bijvoorbeeld opgetrokken rond 
een volledig in hout uitgevoerde kern. “Zo’n stabiliserende kern volledig uit hout 
is erg bijzonder”, zegt Sander Persoon, werkvoorbereider bij hoofdaannemer J.P. 
van Eesteren. “Ik durf te stellen dat dit de eerste plek is in Nederland waar dit op 
deze schaal gebeurt.”Door de redactie

Kantoor Triodos Bank gaat voor BREEAM Outstanding-certificaat 
Duurzaam gebouw volledig vastgelegd in Madaster
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glaspanelen zou leveren. Zij leveren de 6x3 
meter grote panelen. Maar dan zijn er nog 
heel wat keuzes te maken om een optimum te 
bereiken qua zonwering, doorzicht en esthe-
tiek. Gelukkig konden we redelijk uitgebreid 
de tijd nemen om met behulp van samples de 
architect en opdrachtgever mee te nemen in 
de verschillende keuze-opties, om zo uiteinde-
lijk een keuze te kunnen maken op basis van 
realistische voorbeelden. Die keuzes hebben 
we gevat in een life-size mockup met 99 pro-
cent van de details. Dat geeft een echt goed 
beeld van de prestaties van het glas op alle 
gebieden.”

Duurzame oplossingen
Duurzaamheid staat op dit project centraal. 
Met zijn houten constructie (uit PEFC-goedge-
keurd hout), groene daken, WKO-installatie, 
hoge isolatiewaarde (RC-waarde is 6) en 
3.300 vierkante meter aan zonnepanelen 
op de overdekte parkeerplaatsen, gaat het 
gebouw de hoogste BREEAM-NL-certificering 
behalen: Outstanding. “De gevel speelt hierin 
een belangrijke rol dankzij het triple glas, de 
glascoating, maar ook het logistieke proces 
eromheen”, zegt Sander Persoon. “De stalen 
frames van de staalbouwer, met de door Oc-
tatube voorgemonteerde aluminium extrusie-
profielen, worden just in time aangeleverd 
op een wisseltrailer vanuit de fabriek in Ede, 
waar de prefabricage plaatsvindt. Dat scheelt 
opslag en lawaai op de bouwplaats. Het is 
een prachtig voorbeeld van hoe we in de 
bouw steeds meer toegaan naar prefabrica-
ge en montage.”
Het streven naar een BREEAM Outstanding-
certificaat zorgt voor de meest duurzame op-
lossingen binnen alle stappen van het proces. 
Ook worden voor dit certificaat alle onder-
delen en stappen van het proces vastgelegd. 
Op het Triodos-project gaat dit vastleggen 
nog een stuk verder. Alle materialen die het 
gebouw ingaan, worden vastgelegd in Ma-
daster, een publieke, online bibliotheek van 
materialen in de gebouwde omgeving. Het 
resultaat is dat straks van het gebouw een 
compleet materialenpaspoort bestaat.

Alle kenmerken vastgelegd
Aangezien het gebouw in 3D BIM is gemo-
delleerd, is het volledig duidelijk voor ieder-
een welke materialen er exact zijn toegepast. 
Van letterlijk elk onderdeel van het gebouw 
zijn kenmerken als afmetingen, gewicht, type 

Glazen gevel
Het ontwerp van het Triodos-pand bevat 
een transparante gevel voor optimaal zicht 
binnen het volledige gebouw en op de na-
tuur rondom het pand. “Die transparantie 
bereiken we voor het overgrote deel door 
te werken met glaspanelen, die zo sterk zijn 
dat ze zonder kozijn een grote overspan-
ning kunnen maken”, vertelt Corine Dikkers, 
projectleider van gevelspecialist Octatube. 
“Voor een maximale isolatiewaarde en om 
de duurzaamheidsambitie te halen, zijn het 
triple-glaspanelen die − opnieuw voor maxi-
male transparantie − voor het overgrote deel 
geen achterconstructie hebben. Het glas staat 
direct op de staalconstructie. Het is echt een 
glazen huid die zich om de welvende vormen 
vouwt.”
“We hebben dus te maken met een zelfdra-
gende glasgevel die via een staalconstruc-
tie koppelt met de houten vloerconstructie”, 
legt Persoon uit. “Een unieke situatie, en 
daarom zijn we al vanaf een vroeg stadium 
opgetrokken als echte engineering-partners. 
Bij het upgraden van het ontwerp van RAU 
Architecten naar het bestek, in de voorlopig-
ontwerpfase en de werktekeningfase, was 
Octatube al betrokken.” Dikkers: “Het glas 
is een zeldzaam beeldbepalend element op 
dit project. Het was al snel duidelijk dat de 
Britse glasdivisie van Guardian Industries − 
specialist in grootformaat float basisglas − de 

belangrijk én complex. Het moet in één keer 
goed gaan en om deze reden zijn continu 
maatvoerders op locatie. Zij controleren of 
alle maten voldoen aan de maten die vooraf 
zijn bepaald.”
“Het hout mag niet gaan werken, want dan 
wordt de staalconstructie onder druk gezet. 
Daarom bestaan de wanden uit ‘cross lami-
nated timber’ van vurenhout met PEFC-keur-
merk”, zegt Johan-Paul Borreman, projectma-
nager bij Derix. “Uit de planken zagen we 
eventuele slechte stukken die hierna weer met 
vingerlassen aan elkaar worden gezet. Ver-
volgens worden de wanden in elkaar gelijmd 
door kruislings de planken in minimaal drie of 
in dit project maximaal vijf lagen over elkaar 
heen te verlijmen. De samengestelde wand uit 
planken wordt vervolgens in een grote pers 
gelegd. Deze persen kunnen een maximale 
wandgrootte van 3,5 bij 17,8 meter aan. 
Waar nodig wordt de wand weer verzaagd 
in de juiste afmetingen. Zo kunnen er meer-
dere wanden uit één geperste plaat van 3,5 
bij 17,8 meter gehaald worden, waardoor er 
nagenoeg geen hout verloren gaat. Door het 
kruiselings verlijmen reduceren we de mate 
van krimpen en zwellen van het hout tot vrij-
wel nul en blijft het hout dus ook stabiel. Ui-
teraard voldoet ook de lijm die we hiervoor 
gebruiken aan alle duurzaamheidseisen en 
betreft het hier een product dat voldoet aan 
de nog strengere BREEAM-eisen.”

Het nieuwe kantoor van Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management is opgetrokken rond een 
volledig in hout uitgevoerde kern. Foto Bert Rietberg.

Kantoor Triodos Bank gaat voor BREEAM Outstanding-certificaat 
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Voor een maximale isolatiewaarde en om de duurzaamheidsambitie te halen, bestaat de glazen wand uit  
triple-glaspanelen die voor het overgrote deel geen achterconstructie hebben. Foto Bert Rietberg.

te laten leveren.” Borreman: “Dat geldt dus 
ook voor de grote wanden. Ze kwamen recht-
streeks uit onze fabriek en zijn direct plaats-
baar op de montageplaats. De wanden zijn 
’s nachts vervoerd voor minimale overlast en 
oponthoud. Dat draagt ook weer bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen.”
Op een dergelijke locatie, binnen zulke bij-
zondere voorwaarden en met unieke oplos-
singen bouwen vraagt nog meer om samen-
werking dan op andere projecten. Zo werkt 
Derix als houtleverancier ook mee met de 
staalconstructie, geproduceerd door Hofman 
Staalbouw. Borreman: “Soms is het nodig 
dat we buiten onze traditionele taak werken. 
Omdat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor de planning. Dit is een mooie ontwikke-
ling die je steeds vaker terugziet in de bouw: 
partners die een project echt zien als een 
gezamenlijke missie. We delen samen de 
zorgen en de uitdagingen die op ons pad 
komen. En vieren dus ook samen de succes-
sen.” n

www.jpvaneesteren.nl

bouw, in deze vorm aan het eind van zijn le-
venscyclus is, kan het glas worden toegepast 
op een project waar isolatiewaarde wellicht 
wat minder kritisch is. Het zou mooi zijn als 
de ramen nog een tweede of misschien wel 
derde leven kunnen krijgen. Het is goed dat 
dankzij het materialenpaspoort goed vastligt 
welke materialen met welke eigenschappen 
dan allemaal beschikbaar komen.”
 
Just-in-time-levering
Het nieuwe Triodos-kantoor wordt gebouwd 
op Landgoed De Reehorst in Driebergen, 
een gegeven dat van belang is voor de 
werkzaamheden. Persoon: “Aangezien we 
bouwen in de Ecologische Hoofdstructuur, is 
het vanzelfsprekend dat we de natuur zo min 
mogelijk willen belasten. Dit doen wij onder 
andere door de bouwplaats zo klein mogelijk 
te houden, zo min mogelijk voorraden te hou-
den en dus alle benodigdheden just in time 

en materiaal vastgelegd. “Een voorbeeld 
hiervan is de enorme hoeveelheid schroeven 
die het gebouw telt”, zegt Borreman. “Omdat 
ook de kern geheel van hout is, telt het totale 
project zo’n 65 duizend schroeven, uiteraard 
van verschillende types. Al deze schroeven 
staan keurig beschreven, samen met alle an-
dere materialen, in Madaster.”
Ook voor de glazen gevel geldt dat alle de-
tails nauwkeurig zijn vastgelegd. Dikkers: “In 
het geval van het glas wordt niet alleen gere-
gistreerd waar de glaspanelen vandaan ko-
men; het gaat veel verder. Het glas is traceer-
baar tot op het silicaat, waarvan vastgelegd 
is waar het is gewonnen. En we houden reke-
ning met het feit dat glas zelf door de tijd wel 
goed blijft, maar dat de hoeveelheid argon-
gas in het isolatiepaneel met het verstrijken 
van de jaren zal teruglopen en hiermee ook 
een iets teruglopende isolatiewaarde tot ge-
volg zal hebben. Als de tijd komt dat dit ge-

Madaster
Madaster is het kadaster voor materialen. Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumen-
teerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Met behulp van het materialenpaspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor ze 
nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen. Het Madaster-platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materia-
len in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort. Dit paspoort maakt 
zo inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit 
van de materialen en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen 
van kosten wordt op deze manier eenvoudiger.
Madaster is een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: particulieren, bedrijven en overheden. Madaster wordt ontwik-
keld onder toezicht van de Madaster Foundation. J.P. van Eesteren is ook een van de aanjagers − ofwel Kennedy’s − van Madaster. 
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Het Kadaster zal vervangende dienstverlening aanbieden voor het gemeentelijk geo-informatie  
knooppunt (KNOOP) van DataLand. 

De informatiestromen van geo- en object-
gegevens van en naar gemeenten en uit-
voeringsorganisaties zullen de komende 

jaren in snel tempo veranderen. Het inspelen op 
de grootschalige ontwikkelingen zoals het Digi-
taal Stelsel Omgevingswet, de doorontwikkeling 
naar een geïntegreerde objectenregistratie en 
de opkomst van Common Ground vergen aan-
zienlijke inspanningen. Deze ontwikkelingen zijn 
voor DataLand reden geweest om zijn knoop-
puntfunctie in de uitwisseling van gegevens en 
zijn toekomst te onderzoeken. Gemeenten zullen 
naar verwachting op termijn een andere infor-
matievoorziening gaan inrichten die meer geba-
seerd is op het principe om data rechtstreeks op 
te halen bij landelijke bronnen, in plaats van de 
inrichting van een eigen gegevensmagazijn voor 
basisregistraties in combinatie met een complex 
bijhoudingsproces.

Uitvoeringsorganisaties
Om te kunnen blijven anticiperen op de ge-
noemde ontwikkelingen en de dienstverlening 
te continueren, is DataLand met het Kadaster 
en VNG een traject ingegaan voor verdere sa-
menwerking. Als uitvoeringsorganisaties binnen 
het geo-domein en gezien de centrale positie 
van het Kadaster en VNG, is voor alle partijen 
een intensieve samenwerking voor vervangende 
dienstverlening een logische stap.
Het Kadaster zal vervangende dienstverlening 
aanbieden voor het gemeentelijk geo-informatie 
knooppunt (KNOOP), vastgoedscanner, data-
leveringen en kwaliteitsrapportages. Deze plan-
nen worden in delen gerealiseerd en lopen door 
tot eind 2021 waarna de dienstverlening volle-
dig is overgenomen door het Kadaster.
De VNG zal het secretariaat van het Gemeente-
lijk Geo-Beraad (GGB) en opleidingen inbedden 

in de structuren van de VNG. Het secretariaat 
van het GGB wordt vanaf 1 juli 2019 vanuit 
VNG Realisatie uitgevoerd. 

Geschiedenis
DataLand is in 2001 opgericht  door een aan-
tal gemeenten en de VNG en sindsdien uitge-
groeid tot een organisatie die als gemeentelijk 
samenwerkingsverband gemeenten ontzorgt 
op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoed-
informatie. In het bestuur van DataLand zijn 
gemeenten en de VNG vertegenwoordigd. 
Andere partijen die in deze jaren zijn gaan 
samenwerken met DataLand, zijn onder ande-
re het Kwaliteitsinstituut van Nederlandse Ge-
meenten (KING), het Interprovinciaal Overleg 
(IPO), de Unie van Waterschappen en het Wa-
terschapshuis, het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, opleidingsinstituten en docenten, 

het CBS, het Kadaster en de Kamer van Koop-
handel. Met vier organisaties heeft DataLand 
in de loop der tijd de samenwerking verankerd 
in convenanten of overeenkomsten: het Kadas-
ter, het CBS, KING en de Waarderingskamer.
Woensdag 3 april hebben de certificaathou-
ders van DataLand ingestemd met de overstap 
naar het Kadaster en de VNG. Omdat de ge-
meenten de oprichters zijn van DataLand, is 
een en ander vastgelegd in een BV, waarvan 
gemeenten een aandeel hebben in de vorm 
van certificaten. Op het moment dat de taken 
van DataLand zijn overgeheveld naar het Ka-
daster en de VNG, heeft die BV geen functie 
meer en zal de BV worden opgeheven. n

www.dataland.nl

www.kadaster.nl

www.vng.nl

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kadaster en DataLand hebben 
de plannen ondertekend waarmee uitvoering wordt gegeven aan vervangende 
dienstverlening voor de klanten van DataLand. Met deze ondertekening is er 
vastgelegd op welke wijze de vervangende dienstverlening de komende jaren 
wordt ingevuld.Door de redactie

Plannen ondertekend voor 
vervangende dienstverlening 
DataLand 

Kadaster en VNG nemen werkzaamheden over

Geo
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Braakliggende terreinen (blauw), bestaande bomen (groen) en potentiële bomen (rood) in stadsdeel Nieuw-West, 
Amsterdam. 

Het verschil tussen het centrum van  
Amsterdam en het platteland kan oplo-
pen tot negen graden Celsius, bleek uit 

een studie die in 2013 werd uitgevoerd door de 
TU Delft. Een significant verschil, dat echter kan 
worden teruggedrongen door, indien mogelijk, 
meer groen te introduceren in de stad. Matrixian 
Group onderzocht of dit mogelijk was in het 
‘Green Amsterdam-project’ en keek daarbij niet 
alleen naar de mate waarin Amsterdam zou kun-
nen vergroenen en waar dit zou kunnen, maar 
ook naar het type groen dat de stad zou kunnen 
toevoegen aan het bestaande arsenaal. 

Straat- vs dakniveau
Voor het vinden van geschikte locaties voor nieuw 
groen in de stad is er door de onderzoekers een 
splitsing gemaakt tussen groen op straatniveau 
en groen op dakniveau. Hierbij hebben ze zich 
zoveel mogelijk gericht op gebieden waar het 
effect van groen het hoogst is en om die reden 
zijn agrarische en havengebieden dan ook uit-
gesloten. De informatie voor zowel de daken als 
bomen is gehaald uit openbare datasets, zoals 
maps.amsterdam.nl en van de inhouse data over 
onroerend goed van Matrixian Group. De data 
zijn geïntegreerd in één database en gevisuali-
seerd met behulp van Python. 
Het is van belang dat bomen niet belemmerd 
worden in hun groei, zodat ze volledig kun-
nen doorgroeien en per stuk zoveel mogelijk 
schaduw en verkoeling genereren. Locaties zijn 
daarom alleen geselecteerd wanneer er ruimte 
is voor een zogenaamd micro-bos van ten min-
ste vier bomen en met een minimale afstand 
van 2,44 meter tussen bomen onderling en met 
andere objecten. Een afstand die is aanbevolen 
door bomenexperts uit Kansas. Het benodigde 
grondoppervlak verschilt per type boom. Deze 

Het ontbreken van groen in een stad zorgt ervoor dat het in het stedelijke gebied 
veel warmer kan worden dan daarbuiten. Deze extra warmte kan weer leiden 
tot diverse problemen, terwijl gebrek aan groen ook negatieve gevolgen heeft 
voor waterafvoer en gezondheid en een afname veroorzaakt in biodiversiteit en 
sociale cohesie. Alle reden dus om de hoeveelheid groen in een stad te maxima-
liseren. Matrixian Group deed onderzoek naar de mogelijkheden op dit gebied 
in Amsterdam.Door de redactie 

Green Amsterdam-project toont 
mogelijkheden voor vergroening

Geo

Extra bomen in de straat en meer gras op de daken
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Gebouwen (grijs), huidige groene daken (groen), daken met zonnepanelen (blauw) en potentiële groene daken 
(rood) in het centrum van Amsterdam. 

biedt voor vergroening. De onderzoekers stellen 
voor om eventuele vervolgprojecten te richten 
op een optimalisatie van groen op de juiste lo-
catie, temperatuurreductie en netto financiële 
winst. Met behulp van uitgebreidere datasets en 
nieuwe tools is de reeds uitgevoerde analyse uit 
te breiden. Zo hebben de onderzoekers al een 
verkennend onderzoek gedaan naar de moge-
lijkheden om satellietbeelden in te zetten voor 
analyse. Met behulp van een algoritme is het mo-
gelijk om groene gebieden te herkennen. Dezelf-
de techniek zou ook toegepast kunnen worden 
om niet-geregistreerde platte daken te vinden. In 
de toekomst kan er bovendien worden gekeken 
naar schuine daken, aangezien deze niet zijn 
uitgesloten voor het aanleggen van groen. Schui-
ne daken zijn goed in het afvoeren van water 
en bovendien erg geschikt voor het aanleggen 
van zonnepanelen, wat ook een bijdrage levert 
aan de vermindering van het energieverbruik in 
Amsterdam. 

Machine learning
Machine learning zou goed kunnen worden 
ingezet om te bepalen of een dak geschikt is 
voor groen of niet. De door Matrixian Group 
gebruikte dataset was echter onvoldoende com-
pleet, onder andere omdat data over de daken 
ontbraken. De onderzoeksgroep heeft wel met 
machine learning bekende groene daken en 
zonnepanelen samengevoegd als beschikbaar 
groen dak. Hiermee is gekeken of er clusters van 
groene daken waren met dezelfde kenmerken, 
zodat duidelijk zou worden of er een patroon 
is in het type gebouw dat geschikt is voor groen 
dak. Door de geringe data konden hier echter 
geen conclusies uit getrokken worden. 
Met behulp van patroonherkenning van daken 
kan het probleem van incomplete data opgelost 
worden. Een ander groot voordeel van deze 
methode is de schaalbaarheid, waardoor bij-
voorbeeld heel Nederland in kaart kan worden 
gebracht. Een andere oplossing zou zijn om ‘ge-
sloten’ data te gebruiken die al dan niet tegen 
betaling beschikbaar zijn. 
Waar ook rekening mee moet worden gehou-
den, is de optimale locatie voor het plaatsen van 
groen in relatie tot verkoeling. Momenteel lijken 
veel potentiële daken aan het water te liggen. 
Water zorgt echter al voor verkoeling, waardoor 
daken verder van het water af de voorkeur zou-
den kunnen krijgen. Hier kan echter pas echt iets 
over worden gezegd, wanneer de relatie tussen 
groen en temperatuur beter in kaart gebracht  
is. n 

Het volledige rapport is op te vragen via  

info@matrixiangroup.com.

www.matrixiangroup.com

maar liefst 112.611 nieuwe bomen toe te voe-
gen aan de Amsterdamse bomenvoorraad. 

Groene daken
Groene daken zijn er in verschillende types. Veel 
daken zijn geschikt voor een groen dak met se-
dum, een combinatie van mossen en grassen. 
Op stevige daken zijn meer uitgebreide groene 
daken te plaatsen, zoals natuurdaken en water-
bergende daken. Om er zeker van te zijn dat 
er minimaal een sedumdak geplaatst kan wor-
den op de geselecteerde daken, moeten deze 
een bepaalde minimale stevigheid en een niet 
te grote helling hebben. Daarom is er in de ana-
lyse gekozen om alleen platte daken van nieuwe 
gebouwen mee te nemen als potentieel groene 
daken. Monumentale panden in Amsterdam zijn 
uitgesloten voor verdere berekeningen. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat da-
ken met zonnepanelen extra geschikt zijn voor 
groen. Het rendement van zonnepanelen neemt 
namelijk toe als dit gecombineerd wordt met 
een groen dak. Daarnaast zijn daken met acht 
zonnepanelen vaak ook stevig genoeg voor een 
uitgebreider groen dak. Momenteel zijn er nog 
maar 322 groene daken in Amsterdam bekend. 
Matrixian Group heeft vastgesteld dat er nog 
eens 12.151 platte daken in Amsterdam zijn die 
de potentie hebben om vergroend te worden. 
Het gaat hier om een totaaloppervlakte van 5,1 
vierkante kilometer nieuw groen. 

Vervolgonderzoek
Met het Green Amsterdam-onderzoek is aange-
toond dat de stad nog genoeg mogelijkheden 

verschillen zijn meegenomen in de berekeningen 
waarbij (op basis van een straal van 2,44 meter) 
het minimum van 18,7 vierkante meter aan cir-
kelvormig grondoppervlakte per boom is aange-
houden. Oftewel: er zijn eerder te weinig poten-
tieel te plaatsen bomen berekend dan te veel. Als 
verdieping is er in het rapport ook gevisualiseerd 
hoe het totaal aantal potentiële bomen varieert 
als ook het benodigde boomoppervlak varieert.

Nieuwe bomen
Voor de mogelijke locaties van nieuwe bomen 
is er gekozen voor braakliggende terreinen die 
niet overlappen met bestaande bestemmings-
plannen. Daarnaast is er gekeken op welke 
wegdelen er nog meer ruimte is voor bomen, 
zoals bermen en andere ruimte langs wegen, 
voetpaden en parkeerplaatsen. Er is een groot 
aantal locaties gevonden die geschikt zijn voor 
het planten van nieuwe bomen. Hierbij is onder-
scheid gemaakt tussen ruimte op braakliggende 
terreinen en ruimte langs bestaande wegen. Al-
leen braakliggende terreinen zonder bestem-
mingsplan en alleen wegdeeltypes waarop 
al bomen voorkomen, zijn geselecteerd als 
geschikt. Op dit moment zijn er ruim 1.358 
braakliggende terreinen geïdentificeerd die sa-
men een oppervlakte hebben van 1,9 vierkante 
kilometer. Dit is grofweg drie keer het opper-
vlakte van het Vondelpark, en biedt ruimte voor 
101.190 nieuwe bomen. Langs wegen, paden 
en in de bermen van Amsterdam is er ook nog 
veel te behalen. Uit de data-analyse blijkt dat 
hier nog ruimte is voor ruim 11.421 nieuwe 
bomen. In totaal is het daarmee mogelijk om 
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Het oude havengebied van de Cana-
dese stad Toronto, het Waterfront, zal 
binnen een aantal jaren worden her-

ontwikkeld tot een bruisend nieuw stadsdeel, 
dat de stad met het water verbindt. Dit project 
wordt ontwikkeld door Waterfront Toronto en 
zal enkele tientallen miljarden dollars kosten. 
Over een aantal jaren zullen de Port Lands, 
een oud industrieterrein van 400 hectare bin-
nen het Waterfront Toronto-gebied, heringe-
richt zijn in een deel natuurgebied en recre-
atie en in een deel voor nieuwe stadswijken 
met woningbouw en lichte industrie. “De on-
dergrond van dit gebied is veel te slap voor 
herontwikkeling”, legt Yvo Veenis, directeur 
van Groundwater Technology uit. “Het ver-
stevigen van de grond voor herontwikkeling 
is enorm kostbaar. Standaard technieken om 
grond te verstevigen, bestaan vaak uit het 
voorbelasten met enorme hoeveelheden zand 
of het vermengen met cement, wat slecht is 
voor het milieu”, legt Veenis uit. 

Biocementatie
Ook Nederland kent de problematiek van een 
slappe ondergrond. Amsterdam luidt inmiddels 
de noodklok om instabiele kademuren op korte 
termijn aan te pakken, om te voorkomen dat de 
kademuren afbrokkelen en flinke gaten in het 
wegdek ontstaan. “Deze problematiek geldt 
niet alleen voor de Amsterdamse kademuren, 
maar voor wegen in het algemeen in verstede-
lijkte gebieden die zwaar worden belast door 
vrachtverkeer.” Volgens Veenis is biocementatie 
een alternatieve en veel betere en goedkopere 
techniek. Biocementatie zorgt ervoor dat slappe 
grond verstevigd wordt door biologische pro-
cessen op gang te helpen met bacteriën, die 
van nature al in de grond zitten. Deze techniek 
is in het laboratorium van Deltares bewezen 
en nog nooit eerder zo op locatie toegepast.” 
Groundwater Technology heeft de kans gekre-
gen om deze innovatieve techniek van Neder-
landse bodem in het havengebied van Toronto 
toe te passen. Met biologische processen zal 
de grond verbeterd en versterkt worden, zodat 

het zandpakket coherent en compact wordt en 
ook bij herinrichting op zijn plek blijft. Deze 
techniek voorkomt dat er drijfzand ontstaat en 
wegsijpelt. “De eerste resultaten zijn inmiddels 
bekend en geven aan dat de grond fors stabie-
ler is geworden”, zegt Veenis trots. 

Voedingsstoffen
Deze techniek, die gebruikmaakt van natuurlijke 
bodembacteriën, is in Delft ontwikkeld door Del-
tares in samenwerking met de TU Delft. Wouter 
van der Star is scheikundig technoloog en on-
derzoekt biocementatie bij onderzoeksinstituut 
voor grond en water Deltares. Hij is betrokken 
bij de ontwikkeling van de biotechnologie die 
in Toronto is toegepast. Hij legt in het kort uit 
wat biocementatie doet in de bodem. “Natuur-
lijke bacteriële processen in de bodem zorgen 
ervoor dat zandkorrels door een natuurlijk in de 
bodem gevormd cement aan elkaar plakken en 
worden omgezet in kalksteen. Dit proces kan 
versneld worden door bepaalde voedingsstof-
fen in de grond te injecteren, waardoor deze 

In Toronto wordt slappe grond van het oude havengebied verstevigd door biologische processen. 

Groundwater Technology uit Rotterdam voert in opdracht van Waterfront Toronto 
een pilotproject uit waarbij slappe grond van het oude havengebied wordt ver-
stevigd door biologische processen. Natuurlijke bodembacteriën zorgen dat de 
grond wordt verkit, vergelijkbaar met kalkzandsteen. Deze innovatieve techniek 
wordt door Groundwater Technology toegepast en doorontwikkeld in de prak-
tijk in samenwerking met Deltares, TU Delft en het Center for Bio-mediated and  
Bio-inspired Geotechnics van de Arizona State University. Door de redactie

Nederlandse techniek bodemver steviging toegepast in Toronto
Biologische processen verbeteren structuur slappe bodem 

Civiel

Een monster van behandelde grond. 
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eveneens de problematiek van slappe grond 
en intensief, zwaar verkeer”, zegt hij. “Ook 
bij dijkversteviging is deze techniek uitstekend 
toe te passen, waarbij dijken niet alleen hoger, 
maar ook stabieler en steviger gemaakt kun-
nen worden. “Dat we in Toronto deze techniek 
kunnen toepassen, is geweldig. Nieuw ontwik-
kelde technieken die wetenschappelijk in een 
laboratorium zijn bewezen, moeten op locatie 
getest worden om aan te tonen dat ze echt 
goed bruikbaar zijn. Toronto verschafte ons 
deze kans om aan te tonen dat deze techniek 
geschikt is om de slappe grond daadwerkelijk 
te verstevigen. Ook heeft het project daar veel 
informatie opgeleverd waardoor we de pro-
cessen nog verder kunnen optimaliseren”, zegt 
Van Paassen. n

www.gtbv.nl

www.deltares.nl

www.tudelft.nl

cbbg.engineering.asu.edu

de stad tijd en geld heeft uitgetrokken om een 
aantal pilots met deze techniek uit te voeren. 
Dat zie je haast nooit gebeuren in Nederland”, 
zegt Van der Star. 

Dijkversteviging
Leon van Paassen is professor en onderzoe-
ker bij het Center for Bio-mediated and Bio-
inspired Geotechnics van de Arizona State 
University. Hij is in 2009 in Delft gepromo-
veerd op het gebied van biologische grondver-
betering en sterk betrokken bij het onderzoek 
en de uitvoering van de nieuwe biologische 
techniek in Toronto. Sinds twee jaar verblijft 
hij in Arizona om deze techniek ook in de 
Verenigde Staten op de kaart te zetten. De 
National Science Foundation in de VS heeft 
daarvoor een budget van 20 miljoen dollar 
beschikbaar gesteld voor een periode van vijf 
jaar. Volgens Van Paassen is deze nieuwe bio-
logische bodemtechniek uitstekend in te zetten 
in Nederland, waar deze natuurlijke bodem-
bacteriën ook voorkomen. “Nederland kent 

bacteriën sneller biocement maken. Het doel 
van deze techniek is om de civiel-technische ei-
genschappen van de grond te veranderen, om 
een slappe bodem stevig genoeg te maken om 
hellingen te stabiliseren, uitspoeling te voorko-
men en er wegen op te realiseren.” Van der 
Star onderzocht hoe de gewenste range van 

bodemsterkte bereikt kan worden, van lichte 
tot een veel stevigere cementatie, geschikt voor 
allerlei toepassingen. Daarnaast stelde hij vast 
dat deze techniek ook geschikt is om te voor-
komen dat een talud in het losse zand, ofwel 
running sands, wegzakt. In Toronto is voor twee 
methoden gekozen. Bij de eerste methode zijn 
bacteriën uit de bodem gehaald, opgekweekt 
en weer teruggeplaatst, voorzien van extra 
voedingsstoffen. Dit resulteerde in de bedoelde 
lichte cementatie. Bij de tweede methode zijn 
extra, slim gekozen, voedingsstoffen toege-
past om het bacteriële verstevigingsproces in 
de grond te versnellen. “Beide methoden ble-
ken succesvol te zijn verlopen en was de kalk 
zichtbaar neergeslagen in de grond”, zegt Van 
der Star. In Nederland is deze combinatie van 
technieken nog onbekend. “Deze innovatieve 
techniek is in Nederland nog niet grootschalig 
toegepast. Cement is nog steeds een grote con-
current. Een nieuwe techniek toepassen in een 
pilot vraagt om een innovatie-gerichte mindset. 
In Toronto gaat het om een groot gebied, waar 

Wel of geen behandeling: een sleuf in niet gestabiliseerde grond (links) versus een sleuf in wel gestabiliseerde grond. 

Nederlandse techniek bodemver steviging toegepast in Toronto
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De kracht van delen 

Op woensdag 22 mei vond de zevende editie van het ICC-congres plaats in het Stadhuis van de gemeente Zaanstad. Dit jaar stond 
het thema ‘de kracht van delen’ centraal. De deelnemers van het ICC-congres hebben ervaren wat de kracht van delen betekent 
als je samenwerkt en hoe er gebruikgemaakt kan worden van elkaars geo-data en tot welke positieve resultaten dit kan leiden.  

Door de redactie

ICC-congres 2019 

Alle deelnemers werden welkom geheten door Harry Everts, voorzit-
ter van de ICC-begeleidingsgroep, die het woord gaf aan dag-
voorzitter Martin Peersmann, programmamanager BRO bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gevolgd door 
Natacha Pietersz van de gemeente Zaanstad. Na een frisse kijk op het the-
ma verzorgd door Marene Kok (Gids aan de Zaan) werd het ochtendpro-
gramma gestart waarin het creëren van samenhangen in geo-basisregistra-
ties centraal stond met de ins en outs van het programma Doorontwikkeling 
in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo) door Martijn Odijk 
(ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Aansluitend be-
spraken Herman Jan Frieling en Sanne Griffioen (gemeente Purmerend) 
over het in samenhang beheren en de noodzaak van het delen van data 
van de basisregistraties. Tijdens dit ICC-congres is gezorgd voor een inter-
actieve sessie waarbij de deelnemers zelf aan de slag gaan met het thema. 
Dit jaar werd er aan de deelnemers gevraagd om een ondergronds vlieg-
veld te ontwikkelen. Met behulp van randvoorwaarden van de omgeving 
en beperkingen voor de uitvoering moesten de deelnemers in verschillende 
teams een creatief plan bedenken en gebruikmaken van elkaars kennis. 

Kennis, data & informatie
Het middagprogramma bestond uit verrassende en inspirerende presenta-
ties over innovatieve oplossingen rondom het delen en het gebruikmaken 
van elkaars kennis, data en informatie. De presentaties werden verzorgd 

door Richard Boogaard (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland), Jered 
Croese (2Solar) en Henkjan Schriemer (gemeente Amersfoort). Het ICC- 
congres werd afgesloten door Harry Everts, die de gemeente Zaanstad 
bedankte voor de hartelijke ontvangst en de gastvrijheid. Mede door de 
enthousiaste inzet van de deelnemers kijkt het Projectbureau Informatie- & 
Coördinatiecentrum (ICC) ‘Regio Schiphol Bevlogen’ terug op een inspire-
rende dag. n

www.iccregioschiphol.nl

De deelnemers van het zevende ICC congres.  

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
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De trillingsdata van de sensoren uit de Walfriduskerk in Bedum op 22 mei 2019. 

De plaatsing van de sensoren in de 
Walfriduskerk was de start van de 5G-
pilot in het aardbevingsgebied. MUG 

Ingenieursbureau en Omnidots kozen voor 
deze kerk met de scheve toren voor het plaat-
sen van de sensoren en het monitoren van de 
meetgegevens omdat dit historische gebouw 
regelmatig onderhoud nodig heeft. Hiervoor 
is het essentieel om trillingen te kunnen mo-
nitoren en te weten wanneer er schade kan 
ontstaan. In totaal zijn er door Omnidots vijf 
sensoren geplaatst in de kerk en is er door 
MUG Ingenieursbureau een dashboard ont-
wikkeld in ArcGIS Online waarop alle meet-
gegevens van de trillingssensoren real-time 
binnenkomen. In één oogopslag zijn hiermee 
de gegevens inzichtelijk en kan er direct een 
uitspraak worden gedaan over de hevigheid 
en de duur van een beving en eventuele ef-
fecten daarvan.

Sensoren 
MUG Ingenieursbureau houdt zich onder an-
dere bezig met metingen en ruimtelijke analy-
ses ten behoeve van (toekomstige) bouwpro-
jecten. Volgens Hans Hainje, afdelingshoofd 
Geo-ICT & Geo-Info bij MUG Ingenieursbu-
reau, is de ontwikkeling van betaalbare sen-
soren een grote uitkomst voor het werk van 
MUG en ook een sleutelelement in dit project. 
“Zonder de inzet van real-time instrumenten 
is een patroon eigenlijk alleen achteraf te 
verklaren”, aldus Hainje. “We meten op een 
bepaald moment en een week later meten we 
weer. Doordat we pas achteraf de meetre-
sultaten hebben, kunnen we niet altijd direct 
inspelen op een bepaalde situatie.”
De trillingssensoren van Omnidots leveren 
meer data, zijn eenvoudiger in gebruik, mak-

kelijk te installeren en goedkoper dan andere 
sensoren. De sensoren kunnen voor verschil-
lende doeleinden worden ingezet, zoals het 
meten van trillingen in gebouwen of tijdens 
infrastructurele projecten. Omdat de door de 
sensoren geregistreerde gegevens bovendien 
op afstand in te zien zijn, zijn deze instrumen-
ten erg nuttig voor aardbevingsregistraties. 

5G-Proeftuin 
De 5G-pilot is een initiatief van 5Gronin-
gen dat deel uitmaakt van Economic Board 
Groningen. Het 5Groningen-lab van de 
Economic Board Groningen brengt alle 
partijen samen binnen de 5G-proeftuin, 
ondersteunt deze met een subsidie en stelt 
technologie beschikbaar, zoals een unieke 
antenne-infrastructuur. Naast Omnidots 
en MUG Ingenieursbureau zijn verschil-
lende andere partijen uit het 5Groningen-
programma betrokken bij deze pilot. Zo 
stelt Vodafone de Narrowband-Internet of 
Things-verbindingen beschikbaar en ver-
vult de Rijksuniversiteit Groningen een on-

dersteunende rol op ICT-infragebied. 
De ontwikkeling van een 5G-netwerk brengt 
verschillende nieuwe mogelijkheden met zich 
mee. Momenteel zijn bedrijven als MUG In-
genieursbureau nog afhankelijk van 3G en 
4G of van vaste lijnen voor het uitlezen van 
gegevens. Dankzij de ontwikkeling van een 
5G-netwerk is het echter ook mogelijk om 
sensoren te plaatsen op plekken waar geen 
stroom of datacommunicatie beschikbaar is. 
Binnen 5G is het namelijk mogelijk om Nar-
rowband IoT toe te passen, het low-power 
gedeelte binnen 5G. Hiermee kan op een 
voordelige manier langere tijd informatie 
worden uitgewisseld met zeer weinig ener-
gieverbruik. 5G maakt het bovendien moge-
lijk om op hoge snelheid metingen te doen 
en de meetresultaten inzichtelijk te maken. 
Marko Bolt, eigenaar van Omnidots, licht 
toe: “Nieuw in 5G is de focus op de ver-
traging in het datatransport. Dankzij 5G 
ontstaan er straks nieuwe timing mogelijkhe-
den. Op dit moment gebruiken we hiervoor 
GPS. Door de lage latency, de vertraging, 

Door de redactie

Op woensdagochtend 22 mei 2019 werd de provincie Groningen getroffen door 
een flinke aardbeving met een magnitude van 3,4. De intensiteit van deze beving 
werd onder andere vastgelegd door de trillingssensoren die in december 2018 
geplaatst zijn in de Walfriduskerk in Bedum als onderdeel van de 5G-pilot in 
Groningen met de naam 5Groningen. 

Groningse aardbeving 
geregistreerd dankzij 5G

Uitlezen sensoren mogelijk dankzij nieuw netwerk
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Op verschillende plekken wordt de kracht van de aardbeving geregistreerd door de sensoren. 

genomen en er kan geanticipeerd worden op 
de schade die plaatsvindt.”

Lossen en laden
Een andere test vindt plaats in de omgeving 
van een infrastructureel project, waarbij op 
verschillende plaatsen grondwater wordt op-
gepompt. Er zijn sensoren geplaatst om het 
effect op naastliggende gebouwen te moni-
toren. Beide partijen zien nu al bijzondere 
patronen, die te maken hebben met veel ver-
keer op bepaalde momenten en het laden en 
lossen van zware materialen. Ook de impact 
van heiwerkzaamheden naast een gebouw 
is zichtbaar. “Door het combineren van data 
lukt het om patronen te vinden waarop we 
kunnen anticiperen”, aldus Hainje. “In de na-
bije toekomst verwachten we daardoor nóg 
sneller bouwactiviteiten aan te kunnen pas-
sen, zodat we bijvoorbeeld eventuele schade 
aan gebouwen kunnen voorkomen.” n

www.mug.nl

www.omnidots.com/nl

www.5groningen.nl

nidots al op meer plaatsen ingezet dan alleen 
in de Walfriduskerk. “We zijn aan het testen 
met sensoren op bruggen”, vertelt Bolt. “Het 
is mogelijk om automatisch een camera te ac-
tiveren op het moment dat er een schip tegen 
de brug aanvaart. De situatie kan worden op-

verwachten we dat 5G hiervoor een goed 
alternatief kan bieden.”

Bruggen
Inmiddels wordt de gecombineerde sensor-
techniek van MUG Ingenieursbureau en Om-

Meer weten? Bel Tommi Cuturic op 06 2823 5992 
of solliciteer direct via www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict

Kom jij ons GEO-ICT 
development team versterken?

Buiten gebaande paden denken 
Ruimtelijke gegevens integreren en klanten helpen om data driven te worden. 

Klanten beter laten presteren om zo ook in de toekomst relevant te blijven. 

In een team waarin volop aandacht is voor jouw innovatieve ideeën. Dat is 

werken aan GEO-ICT bij Ordina. Wij zetten ICT op de kaart. Letterlijk.

adv_185x134mm_geo-ict_wegenbeheer_ordina - november 2018.indd   1 19/11/2018   10:16
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Als er íets is dat ‘de bouw’ siert, is het 
wel het breed verbreide begrip dat 
voor succesvol BIMmen samenwer-

king vereist is, of beter gezegd: dat het nodig 
is die samenwerking te standaardiseren en te 
structureren. Er zijn commissies en werkgroe-
pen ontstaan waarin sinds de opkomst van 
BIM hard werd gewerkt aan afspraken en 
standaards betreffende de informatiedeling 
voor de branche als geheel; een proces dat 
tot op de dag van vandaag doorgaat. Het 
staat uiteraard eenieder vrij om zelf een goed 
idee uit te werken en dat is precies wat ERA 
Contour en Nieman Raadgevende Ingenieurs 
hebben gedaan. Rick Doeswijk, coördinator 
engineering en BIM-manager bij ERA Con-
tour, legt graag het waarom en hoe uit.
“ERA Contour is zowel een ontwikkelaar als 
een bouwer en legt zich toe op de woning-
bouw, variërend van laagbouw tot torenflats, 
van nieuwbouw tot verbouw en groot onder-
houd. We bouwen ook voor derden, door-
gaans als bouwteampartner, en ook voor 
onze eigen projecten werken we meestal met 
vaste partners, co-makers noemen we die. 
Wij zijn al in 2008 met BIM begonnen, sim-
pelweg door onze partners, de architecten, 
installateurs, constructeurs, leveranciers, te 
vragen om te gaan BIMmen: als zij het doen, 
doen wij als aannemer het automatisch ook. 
De verwachting was destijds dat na deze 
vroege en voortvarende start het gebruik van 
BIM, ook kwalitatief, vanzelf verder zou ont-
wikkelen, maar dat bleek niet het geval. Ik 
kreeg daarom de opdracht om die dooront-
wikkeling op gang te brengen. De eerste stap 
bestond uit het opzetten van een engineering-

groep. Die groep bestaat deels uit modelleurs 
die projecten uitwerken en uit projectengineers 
die maakbaarheid en dergelijke bewaken 
en optreden als BIM-coördinatoren. De in de 
teams aanwezige kennis is vervolgens in de 
rest van de organisatie uitgerold. Naarmate 
de kennis in eigen huis groeide, kon de lat 
steeds hoger worden gelegd en werden er 
steeds betere afspraken met de partners mo-
gelijk. Hierdoor werden de modellen steeds 
vollediger en accurater. Vooral dat laatste is 
zeer belangrijk; je moet kunnen vertrouwen op 
de aanwezige data. Je kunt volgens mij be-
ter geen informatie hebben (je zoekt dan het 
ontbrekende gegeven zelf op en verzekert je 
ervan dat dat juist is) dan onjuiste informatie.”

Sectorbrede werkmethode 
Hoewel het afspreken van een werkmethode 
met vaste partners op zich al heel mooi is, 
kan in een ideale (bouw)wereld iedereen met 
iedereen in een BIM-model werken zonder 
steeds opnieuw het wiel uit te moeten vinden. 

Doeswijk: ”Dat klopt helemaal. Om te begin-
nen is ‘onze’ omgeving al heel wat groter 
dan ERA Contour alleen; wij zijn onderdeel 
van TBI en ook daar is een BIM-groep met 
veel kennis actief. Ook zien wij het belang 
van standaardisering. Zo werken wij op dit 
moment actief mee in het definiëren van de 
informatieleveringspecificatie Ontwerp en En-
gineering, kortweg ILS O&E. De groep speci-
alisten die hieraan werkt is afkomstig uit vele 
afzonderlijke bedrijven en organisaties. Het 
doel van deze ILS is, kort gezegd, vast te leg-
gen welke informatie nodig is om te kunnen 
komen tot een integraal ontwerp, en natuurlijk 
ook hoe die informatie wordt vastgelegd en 
gebruikt. Het is een complexe zaak om tot 
een dergelijke voor iedereen toepasbare stan-
daard te komen: tijdens een recente meeting 
bleek de helft van de negentig deelnemers sa-
men 1700 opmerkingen te hebben gemaakt 
bij een initiële versie. Er is dus nog heel wat 
werk te verzetten voordat we het iedereen 
naar de zin hebben gemaakt.”

Van aspect- naar hoofdmodel met de teleportatie-tool.

In een BIM-project kan informatie aanwezig zijn als data in het 3D-model, maar 
ook in de vorm van losse documenten zoals analyserapporten. Dergelijke data 
zijn vaak beter bruikbaar als deze aan de objecten in het 3D-model worden toe-
gevoegd. Het handmatig toevoegen van de gegevens is echter zeer tijdrovend 
en foutgevoelig. ERA Contour en Nieman Raadgevende Ingenieurs ontwikkelden 
samen een methode om dit proces te automatiseren, waardoor het zeer snel gaat 
en fouten vrijwel zijn uitgesloten. Door Rob Sman

Een methode voor het 
teleporteren van BIM-data

ERA Contour en Nieman stroomlijnen samenwerking
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Een fragment uit de rapportage geluidbelasting gevels. 

model, maar daarmee zijn de data nog niet 
aan de objecten toegevoegd. Die laatste stap 
hebben we geautomatiseerd met behulp van 
Dynamo, de visuele programmeeromgeving 
voor Revit. Collega Sara Gistelinck heeft, 
gesteund door Nieman’s BIM-specialist Mark 
Bruining en Ben Huiskes van de TBI-Dynamo-
groep, een script weten te schrijven dat de 
data uit de blokken overzet naar de objecten 
die ze markeren. De objecten kunnen dan te-
vens door viewfilters in Revit de bijpassende 
kleurcodering krijgen. De kans op fouten is 
hierbij zo goed als uitgesloten. Het mooie is 
dat hiermee ook eventuele aanpassingen in 
het ontwerp die tot andere resultaten leiden 
ook weer razendsnel en foutloos kunnen wor-
den doorgevoerd.”

Doorontwikkeling
Inmiddels heeft de werking en waarde van de 
teleportatie-tool zich al in verschillende pro-
jecten bewezen. Mogelijk is deze methode 
nog maar een begin, en kan er door crea-
tieve geesten op worden voortgeborduurd. 
Geheel in de traditie van wat er in veel  
Dynamo-gebruikersgroepen gebruikelijk is, 
namelijk delen en elkaar verder helpen, stel-
len ERA Contour en Nieman deze tool voor 
zowel gebruik als doorontwikkeling beschik-
baar aan derden, waarbij zij hopen dat ie-
dereen in de bouw hiervan de vruchten kan 
plukken. n

www.eracontour.nl

www.nieman.nl 

gen voldoen aan de gestelde geluidseisen? 
De oplossing voor beide problemen is geba-
seerd op het feit dat zowel ERA Contour als 
Nieman met Revit werken. Voor het uitvoeren 
van de berekeningen heeft Nieman via de 
online samenwerkingsomgeving BIM Glue 
toegang tot de relevante modellen en een 
template voor het door hen te produceren as-
pectmodel. In deze template zijn voor elke te 
berekenen grootheid (parameter), zoals U- en 
Rc-waarden, een aantal ‘datablokjes’ gedefi-
nieerd, die elk een berekende waarde toege-
kend kunnen krijgen. Om alles overzichtelijk 
te houden zijn voor elke parameter verschil-
lende ‘views’ aangemaakt. Nu is het de taak 
(en de verantwoordelijkheid!) van Nieman 
om de doorgerekende objecten in het Revit-
model te ‘markeren’ met een datablokje met 
de toepasselijke waarde. De blokken kunnen 
daartoe van afmetingen worden veranderd, 
zodat bijvoorbeeld zowel een individuele 
wand als een hele rij gevels kan worden ge-
selecteerd. De rapportage wordt ons nu dus 
aangeleverd in de vorm van een Revit-model 
bestaande uit datablokjes. Dit ‘blokjesmodel’ 
kunnen we vervolgens opnemen in ons eigen 

Data in blokjes
Tot het zover is moet er natuurlijk gewoon 
worden doorgewerkt, en moeten er oplossin-
gen worden gezocht voor actuele problemen 
en wensen. Daarmee komen we aan bij de 
‘teleportatie-tool’. “Er lagen twee wensen ten 
grondslag aan het ontwikkelen van deze tool. 
Het meest belangrijke was de wens om data 
zoveel mogelijk in het 3D-model op te slaan, 
in plaats van in losse documenten. Daarbij 
geloof ik ook in het visualiseren van gege-
vens; 3D-ontwerpsoftware is daar bij uitstek 
geschikt voor. Onze partner Nieman Raadge-
vende Ingenieurs voert voor ons veel bouwfy-
sische analyses uit. De rapportage daarvan 
werd ons aangeleverd in de vorm van do-
cumenten. Vervolgens werden de gegevens 
door ons handmatig aan de objecten in het 
model toegevoegd, met alle risico’s van dien; 
door dat ‘overtypen’ worden wij zelf verant-
woordelijk voor de in het model opgeslagen 
data, en een typefout is gauw gemaakt. Maar 
ook als alle gegevens in het model zijn ver-
werkt, is het verkrijgen van inzicht niet altijd 
even makkelijk, hoe zie ik bijvoorbeeld in een 
oogopslag welke kozijnen in een blok wonin-

ERA Contour en Nieman stellen hun teleportatie-tool in Dynamo beschikbaar voor derden voor gebruik en doorontwikkeling. 
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Een overzicht van de mate van verstening van tuinen in de stad Groningen. 

Iedereen kent vast wel het beeld van een 
straat waar alle tuinen compleet bedekt zijn 
met bestrating. Tegelijkertijd zijn er ook nog 

straten waar groen te over is. Het is duidelijk 
dat er in de eerste straat de meeste winst te ha-
len valt als het gaat om vergroening. Daarom 
maakt Cobra adviseurs inzichtelijk in hoeverre 
de Nederlandse tuinen versteend zijn. 
Aan de hand van stereoluchtfoto’s worden 3D-
puntenwolken berekend. Het grote voordeel 
van een puntenwolk is dat er rondom de ge-
bouwen gekeken kan worden zonder hinder te 
ondervinden van ‘omvalling’. Omvalling is het 
principe dat het op luchtfoto’s soms niet moge-
lijk is naast een gebouw te kijken als de hoek 
van de foto te groot is. Per punt in de pun-
tenwolk kan met een vegetatie-index berekend 
worden of dit vegetatie is of niet. 

Door de hoge resolutie van de luchtfoto’s kan 
ook gedetailleerd in kaart worden gebracht 
wat de vegetatie-oppervlakte is in iedere tuin. 
Doordat de puntenwolk ook hoogtes bevat is 
het bovendien mogelijk om te bepalen of het 
gaat om gras, lage beplanting of bomen. Ie-
dere tuin kan dus individueel worden geanaly-
seerd. Om sneller overzicht te krijgen op een 
grotere schaal is het mogelijk informatie sa-
men te voegen op straat-, buurt- of wijkniveau.

Mogelijkheden
Door met exacte cijfers te werken, is het mo-
gelijk om een streefgetal in te stellen. Zo kan 
een nulmeting in een bepaald jaar de aanzet 
geven tot een nieuw beleid. De meting kan 
hierna jaarlijks herhaald worden en dit maakt 
het monitoren door de tijd heen mogelijk. 

Door historisch materiaal kan de situatie van 
het moment zelfs vergeleken worden met die 
van jaren geleden. Dit biedt ook handvaten 
om bijvoorbeeld de effectiviteit van een zoge-
naamde ‘Steenbreek’-campagne te toetsen. 
Een van de grote voordelen om alle versteen-
de tuinen op kaart te hebben, is dat het vi-
sueel en in concrete cijfers inzichtelijk maakt 
wat de status is van de hoeveelheid verhar-
ding of groen in tuinen. Dit biedt mogelijkhe-
den voor communicatie in zowel kaartvorm 
als in statistieken. Als duidelijk wordt dat het 
oppervlak van de tuinen net zo groot is als de 
openbare ruimte in een buurt, laat dit zien dat 
tuinen een significante bijdrage leveren aan 
bijvoorbeeld de afvoer naar het riool. 
Door gegevens als kaart aan te leveren maakt 
het ook mogelijk voor mensen om hun eigen 

De laatste tijd is de ‘groene’ tuin weer regelmatig in het nieuws. Een tuin die bedekt 
is met planten en bomen brengt grote voordelen met zich mee. Zo helpen groene 
tuinen om wateroverlast tegen te gaan, het hitte-eilandeffect te verminderen en 
draagt het bij aan een hogere biodiversiteit. Daar komt bij dat veertig procent van 
de ruimte in het stedelijk gebied in handen is van particulieren. Oftewel, mooie 
groene tuinen kunnen in potentie veel bijdragen aan een prettig leefklimaat voor 
mens én dier. Maar hoe versteend zijn de tuinen in Nederland eigenlijk? Door Jarren Verbeek

Hoe versteend is de 
Nederlandse tuin?

Cobra adviseurs brengt groen in beeld



gieën kan dan de ecologische waarde per 
plek ook bepaald worden.
Daarnaast kan er financiële waarde over het 
groen berekend worden aan de hand van 
verschillende thema’s. Bijvoorbeeld de hoe-
veelheid water die de boomkronen afvangen 
en wat de besparing is aan kosten voor het 
riool. Ook kan de hoeveelheid opgeslagen 
CO2 in het groenbestand berekend worden 
samen met een voorspelling hoeveel CO2 
in de toekomst wordt afgevangen. Dit soort 
cijfers kunnen weer ingezet worden om het 
belang van groen concreter en inzichtelijker 
te maken. n

Jarren Verbeek is specialist remote sensing & GIS bij Cobra 

adviseurs. Voor meer informatie over dit onderwerp,  

zie www.cobra-adviseurs.nl.

Links een voorbeeld van een nagenoeg volledig versteende tuin. 

tuin te bekijken en deze te vergelijken met 
andere mensen in hun buurt. Door gebruik 
te maken van online kaarten is het vrij een-
voudig deze kaarten met iedereen te delen. 
Dit levert concrete handvaten op voor een ge-
sprek tussen gemeente en bewoners. 

Toetsen van beleid
Een logische vervolgstap is om het product 
uit te breiden naar een vorm van monitoring 
om beleid te toetsen. Dit moet inzicht geven 
of genomen maatregelen effect hebben. Een 
jaarlijks moment waarin de trendlijn in beeld 
komt, kan zorgen dat er tijdig actie kan wor-
den ondernomen om bij te sturen in de ge-
wenste richting.
Een andere stap is het uitbreiden van de 
versteende tuinen met het openbaar groen, 
of de stadsranden met landbouw- of natuur-
gebieden. Dit biedt kansen om het volledige 
groenbestand te monitoren. In relatie met een 
hoogtekaart, boomsoorten en groentypolo-

Groene tuinen kunnen veel bijdragen aan een prettig leefklimaat voor mens en dier.

Column
Wijsheid

De mens heeft de wijsheid in pacht. Deze 
tegelwijsheid hangt binnen een decennium 
in het Rijksmuseum van Oudheden. Waarom 
hangt dat tegeltje over een paar jaar daar? 
Het museum brengt het verleden weer tot le-
ven. Daarom. 

Het laatste woord van het gezegde was mij 
eigenlijk nooit zo opgevallen. Zoals dat gaat 
bij wijsheden, weten wij allemaal wat er wordt 
bedoeld. Echter, als je wat tijd over hebt en 
je merkt dat de geest openstaat voor reflectie 
ga je echt lezen en overdenken wat daar nu 
werkelijk staat.

Het woord dat in het oog springt is ‘pacht’. 
De betekenis van pacht is: voor bepaalde tijd 
in gebruik verkregen. Wow! De wijsheid die 
wij in pacht hebben is dus blijkbaar tijdelijk en 
van een ander. Van wie zou wijsheid zijn? Dat 
is een onjuiste vraag om nu te beantwoorden. 
Huh? Jazeker. Zoals eerder gezegd hangt het 
tegeltje pas over tien jaar in het museum, nu 
dus nog niet. Een interessante exercitie is dus 
bedenken: wat gaat er de komende jaren ge-
beuren. Welke toelichting wordt dan bij het 
tegeltje geplakt? 

Ik zal u niet langer in spanning houden. Bereid 
u voor op een enorme klap. Het is heftig, ik 
weet het, ik kan het nauwelijks zelf bevatten. 
De spanning stijgt, aanzwepend tromgeroffel 
op de achtergrond. Tadaah, daar komt ie: de 
computer. Jarenlang is hij onze slaaf geweest, 
later onze steun en toeverlaat, langzamerhand 
hebben wij hem alles geleerd wat wij weten 
en straks, ja ik voel mij een beetje verraden, 
heeft hij de wijsheid van de mensheid overge-
nomen.

Met slimme algoritmes zijn computers in staat 
alle databronnen te gebruiken, te associëren, 
te leren en te presenteren. De computer gaat 
maar door en wordt steeds slimmer. Dat heet 
deep learning. De maandelijkse management-
rapportage, de oplossing van een probleem, 
het ideale ontwerp in die specifieke situatie 
wordt binnen afzienbare tijd automatisch ge-
genereerd. Daar komt de adviseursschare en 
de CAD-engineers, u en ik, niet meer aan te 
pas. Dan hebben wij alle tijd om het Rijksmu-
seum van Oudheden te bezoeken 
en te mijmeren over vroeger.

Reageer via: redactie@bignieuws.nl 
of plaats een comment op de site. 

Ing. der wijsheden W. Barendsz 
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Rob van Bergen, directeur van kennisinstituut ISSO: “Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
onze kennisdocumenten ertoe bijdragen dat vakmensen gezonde, veilige en duurzame 

gebouwen en bouwwerken ontwerpen en realiseren.

Na de overname van de 
kennisproducten voor de 
bouw bestaat het kennis-

portfolio van ISSO uit kennis voor 
de gehele gebouwde omgeving. 
Als onafhankelijke stichting houdt 
ISSO zich al sinds haar oprichting 
in 1974 bezig met kennisontwikke-
ling voor de installatiebranche. Met 
die bagage kan de kennisinstelling 
nu een volledig integrale kennispor-
tefeuille realiseren voor vakmensen 
in de bouw- én installatiesector.

Op elkaar afstemmen
Deze unieke kans om kennis voor 
de installatietechniek te integreren 
met kennis voor de bouwtechniek 
was voor ISSO de belangrijke re-
den om de kennisportefeuille van 
SBR over te nemen. “Veel uitda-
gingen zitten juist daar waar raak-
vlakken liggen”, legt Van Bergen 
uit. “Het bij elkaar brengen van 
de kennis uit beide sectoren is een 
goede stap, omdat we de kennisdo-
cumenten daardoor beter op elkaar 
kunnen afstemmen.” Als voorbeeld 
noemt de ISSO-directeur de samen-
hang tussen het installatieonderdeel 
ventilatie en het bouwonderdeel 
luchtdichtheid. “Maar ook werk-
zaamheden voor isolatie en verwar-
ming hebben hele duidelijke raak-
vlakken”, geeft Van Bergen aan.

In beweging blijven
De integratie van de kennis voor de bouw- en 
installatietechniek bevalt goed, zegt Van Ber-
gen. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat onze 
kennisdocumenten ertoe bijdragen dat de vak-
mensen gezonde, veilige en duurzame gebou-
wen en bouwwerken ontwerpen en realiseren. 
We hebben door de jaren heen een goede 
infrastructuur gecreëerd om onze kennis te ont-
wikkelen en ontsluiten voor de installatiesector. 
Vanuit diezelfde gedrevenheid doen we dat nu 

ook voor de bouwsector. We zijn op dat terrein 
nog volop in ontwikkeling en beweging, en spe-
len in op de gebeurtenissen en veranderingen 
binnen de bouw. We mogen dan wel 45 jaar 
bestaan, we blijven in beweging om zoveel mo-
gelijk uitdagingen aan te gaan waarmee we de 
kwaliteit in de sector waarborgen.” 

Drie hoofdthema’s
Om oplossingen te blijven aandragen voor 
de belangrijkste uitdagingen en ontwikke-

lingen in de bouwwereld formu-
leerde ISSO drie hoofdthema’s: 
energietransitie en duurzaam-
heid, gezonde gebouwen en 
digitalisering. “Bij energietran-
sitie en duurzaamheid gaat het 
om kennis en materialen voor 
warmtepompen, zonne-energie-
systemen en bodemenergiesys-
temen”, licht Van Bergen toe. 
“Bij gezonde gebouwen moet je 
denken aan ventilatiesystemen 
die zorgen voor een goede lucht-
kwaliteit en kantoren met een ge-
zond binnenklimaat. Het thema 
digitalisering geven wij invulling 
door onze kennisbank vergaand 
te ontwikkelen naar een platform 
met zoveel mogelijk digitale 
technieken die aansluiten op BIM 
en daarmee het bouwproces.”

Digitalisering van  
referentiedetails
Van Bergen noemt de werkzaam-
heden rond het thema digitali-
sering cruciaal voor de wijze 
waarop ISSO haar kennis een 
toegevoegde waarde meegeeft 
voor de doelgroep. “Neem bij-
voorbeeld de digitalisering van 
de bouwkundige referentiede-
tails; dit doen wij zodanig dat zij 
aansluiten op de BIM-modellen 
die er zijn. De eerste slagen daar-
in hebben we inmiddels gemaakt 

en dit is te vinden in onze Kennisbank. Met 
behulp van gekleurde layers is duidelijk te 
zien welke onderdelen in de bouwkundige 
detaillering invloed hebben op welke bouw-
fysische prestaties. Hierdoor kun je in de re-
ferentiedetails precies zien hoe iets tot stand 
komt. Het is direct duidelijk waar de knel-
punten en essentiële aandachtspunten zitten. 
Deze kennis kun je vervolgens gebruiken om 
betere keuzes te maken binnen je eigen pro-
jecten.” 

Sinds 1 januari 2018 is ISSO kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek. De 
organisatie zet zich in om de professionals in de bouw- en installatiesector de ken-
nis te leveren die zij nodig hebben om gezonde, veilige en duurzame gebouwen te 
realiseren. “Wij helpen vakmensen om antwoorden te krijgen op hun vragen, hoe 
divers die ook zijn; dat is ons bestaansrecht”, zegt ISSO-directeur Rob van Bergen.Door Leo Hoekstra 

“Met kennis verbinden wij vakmensen uit bouw- en installatiesector”
Kennisinstituut ISSO heeft een missie in het ontsluiten van kennis
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‘Help ons met ontwikkelen’
Van Bergen: “We werken bij ISSO hard om 
kennisvragen in de bouw- en installatietech-
niek snel in kaart te brengen en vervolgens 
kennis te ontwikkelen die antwoord geeft op 
deze vragen. Uiteraard kunnen we dat niet al-
leen; juist de input uit het werkveld helpt ons 
om de kennisborging en ontwikkeling te opti-
maliseren voor de vakmensen die uiteindelijk 
met de kennis aan de slag gaan. We nodi-
gen daarom iedereen uit om aan dit proces 
deel te nemen. De ontwikkelingen binnen de 
bouwsector zijn bij ons goed te volgen en 
we zoeken kennisgebruikers die willen mee-
ontwikkelen zodat we onze Kennisbank nog 
completer kunnen maken.”

Als onafhankelijke stichting houdt het in Rotterdam gevestigde ISSO zich al sinds haar oprichting in 1974 bezig 
met kennisontwikkeling. 

“Met kennis verbinden wij vakmensen uit bouw- en installatiesector”

 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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eind van dit jaar maken we de eerste resulta-
ten van ontwikkeltraject BARBRA voor de ge-
bruikers beschikbaar, zodat zij kunnen zien 
waar het project precies staat.” n

Leo Hoekstra is redacteur/tekstschrijver bij Stijlmeesters. Voor 

meer informatie over ISSO, zie www.isso.nl. 

zoeken, maar direct antwoord krijgt op zijn 
specifieke vraag.”

Kennis voor vele gebruikers
Voor kennisinstituut ISSO vormt de ontwikke-
ling en het laten stromen van kennis een rode 
draad door al haar werkzaamheden. Volgens 
Van Bergen is BARBRA hier een goed voor-
beeld van. “Vroeger ontwikkelden we soms 
kennis waar de professional niet om had ge-
vraagd, nu stellen we vraaggestuurd kennis 
beschikbaar die mensen uit de sector echt 
nodig hebben. Dat zijn de vakmensen maar 
ook andere marktpartijen die onze kennis als 
‘grondstof’ gebruiken. Denk aan opleidingen 
of softwareontwikkelaars. Onze kennis moet 
stromen, en die stroom willen wij zo effectief 
en eenvoudig mogelijk maken. Met BARBRA 
geven we daar een richting aan. Elke profes-
sional die een bijdrage kan leveren aan dit 
kennisplatform is van harte welkom. Aan het 

BARBRA komt eraan
Het vragen van input van de vakman en vak-
vrouw doet ISSO op steeds bredere schaal. 
Dat gebeurt op dit moment ook bij de inven-
tarisatie voor de invulling van BARBRA, een 
nieuw ontwikkeltraject dat ISSO dit voorjaar 
is gestart. BARBRA is een nieuw concept 
waarmee de gebruiker bij alle mogelijke vra-
gen vanuit zijn praktijk straks een passend 
antwoord krijgt op basis van alle kennis die 
in de Kennisbank aanwezig is. Uiteindelijk 
zijn dit antwoorden waarmee de steller van 
de vraag direct aan de slag kan. “BARBRA is 
een mooi voorbeeld van hoe we ons als ken-
nisinstituut, met al onze beschikbare kennis 
aan het ontwikkelen zijn”, vertelt Van Bergen. 
“De Kennisbank kun je nu vergelijken met een 
grote encyclopedie waarin vakmensen ant-
woorden op hun vragen kunnen zoeken. Met 
BARBRA gaan we naar een situatie waarbij 
de professional niet zelf uitgebreid hoeft te 

Wij zijn op zoek naar een:
   Commerciële 
sales engineer

   Technische support 
engineer

geometius.nl/vacatures

Werken met 
innovatieve 
meetsystemen?

  Dan past Geometius bij jou
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Vertex Objecten is voor alle objectgegevens te gebruiken en te koppelen aan systemen voor vergunningen en 
belastingen tot aan BGT en documentmanagement. 

Rogier Noordam, consultancy-manager 
bij Processfive vertelt over de ontwikke-
ling van de applicatie Vertex Objecten: 

“De applicatie voldoet uiteraard aan alle 
wet- en regelgeving, maar is vooral erg prak-
tijkgericht ontwikkeld. Het ontwikkelteam van 
de samenwerkende partijen heeft veel BAG-
ervaring en was er snel over eens wat als 
eerste moest worden aangepakt: het aantal 
handelingen binnen de applicatie. Dat is ten 
opzichte van het huidige aanbod aan BAG-
applicaties drastisch verminderd.”
De samenwerking met de BAG-beheerders 
van de betrokken gemeenten was van grote 
invloed tijdens de ontwikkeling van de soft-
ware, zo vertelt Noordam: “Om de week 
doorliepen we processen zoals deze staan 
voorgeschreven in het Handboek en de 
Catalogus BAG en beoordeelden we deze 
op praktische toepasbaarheid. Na elke bij-
eenkomst ontwikkelden we een deel van de 
applicatie, die we in samenwerking met de 
BAG-beheerders tijdens het volgende bezoek 
uitgebreid hebben doorgesproken en getest. 
Deze cyclus van input en feedback zorgde 
voor een applicatie die voldoet aan de wet-
telijke eisen en tegelijkertijd aansloot bij de 
dagelijkse praktijk van de eindgebruikers.”

3D-Weergave
Vertex Objecten bevat de mogelijkheid om 
gegevens uit meerdere bronnen te combine-
ren en kan daarbij een 3D-beeld creëren voor 
de gebruiker. Noordam legt uit waarom dat 
nuttig kan zijn: “Brondocumenten en bouwte-
keningen bevatten belangrijke details, maar 
brengen een gebouw niet compleet in beeld. 
Zo is in een ‘platte’ registratie wel te zien hoe-
veel verblijfsobjecten een pand bevat, maar 

Na een jaar lang ontwikkelen is begin mei de nieuwe BAG-applicatie Vertex  
Objecten gelanceerd. Dit is het resultaat van een nauwe samenwerking  
tussen initiator Processfive uit Alphen aan den Rijn en zes gemeenten: Den Haag,  
Nijkerk, Meppel, Rotterdam, Schiedam en Zaanstad. De applicatie is in basis een 
objectenregistratie, nu ingericht voor de BAG en in de komende maanden ook 
voor de WOZ en BGT. 

Nieuwe BAG-applicatie 
Vertex Objecten gelanceerd

Samenwerkingsproject gemeenten en Processfive

niet hoe ze over verschillende verdiepingen 
zijn verdeeld en hoe deze toegankelijk zijn. 
Vertex Objecten maakt dit wel inzichtelijk, 
aangezien de software op basis van onder 
meer BAG 2.0-gegevens ‘on the fly’ 3D-weer-
gaven maakt, inclusief de bouwlagen, adres-
sen en huisnummers van het object. Daarbij 
is het virtuele gebouw om z’n as en onderste-
boven te draaien als de gebruiker alle kanten 
van het pand wil zien.” 

Integraal objectbeheer
Met de applicatie Vertex Objecten is het 
mogelijk om de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG 2.0) te beheren, mutaties 
door te geven aan de Landelijke voorziening 
en interne afnemers te informeren over muta-
ties. Daarmee biedt de software de functiona-

liteit om uiteenlopende databases, van BAG 
tot WOZ en van BGT tot 3D, simultaan en 
in samenhang bij te houden. Dit zou volgens 
Noordam de basis kunnen zijn van integraal 
objectbeheer: “De applicatie is voor alle ob-
jectgegevens te gebruiken en te koppelen aan 
systemen voor vergunningen en belastingen 
tot aan BGT en documentmanagement, en 
dat biedt weer nieuwe mogelijkheden want 
dat maakt het mogelijk om de verschillende 
registraties te integreren. Uiteindelijk kunnen 
beheerders zo één centrale plek creëren voor 
al hun gebouw- en adresgegevens.” n

www.processfive.com

Door Lambert-Jan Koops
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Maarten Sijpestein, manager vastgoed, techniek en inkoop bij het Dijklander Ziekenhuis, over de vorming van een 
bouwteam: “Wij werkten al naar tevredenheid met een aantal partijen en het was een logische stap die samenwerking 

voort te zetten en verder te optimaliseren.”

Maarten Sijpestein is als manager 
vastgoed, techniek en inkoop bij 
het Dijklander Ziekenhuis als geen 

ander betrokken bij het realiseren van de 
voorgenomen herinrichtingsprojecten. Wij 
spraken op de locatie Purmerend met hem 
over het hoe en waarom van zowel de bouw-
plannen als het bouwteam.
“Bij de fusie van beide ziekenhuizen is be-
sloten de beide hoofdlocaties te handhaven, 
maar ze krijgen ieder een specifiek profiel. In 
de locatie Hoorn wordt de zogeheten com-
plexe zorg ondergebracht, terwijl we hier in 
Purmerend juist de nadruk gaan leggen op 
de planbare zorg; korte, snelle behande-
lingen en dagbehandelingen. Het tot uiting 
brengen van die verschillende profielen vergt 
de meeste aanpassingen in Purmerend, en in 
mindere mate in Hoorn. We zijn momenteel 
met een aantal projecten bezig om hier onze 
‘high-service locatie’ te verwezenlijken.”
In Hoorn is vorig jaar ons eerste project afge-
rond, namelijk de verbouwing van het Moe-
der Kind Centrum. “Je kunt bouwprojecten op 
verschillende manieren beginnen, zoals een 
openbare aanbesteding of bij inschrijving, 
maar we hebben er in dit geval voor gekozen 
om het te gebruiken als een pilotproject voor 
het werken in een bouwteam. Wij werkten al 
naar tevredenheid met een aantal partijen, 
en gelet op de hoeveelheid werk die de ver-
bouw nog gaat vergen, lijkt het een logische 
stap die samenwerking voort te zetten, maar 
ook verder te optimaliseren. Het vormen van 
een bouwteam leek daarvoor zeer geëigend. 
Werken in een bouwteam betekent dat we al-
les bij voorkeur met de leden van dit team 
uitvoeren, tenzij we er niet uitkomen. De be-
doeling is dat we van project tot project − er 

staan circa twintig projecten gepland − de 
opgedane ervaring verwerken en ieder vol-
gend project beter kunnen aanpakken dan 
het voorgaande.”

Vertrouwen
De leden van het bouwteam zijn BAM Bouw 
en Techniek voor de elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties, Gortemaker 
Algra Feenstra als architect, Heddes Bouw & 
Ontwikkeling als bouwkundig aannemer, Inge-
nieursburo Linssen als adviseur installaties en 
ptg advies als huisvestingsadviseur. Alle werk-
zaamheden worden ‘bij voorkeur’ uitgevoerd 
door leden van het bouwteam; het is dus niet 
zo dat de partijen in het bouwteam automa-
tisch opdracht krijgen? “Dat is inderdaad zo”, 

bevestigt Sijpestein. “Het kan bijvoorbeeld zo 
zijn dat wij niet akkoord gaan met een prijs-
opgave. Het is ook denkbaar dat bepaalde 
specifiek vereiste kennis niet in het bouwteam 
voorhanden is. Zo werken wij geregeld samen 
met een binnenhuisarchitect die geen lid is 
van het bouwteam. De insteek is van meet af 
aan geweest om met dit team voort te gaan 
op het vertrouwen dat er al was, en daaraan 
ook een goed prijsmechanisme te koppelen. 
In veel andere gevallen is het prijsmechanisme 
het uitgangspunt voor de keuze; wat mij betreft 
een stuk minder ideaal.”

Rolverdeling
Zijn er tijdens het pilotproject ervaringen op-
gedaan die in de definitieve opzet verwerkt 

In 2017 fuseerden het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgast-
huis in Hoorn. Het aldus ontstane Dijklander Ziekenhuis is nu druk bezig met 
herinrichten van zorglocaties en -voorzieningen. Voor de daaruit voortvloeiende 
verbouw- en renovatieprojecten zet het Dijklander Ziekenhuis de samenwerking 
voort met een aantal vertrouwde partijen, nu formeel middels een raamovereen-
komst ondergebracht in een bouwteam.Door Rob Sman

Continuïteit en optimale 
kostenbeheersing 

Dijklander Ziekenhuis vormt bouwteam
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Een artist impression van de centrale hal van de locatie Purmerend van het Dijklander Ziekenhuis. 

zijn? “We hebben zeker een aantal dingen 
aangescherpt. De verantwoordelijkheden en 
rolverdeling van de ontwerpers aan de voor-
kant is beter ingericht. De procedures voor 

bouwteamleden hebben gesloten, opgeno-
men. Tarieven en opslagen zijn vastgelegd. 
Om daarop controle te kunnen uitoefenen, is 
nodig om met een ‘open boek’ te werken. 

het afsluiten van een projectovereenkomst om 
aan de slag te kunnen gaan, zijn vastgesteld. 
Ook de vaste financiële afspraken zijn in de 
raamovereenkomst die wij met elk van de 

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

Eén mutatie zorgt voor aanpassingen in meerdere GEO-
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en renovatieprojecten die direct voortkomen 
uit de fusie is circa drie jaar, maar we ver-
trouwen erop ook na die periode op dezelfde 
voet te kunnen doorgaan; we werken graag 
als partners verder.” n

www.dijklander.nl

aan het bouwteam weten alle betrokken par-
tijen zich verzekerd van continuïteit en profite-
ren ze onderling van elkaars kennis en erva-
ring. Dit zal voor ons resulteren in de laagst 
mogelijke kosten. De duur van de verbouw- 

Bovendien is een onafhankelijk bouwkosten-
adviseur betrokken. Deze controleert of prij-
zen en tarieven marktconform zijn.”
Sijpestein concludeert tot slot: “Met de com-
binatie van raamovereenkomst en deelname 

Dijklander Ziekenhuis
De gezamenlijke naam Dijklander Ziekenhuis wordt pas sinds begin dit jaar gevoerd door twee in 2017 gefuseerde ziekenhuizen: het Waterland-
ziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn. Het Dijklander Ziekenhuis is geworteld in de regio’s Waterland en West-Friesland en 
biedt vanuit vier locaties (Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam) zorg aan al hun inwoners. In totaal drieduizend medewerkers.
Er vonden in de paar jaar voor 2017 enkele fusies tussen ziekenhuizen plaats. In Noord-Holland fuseerden in die periode naast de twee eerder-
genoemde ziekenhuizen onder andere het Gemini Ziekenhuis in Den Helder met het Medisch Centrum Alkmaar (nu: Noordwest Ziekenhuisgroep), 
en het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp met het Kennemer Gasthuis in Haarlem (nu: Spaarne Gasthuis). De drie genoemde nieuwe organisaties 
bestrijken vrijwel geheel Noord-Holland buiten Amsterdam. Het samengaan van ziekenhuizen is niet iets nieuws. Uit de geschiedenis die uiteindelijk 
tot het Dijklander Ziekenhuis zal leiden, blijkt dat in de jaren 50 van de vorige eeuw in een stad als Hoorn drie (!) ziekenhuizen gevestigd waren. 
En ook het Purmerendse Waterlandziekenhuis is ontstaan uit een fusie. Beide zijn nu dus opgegaan in het Dijklander Ziekenhuis. 
Bij al deze fusies worden soms de ziekenhuizen ook werkelijk samengevoegd, al dan niet op een nieuwe locatie, maar vaak blijven de bestaande 
locaties bestaan. De fusie is in gang gezet om de kwaliteit van zorg te behouden en verbeteren en om complexe zorg in de regio te behouden. 
Zonder fusie zouden Westfriezen en Waterlanders op termijn aangewezen zijn op Amsterdam.
Ziekenhuizen moeten voor een fusie (doorgaans) goedkeuring krijgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en van de Nederlandse Zorg-
autoriteit (NZa). De ACM kijkt daarbij naar de concurrentie en machtspositie, de NZa naar de zorgaspecten en -kosten. 
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IMAGEM maakt gebruik van Tridicon, Luciad Fusion, Luciad RIA en open standaarden zoals CityGML en OGC 3D Tiles om een actuele 3D-omgeving op het web te realiseren. 

3D-Gebouwenmodel
Voor het up-to-date houden van de 3D-om-
geving maakt IMAGEM gebruik van stereo-
foto’s. Vanuit deze foto’s kunnen wij ervoor 
zorgen dat er geautomatiseerd een actueel 
stadsmodel wordt genereerd. Na enige ma-
nuele controle ontstaat er een perfect 3D-
gebouwenmodel met texturen. Met gebruik 
van het terreinmodel, eventueel een Mesh 
voor de omgeving en de orthofoto’s, wordt 
er een complete, actuele 3D-visualisatie ge-
realiseerd. Dit is bijvoorbeeld allemaal vanuit 
stereofoto’s te genereren via een puntenwolk. 
Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid 
om actuele UAV-data toe te voegen wanneer 
een hoger detail en actualiteit voor specifieke 
omgevingen gewenst is.

Performance
Om de actuele 3D-visualisatie als ‘viewer’ te 
delen naar interne gebruikers of extern naar 
het publiek, moeten deze data via slimme me-
thoden op het web getoond worden. Hierbij 
moet gelet worden op de performance, zodat 
het ook mogelijk is om een complete stad in 
te laden. IMAGEM investeert zowel in kennis, 
methoden, partners als techniek om de juiste 
3D-oplossing te kunnen realiseren. Zowel ‘On 
Premise’ als in de Cloud. n

Wim Bozelie is technology director bij IMAGEM. Voor meer 

informatie over dit onderwerp, zie www.imagem.nl.

“Door ieder type databron samen te 
voegen in een nieuwe digitale reali-
teit, zijn we in staat om de scheiding 

te overbruggen tussen de echte en de digitale 
wereld.” Deze quote is afkomstig van Mladen 
Stojic, president van Hexagon Geospatial, die 
dit zei bij de aankondiging van het Smart Digital 
Reality-initiatief tijdens HxGN LIVE 2018 in Las 
Vegas, VS. Natuurlijk zien we vaker complexe 
en minder complexe vormen in 3D-omgevingen. 
Om een goede impressie te krijgen van de wer-
kelijkheid, zijn juiste vormen en texturen echter 
van enorm groot belang. Daarnaast is het na-
tuurlijk zo dat de 3D-omgeving in een actuele 
staat dient te verkeren, zodat vervolgens koppe-
lingen met databases, analyses of scenariotoe-
passingen te definiëren zijn.

We zien en lezen steeds meer over 3D-toepassingen. De derde dimensie kan 
gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in verschillende probleemscenario’s. 
Ook bij Hexagon Geospatial heeft 3D een plekje gekregen in de Smart Digital 
Reality-visie. Maar in deze bijdrage wil ik het niet hebben over de Smart Digital 
Reality. Want, of het nu gaat om een simpele 3D-applicatie of een uitwerking van 
het Digital Twin-concept. Wat er nodig is voor een actuele 3D-visualisatie? DATA!

Een actuele 3D-omgeving 
op het web

Data belangrijkst voor up-to-date visualisatie 

Door Wim Bozelie
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Arno Groenendijk, programmamanager van het  
regionale initiatief Transform, vertelde over een  

regionale aanpak voor de energietransitie.

Naast de gebruikelijke aandacht voor 
de doorgaande digitalisering van 
Amsterdam Zuidoost, gamificering 

middels MineCraft en workshops voor studen-
ten, kwam er dit jaar ook een project rond 
Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle aan 
bod in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA. 
Arno Groenendijk, programmamanager van 
het regionale initiatief Transform, vertelde 
over een regionale aanpak voor de energie-
transitie. Samen willen Apeldoorn, Deventer, 
Zutphen en Zwolle de energietransitie van de 
bestaande bebouwde omgeving versnellen 
en opschalen. “We willen tenminste vrij zijn 
van aardgas, maar misschien kunnen we uit-
eindelijk energieneutraal worden.” Transform 
is een gebiedsontwikkelingsinitiatief met een 
PPP-aanpak (publiek, privaat en people). Er 
zijn 10 duizend verhuurde en particuliere 
huizen uit elke stad gekozen en er is een fi-
nanciële planning voor de lange termijn (der-
tig jaar) opgesteld. De energiegerelateerde 
geldstroom door het hele gebied bedraagt 
meer dan twee miljard euro. Andere rele-
vante kostenposten, zoals renovatie en onder-
houd, worden geschat op nog eens minimaal 
één miljard euro. 

Transitie-exploitatie
Groenendijk: “De energietransitie wordt 
door ons benaderd als een (her)ontwikke-
ling van het gebied. Transform zet dezelfde 
tools in zoals bij gebiedsexploitatie (GREX): 
‘old school’ stadsplanning en -ontwikkeling.” 
Speciaal voor de energietransitie ontwierp 
Transform de transitie-exploitatie (TREX). Het 
online toegankelijke hoofdmenu van TREX 
bestaat uit wijkgegevens, een invoerscenario 
ten behoeve van de energietransitie, een uit-
voer met daarin de financiële uitkomst voor 
de businesscase en ten slotte ‘Details’ met de 
kasstroom en de onderliggende investerings-
kosten en opbrengsten per partij. Groenen-
dijk legt uit: “In onze zoektocht die leidde 
tot TREX, ging het ons om het formuleren van 
solide businesscases, geen ‘gesubsidieerde 
of subsidie-gedreven hobbyprojecten’.” Zo 
werd gezocht naar een geïntegreerd nieuw 

energie-/warmtetoevoersysteem voor het hele 
gebied, dat niet alleen mocht bestaan uit 
‘een willekeurige stapel maatregelen’. Daar-
bij kwamen ook enkele lastige uitdagingen 
boven tafel, zoals klimaataanpassing. Door 
de gemeenschappelijk veronderstelde vraag 
in de vier gebieden samen te voegen, wil 
Transform de impasse van het gebrek aan 
schaalgrootte op wijkniveau doorbreken. 
“Elke bewoner/huiseigenaar moet kunnen 
deelnemen: we willen geen energiearmoede-
kloof”, aldus Groenendijk.

Nederland in EU-beleid
De vrees dat vooral mondige, hoogopgeleide 
burgers met toch al energiezuinige huizen het 
meest profiteren van voorgesteld EU-beleid, 
houdt ook Max Craglia bezig. Hij stelde: 
“Hoe kan worden overgeschakeld van gene-
riek beleid, het aanbieden van subsidies voor 
het upgraden van huizen, naar een werkend 
plan dat is gericht op degenen die het het 
meest nodig hebben?” Namens de Europese 
Commissie en het Joint Research Centre, pre-
senteerde Craglia een indrukwekkend aantal 

Nederlandse voorbeelden die in Europees 
verband zijn onderzocht. “Ik kan weliswaar 
geen Nederlands, maar ik ga jullie toch iets 
laten zien over de verschillen die wij aantrof-
fen in de Nederlandse woningvoorraad.” 
Vrijstaande en hoekwoningen tonen het hoog-
ste gasverbruik, vooral als ze gebouwd zijn 
tussen 1965 en 1974. Er is speciaal naar kin-
deren gekeken, ongeveer 30 procent van de 
bevolking. Een duidelijk lager aantal wordt 
gezien in vrijstaande huizen, maar veel meer 
wonen er in flats. Craglia: “Wij proberen 
zo het gezinsprofiel beter te begrijpen. We 
proberen een getrouwe stapeling te maken, 
bijvoorbeeld door goede of slechte toegang 
tot onderwijs en de aanwezigheid van ener-
giezuinige woningen over elkaar heen te leg-
gen.” 

De ‘echte’ doelen van de 
energietransitie
Craglia vervolgt: “Natuurlijk zien we de 
‘echte doelen’ van de energietransitie niet 
over het hoofd. Het gaat over fossiel versus 
hernieuwbare energie en lastig te reguleren 
lokale energiebronnen versus de grote leve-
ranciers.” De sociaaleconomische aspecten 
keren echter al snel terug in Craglia’s be-
toog: “We willen de overgang vergemakke-
lijken voor diegenen die er het meeste baat 
bij hebben. Daarbij denken we aan directe 
financiering om besparingen te realiseren 
voor huishoudens met lage inkomens. Dat 
zijn degenen die niet over de middelen of de 
motivatie beschikken om hun woning te isole-
ren. Veelal gaat het hier om ouderen. Wat we 
ook zien is dat individuele woningeigenaren 
moeilijker te bereiken zijn dan de huurders 
van corporatiewoningen. Wij denken dan 
ook dat daar de kloof zit in Nederland: oude-
ren met een eigen huis.”

Stedelijke ontwikkeling 
In Amsterdam Zuidoost en Ouder-Amstel 
groeit de bevolking momenteel met 11 dui-
zend per jaar. In plaats van de eerder voorge-
stelde vijf duizend woningen, is de gemeente 
Amsterdam van plan om 7.500 woningen 

Op 20 juni 2019 vond er in Amsterdam Zuidoost weer een Smart City-evenement 
plaats. Opvallend was de mix van regionale initiatieven van buiten Amsterdam en 
internationale bijdragen van onder meer het Joint Research Centre (EU).Door Remco Takken

Inclusive Smart Cities By Design
Van gemeentelijk, regionaal tot Europees perspectief

Geo
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Namens de Europese Commissie en het Joint Research Centre, presenteerde Max Craglia een onderzoek naar 
profielen van de Nederlandse woningvoorraad die in Europees verband zijn geanalyseerd.

zend werkgerelateerde bewegingen. “Als we 
kijken naar de transformatie die plaatsvindt 
van nu tot 2030/2040, kun je je afvragen 
wat de gevolgen zijn voor de toegankelijk-
heid en de leefbaarheid. Het bouwen van 50 
duizend nieuwe huizen, het uitbreiden van 
de entertainmentindustrie en het toevoegen 
van extra faciliteiten, kantoorruimten en zake-
lijke ruimtes wordt een uitdaging.” Hier komt 
de ‘digital twin’ van Amsterdam Zuidoost in 
beeld. “We kunnen en moeten nu de voorde-
len van zo’n digitale tweeling gaan gebrui-
ken”, aldus Henk Scholten, professor aan de 
VU en CEO van Geodan. “Hoe maken we 
de stap naar het volgende niveau? Van ge-
gevens tot informatie tot actie? Het digitaal 
transformeren van gegevens in aangepaste 
informatiediensten voor belanghebbenden 
hebben we al. In real-time: het Amsterdam 
Dashboard.”

Amsterdam Dashboard
Stadsprocessen kunnen in het Amsterdam 
Dashboard in hun eigen context worden ge-
monitord. Henk Scholten legde uit: “Behalve 
live-informatie voor de burger, biedt het ook 
voor de gemeente zelf de mogelijkheid om 
de eigen processen te bewaken. Hoe ontwik-
kel je zo’n dashboard? Vanuit een technisch 
perspectief, vanuit een gebruikersperspectief, 
vanuit een wetenschappelijk perspectief? 
Welke thema’s willen we visualiseren en hoe 
doe je dat? Gaat het puur om de locatie, of 
wil je ook belangrijke prestatie-indicatoren  
laten zien, of grafieken en video’s?”

Workshops
Tijdens het middagprogramma kregen de 
aanwezigen de mogelijkheid om zelf aan 
de slag te gaan met dashboards, kaarten en 
gemeentelijke data. Enkele van de hierboven 
reeds beschreven thema’s, zoals de financie-
ring van de energietransitie en digitale inclu-
siviteit, konden in de, gesimuleerde, praktijk 
worden uitgeprobeerd. n

wemakethe.city/nl

www.geodan.nl

Europees Medicijn Agentschap.” Dit zal naar 
verwachting niet alleen banen naar de regio 
brengen, maar ook talloze interessante bij-
eenkomsten en evenementen.

Mobiliteitsprogramma
Op dit moment is de bereikbaarheid van de 
regio Zuidoost-Amsterdam erg goed, aldus 
Nieuweboer. Met meer dan vierhonderd 
grootschalige muziek- en sportevenementen 
per jaar, meestal in het ArenA-gebied, wordt 
keer op keer bewezen dat de infrastructuur 
gemakkelijk tot 100 duizend bezoekers tege-
lijk kan verwerken. Daarnaast zijn er nog de 
94 duizend inwoners en ongeveer 105 dui-

per jaar te bouwen. Dat valt te lezen in het 
Stappenplan 2025. In dit woonprogramma 
zal 40 procent bestaan uit gemeentelijke 
huur, nog eens 40 procent wordt gebouwd 
voor het middensegment, terwijl 20 procent 
van de huurwoningen in de vrije sector zit. 
De langetermijnambities zien er stevig uit: 
in 2040 hebben Amsterdam Oost, Zuidoost 
en Ouder-Amstel hun capaciteit verdubbeld. 
Ellen Nieuweboer, projectdirecteur bij de 
gemeente Amsterdam legt uit: “Natuurlijk 
heeft een leefbare en echt inclusieve stad 
ook andere zaken nodig zoals scholen, zie-
kenhuizen, musea en sportfaciliteiten. Verder 
richten wij ons op de komst van de EMA, het 

Workshops tijdens het middagprogramma van Inclusive Smart Cities By Design.
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Twee MOOC’s gereed voor ‘Erasmus+’-onderwijsprogramma 
GeoNatura, Peter van Oosterom corresponderend lid DGK, 
Afscheid Tjeu Lemmens, Kenniscentrum Open Data partici-
peert in H2020 Twinning-programma TODO
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De sectie GIS-technologie van de TU Delft is betrokken bij 
het internationale ‘Erasmus+’-onderwijsprogramma GeoNa-
tura om onderwijsmateriaal te ontwikkelen (en onderwijs 
te verzorgen) op het gebied van Geomatics en toepassingen 
hiervan. In dit kader heeft de sectie het afgelopen jaar twee 
nieuwe MOOC’s ontwikkeld die goed aansluiten bij het 
onderzoek. Het betreft MOOC’s over Land administration 
(M3) en nD-modelling with nD-PointClouds for Architecture 
& built environment (M4). Het e-learning materiaal bestaat 
uit verschillende onderdelen, zoals leesopdrachten, prakti-
sche oefeningen, toetsen, maar ook een aantal video’s met 
korte introducties (minicolleges). 
Naast de twee MOOC’s van de TU Delft verzorgen de drie 
internationale GeoNatura-partners (Universiteiten van 
Glasgow, Florence en Lissabon) elk ook twee MOOC’s over 

onder meer duurzame landbouw en bosbouw, smart cities en stedelijke sociale problematiek, klimaatver-
anderingen en hernieuwbare energiebronnen. Het videomateriaal van de TU Delft MOOC’s is ook los te 
raadplegen via gdmc.nl/education en bestaat uit het volgende materiaal met daarbij aangegeven de duur 
in minuten:seconden en het onderwerp van de video.

Land administration (M3):
• 05:37 video (Ploeger/van Oosterom) Land Administration 
• 08:09 spoken slides Land Administration - LADM 
• 06:25 spoken slides UML 
• 05:07 spoken slides 3D Cadastres 

nD-modelling with PointClouds (M4):
• 12:24 video (Verbree/Meijers) Direct and explorative use of nD-PointCloud 
• 09:01 spoken slides Direct and explorative use of nD-PointClouds 
• 33:57 video (van Oosterom) nD-PointClouds 

In de loop van dit jaar wordt nog meer lesmateriaal ontwikkeld. Dat zal toegevoegd worden aan de 
genoemde MOOC’s en ook te vinden zijn via gdmc.nl/education.

Peter van Oosterom corresponderend lid DGK

Eind 2018 hebben de Duitse hoogleraren 
Thomas Kolbe, Liqiu Meng (beiden Tech-
nische Universität München) en Monika 
Sester, Christian Heipke (beiden Leibniz 
Universität Hannover, en de laatste tevens 
de president van de International Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing) de 

Docenten Edward Verbree en Martijn Meijers in de 
nD-modelling with PointClouds MOOC.

Samen met de universiteit van Zagreb (Kroatië) en de 
universiteit van de Aegean (Griekenland) heeft het Ken-
niscentrum Open Data het Twinning Open Data Operatio-
nal (TODO) project gegund gekregen in het kader van het 
EU-Horizon2020 Twinning-programma.
TODO heeft als doel gebruik te maken van de interdisci-
plinaire wetenschappelijke en innovatiecapaciteit van de 
Universiteit van Zagreb (UNIZG) op het gebied van open 
data om de levering en het gebruik van overheidsdata in 
Kroatië en daarbuiten te stimuleren. Open data en open-

data-onderzoek in Kroatië staan nog in de kinderschoenen. 
Met de steun van belangrijke organisaties in het Kroati-
sche opendata-ecosysteem en nationale en internationale 
experts zal TODO de onderzoekscapaciteit en onderzoeks-
kwaliteit in opendata-onderzoek van de UNIZG moeten 
verbeteren. TODO zal een interdisciplinaire multidomein 
opendata-onderzoeksaanpak ontwikkelen. De activiteiten 
binnen het programma zullen gericht zijn op onder meer 
training, kennisuitwisseling, samenwerking en duurzaam-
heid op lange termijn. 

Juli 2019

Redactie

Dirk Dubbeling (06-28616398, d.j.dubbeling@tudelft.nl) 
www.gdmc.nl /// www.otb.tudelft.nl/opendata /// www.otb.tudelft.nl

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.

Kenniscentrum Open Data participeert in H2020  
Twinning-programma TODO 

voordracht gedaan om Peter van Oosterom te benoemen als corresponderend lid 
van de Deutsche Geodätische Kommission (DGK). Dit betreft een soort tegenhan-
ger van het Nederlandse NCG (Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-infor-
matica). De voordracht werd onderbouwd met de belangrijke onderzoeksbijdragen 
die Van Oosterom levert op het gebied van 3D Kadaster, landadministratie, 3D-
topografie, varioschaalkaarten en puntenwolken en zijn inzet voor verschillende 
internationale organisaties zoals FIG, ISPRS, ISO en INSPIRE.
Om de voordracht te accepteren moet minimaal 75% van de DGK-leden deze 
steunen. In het voorjaar van 2019 werd duidelijk dat de stemming positief was 
uitgevallen. De DGK heeft drie andere corresponderende Nederlandse leden: 
Martien Molenaar, Peter Teunissen en George Vosselman.
De DGK valt formeel onder de Bayerische Akademie der Wissenschaften. De DGK 
kent vier vakinhoudelijke afdelingen die een goede indicatie voor de scope zijn: 
Erdmessung, Ingenieurgeodäsie, Geoinformatik en Land- und Immobilienma-
nagement. Meer informatie en achtergrond over de DGK is te vinden op  
https://dgk.badw.de.

Afscheid Tjeu Lemmens

Eind november 2019 bereikt Tjeu Lemmens de pensioengerechtigde leeftijd. Opgeleid als 
geodeet heeft hij zich, als wetenschapper en docent, ruim 35 jaar ingespannen voor de TU 
Delft met als trefwoorden: structureren van kennis, overdragen van kennis en onderwijs-
leiderschap. Naast zijn deeltijdpositie aan de TU is Tjeu sinds 2005 actief als zelfstandig 
Geomatics-adviseur. Hij heeft vele honderden wetenschappelijke en vaktechnische artike-
len gepubliceerd, alsmede zo’n 200 columns. Hij is de auteur van het leerboek: Geoinfor-
mation – Technologies, Applications and the Environment. 
Ter gelegenheid van zijn afscheid geeft Tjeu op 15 november (14:30 uur) een af-
scheidscollege, gevolgd door een receptie. Als u wilt deelnemen, graag aanmelden bij 
e.j.m.h.vandeurzen@tudelft.nl voor 15 oktober. Informatie over locatie en exacte tijden 
volgt na aanmelding.
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het internationale ‘Erasmus+’-onderwijsprogramma GeoNa-
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Peter van Oosterom corresponderend lid DGK

Eind 2018 hebben de Duitse hoogleraren 
Thomas Kolbe, Liqiu Meng (beiden Tech-
nische Universität München) en Monika 
Sester, Christian Heipke (beiden Leibniz 
Universität Hannover, en de laatste tevens 
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EU-Horizon2020 Twinning-programma.
TODO heeft als doel gebruik te maken van de interdisci-
plinaire wetenschappelijke en innovatiecapaciteit van de 
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leiderschap. Naast zijn deeltijdpositie aan de TU is Tjeu sinds 2005 actief als zelfstandig 
Geomatics-adviseur. Hij heeft vele honderden wetenschappelijke en vaktechnische artike-
len gepubliceerd, alsmede zo’n 200 columns. Hij is de auteur van het leerboek: Geoinfor-
mation – Technologies, Applications and the Environment. 
Ter gelegenheid van zijn afscheid geeft Tjeu op 15 november (14:30 uur) een af-
scheidscollege, gevolgd door een receptie. Als u wilt deelnemen, graag aanmelden bij 
e.j.m.h.vandeurzen@tudelft.nl voor 15 oktober. Informatie over locatie en exacte tijden 
volgt na aanmelding.
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CARRIÈREKANSEN IN 
AMERSFOORT, 
DÉ GEO-STAD VAN 
NEDERLAND!
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Wil jij werken in een stad die alom wordt gewaardeerd om haar woon- en werkklimaat, voor 
bedrijven of organisaties als Royal HaskoningDHV, Arcadis, Geomaat, Geonovum, AeroVision, 
HydroLogic, Neo, Simacan, Vicrea of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Kijk dan op:

www.amersfoortbusiness.com/geo-stad

✓ De Onze Lieve Vrouwetoren 
is hét centrale punt in de 
stereografische projectie van 
Nederlandse topografische 
kaarten.

✓ Meerdere keren uitgeroepen 
tot meest aantrekkelijke 
woonstad.

 (Elsevier & Bureau Louter)

✓ Een flink aantal grote geo-
bedrijven en -organisaties 
maakt van Amersfoort hét 
geo-centrum van Nederland.

✓ In Amersfoort werd 
begonnen met het opmeten 
van Nederland in de 
Rijksdriehoekmeting. 

Geo

De gebouwen met zonnepanelen in groen weergegeven. 

Het wereldwijde aandeel van zonne-
energie groeit enorm. Het is de ver-
wachting dat de komende vijf jaar elk 

uur 70 duizend zonnepanelen zullen worden 
geïnstalleerd, wat overeenkomt met een op-
pervlak van duizend voetbalvelden. Deze 
zonne-installaties variëren van een handvol 
panelen op particuliere daken tot duizen-
den panelen in commerciële zonneparken. 
Elk jaar wordt ook een groot aantal nieuwe 
zonnepanelen op daken geïnstalleerd. Dit 
heeft gevolgen voor belanghebbenden zo-
als netbeheerders, ontwikkelaars en (lokale) 
overheden. Veel installaties zijn echter niet 
geregistreerd en dit maakt het moeilijk om 
een volledig overzicht te verkrijgen. 

Automatische analyse
Solar Detect geeft het overzicht van alle aan-
wezige zonnepanelen in een specifiek gebied. 
Het biedt daarbij niet alleen een uitgebreide 
analyse van bestaande installaties, maar ook 
van het opwekkingspotentieel in een gemeen-
te, met een nauwkeurigheid van meer dan 98 
procent. De analyse wordt hierbij automatisch 
uitgevoerd op basis van de meest recente 
luchtfoto’s en een slim algoritme om de zonne-
panelen te detecteren. Door gebruik te maken 
van zogenaamde ‘Deep Learning-algoritmes’ 
worden de foto’s geanalyseerd. De algoritmes 
van Solar Detect zijn hierbij getraind met een 
grote database met meer dan 250 duizend 
voorbeeldfoto’s en kunnen inmiddels zeer 
nauwkeurig en automatisch de zonne-installa-
ties in een gebied vinden. 

Opwekkingspotentieel
Naast een compleet overzicht van de aan-
wezige zonne-installaties, wordt ook de po-
tentie en geschiktheid voor zonne-energie 
voor een gebied of dak berekend en in kaart 

gebracht. Zo wordt duidelijk welke daken 
potentieel geschikt zijn voor zonnepanelen 
en wat de totale jaarlijkse beschikbare ca-
paciteit is voor het opwekken van energie 
binnen een gemeente of specifiek gebied. 
Bij het bepalen van het potentieel worden 
ook schoorstenen, dakramen en andere ob-
stakels meegenomen in de analyse, zodat 
de analyse een nauwkeurige uitkomst geeft. 
Verder wordt in de berekening van het po-
tentieel naast het beschikbare dakoppervlak, 
ook de dakoriëntatie en de hoek van het dak 
meegenomen. De potentie voor opwekking 
van zonne-energie per dak wordt uiteinde-
lijk onderverdeeld in vier categorieën: Niet 
geschikt, Geschikt, Zeer geschikt en Reeds 
geïnstalleerd.

Ontwikkeling
Met de resultaten van Solar Detect krijgen over-
heden en netbeheerders zicht op de productie 
van zonne-energie in hun beheersgebied. Om-
dat een rapport standaard wordt geleverd met 
informatie over de meest recente drie jaren, geeft 
het ook een beeld van de ontwikkeling van de 
gerealiseerde zonnepaneelcapaciteit. Op ver-
zoek kan hieraan ook een analyse van eerdere 
jaren worden toegevoegd, tot het jaar 2010. 
Naast de verschillende jaren zijn ook verschil-
lende gebieden of wijken in een gemeente met 
elkaar te vergelijken. Solar Detect geeft hiermee 
inzichten om ontwikkelingen te monitoren, beleid 
te ondersteunen en actie te ondernemen. n

www.cyclomedia.com/nl/solardetect

Op 28 mei lanceerden CycloMedia en Sobolt de rapportagetool Solar Detect, die 
een analyse per gemeente maakt van de aanwezige zonnepanelen en het totale 
jaarlijkse opwekkingspotentieel. De analyse maakt duidelijk welke stappen nog 
gezet moeten worden om het potentieel in een gemeente te benutten en een stap 
dichter bij het behalen van de klimaatdoelen te komen. Door de redactie

Solar Detect voor slimme 
analyse zonne-energie 

Deep Learning-samenwerking CycloMedia en Sobolt 
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De komende decennia staan in het teken 
van grote veranderingen in onze open-
bare ruimte. Deze veranderingen wor-

den niet alleen veroorzaakt vanuit traditionele 
beleidsthema’s, ook ambities en verplichtingen 
op het gebied van bijvoorbeeld de energie-
transitie, klimaatadaptatie en de veranderende 
woningmarkt creëren een complex speelveld 
waarbinnen de overheid efficiënt en slagvaar-
dig moet kunnen opereren. Om al die verande-
ringen en hun consequenties te kunnen beoor-
delen en toetsen, is veel informatie nodig. Een 
complicerende factor daarbij is de onderlinge 
samenhang tussen de veranderingen. Alle ver-
anderingen samen manifesteren zich immers 
in die éne openbare ruimte. Om de ruimtelijke 
impact van keuzes en besluiten te kunnen be-
oordelen, werden tot nu toe 2D digitale mo-
dellen gebruikt, zoals ruimtelijk plannen en de 
BGT. De omvang en complexiteit van de uitda-
gingen op middellange termijn vragen echter 
steeds meer om het gebruik van modellen met 
3D-omgevingsinformatie, waarop ruimtelijke 
analyses mogelijk zijn. Denk hierbij aan volu-
meberekeningen, het bepalen van zichtlijnen 
en het berekenen van geluidsbelasting door 
verkeerslawaai. Ook biedt een model met 3D-
omgevingsinformatie mogelijkheden voor meer 
elementaire toepassingen, zoals het visualise-
ren van een nieuw gebouw in de bestaande 
omgeving en assetmanagement. Zo vergemak-
kelijkt een 3D-model ook de communicatie, een 
dergelijk model sluit immers beter aan bij het 
belevings- en voorstellingsvermogen van ont-
werpers, vergunningverleners, beslissers, be-
leidsontwikkelaars, burgers en bedrijven.

Voordelen
Met het oog op de huidige ontwikkelingen 
op 3D-gebied introduceert NedGraphics een 
Masterclass 3D-omgevingsinformatie voor 

Geo en BAG-beheerders, medewerkers BOR, 
RO en belastingen (WOZ), informatiemana-
gers, ontwerpers en vergunningverleners.
BIGnieuws sprak met drie vertegenwoordi-
gers van het bedrijf over het nut en de nood-
zaak van deze masterclass en vooral over de 
voordelen die het gebruik van modellen met 
3D-omgevingsinformatie met zich meebrengt. 
Aan het woord komen Wouter Botman, pro-
ductmanager Objectenbeheer, Nick Kerkhof, 
productmanager BIM en Infra en Wil van de 
Berg, adviseur Geo-informatievoorziening. 
Van de Berg begint met het beantwoorden 
van de vraag waarom modellen met 3D-
omgevingsinformatie tegenwoordig zo in de 
belangstelling zijn komen te staan. “Het con-
cept van ontwerpen in 3D is natuurlijk niet 
nieuw, want het is net zo oud als de eerste 

digitale tekenpakketten zelf. Veel softwareont-
wikkelaars van ontwerp- en beheerpakketten 
onderkenden al vanaf het eerste begin wat de 
kracht van 3D-ontwerp was. Er waren echter 
allerlei redenen waarom het in die tijd echter 
nog niet mogelijk was om deze manier van 
ontwerpen toe te passen. Zo was de capaci-
teit van de pc´s in die periode niet toereikend 
voor serieuze 3D-modellen, was de inwin-
ning van gegevens nog lastig en bestond het 
object-denken nog niet. Ook was er nog geen 
enkele vorm van standaardisatie aanwezig, 
zodat een 3D-pakket een beetje een zinloze 
luxe was, net zoals een dure auto zonder we-
gennetwerk en benzinepompen ook niet nut-
tig is. Inmiddels zijn al deze genoemde pro-
blemen echter opgelost en is er een complete 
infrastructuur aanwezig die het gebruik van 

Omdat het gebruik van 3D-omgevingsinformatie steeds meer in de belangstelling 
komt te staan, organiseert NedGraphics een Masterclass 3D-omgevingsinforma-
tie. BIGnieuws sprak met de mensen achter deze masterclass over de voordelen 
die het gebruik van 3D-informatie biedt en over de manier waarop organisaties 
het gebruik van deze informatie kunnen introduceren in de dagelijkse praktijk. Door Lambert-Jan Koops

De tijd is rijp voor het gebruik 
van 3D-omgevingsinformatie

Nuttig voor zowel overheidsinstanties als commerciële partijen

Geo

Bestanden ophalen bij PDOK voor genereren 3D-model.
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Autodesk InfraWorks: genereren van een 3D-omgeving met PDOK-bestanden.

Van de Berg: “De GWW-sector is gericht 
op rendement terwijl overheidsorganisaties 
focussen op beheer. De bouwbedrijven zijn 
ook veel meer gewend om risico te nemen, 
terwijl gemeenten in de regel veel meer risi-
comijdend werken.” Kerkhof voegt daaraan 
toe dat er ook nog een ander verschil is tus-
sen beide partijen: “De gemeenten hebben 
veel te maken met geo-informatie, een sector 
waarin veel standaardisatie heeft plaatsge-
vonden. Dat is in de bouw ook wel gebeurd, 
maar daar valt nog wel het een en ander 
te doen op dat gebied. Andersom is in de 
bouw het gebruik van 3D-modellen verder 
gevorderd dan in de geo-ICT bij overheidsin-
stanties en worden deze modellen daar niet 
alleen ingezet tijdens de bouw zelf, maar ook 
tijdens de beheerfase.”
Omdat bouwbedrijven en gemeenten op zich-
zelf al verschillend zijn en er tussen individue-
le partijen ook weer grote verschillen kunnen 
zijn, is het lastig om een universeel advies te 
geven voor het gebruik van modellen met 3D-
omgevingsinformatie. Elke organisatie moet 
dan ook haar eigen businesscase opstellen, 
zo adviseert Van de Berg en daarbij moet ge-
structureerd worden nagedacht over het doel 
dat de betrokkenen willen bereiken. “Alleen 
als goed in kaart is gebracht wat de voor- en 
nadelen zijn, is het mogelijk om objectief af 

vult aan: “Met 3D wordt alles zo veel duide-
lijker. De wereld om ons heen uitleggen met 
behulp van 2D-tekeningen is veel moeilijker. 
Zeker voor partijen die niet gewend zijn om 
deze tekeningen te lezen.”

Rendement vs beheer
NedGraphics heeft te maken met zowel op-
drachtnemers als opdrachtgevers. Deze staan 
behoorlijk verschillend in het leven, zo stelt 

3D-modellen ondersteunt. De tijd is er dus rijp 
voor om dat te doen.”

Businesscase
Nu de onderliggende techniek en afspraken 
zo ver zijn dat het mogelijk is om probleem-
loos te werken met modellen met 3D-omge-
vingsinformatie, is het zaak om de dagelijkse 
manier van werken hierop in te richten, zo 
stelt Botman. “Technisch is er veel mogelijk, 
maar op sommige punten moet er nog onder-
zoek worden gedaan door organisaties. Zo 
dienen betrokkenen bijvoorbeeld een goede 
businesscase te maken voor de inzet van 3D-
modellen en vervolgens de bijbehorende sys-
temen te implementeren en de workflow van 
hun organisatie aan te passen. Dat zijn geen 
onoverkomelijke zaken, maar ze vergen wél 
energie en tijd en die moet wel worden vrijge-
maakt. Gelukkig wordt het wel steeds duide-
lijker dat de inzet van 3D-modellen concrete 
voordelen oplevert. Zo kunnen de faalkosten 
in de bouw hiermee echt sterk worden ver-
minderd. Het visualiseren van plannen in de 
aanloop van een project is daarnaast ook 
nuttig voor de communicatie met belangheb-
benden en dat bespaart ook weer allerlei 
kosten.” 
Van de Berg is het eens met zijn collega en 

Toelichting afbeeldingen
Afhankelijk van waarvoor het 3D-bestand gebruikt wordt, zijn er verschillende tools beschikbaar voor het genereren en visualiseren van 
een 3D-bestand.  Zo legt de ene tool de nadruk op het visualiseren van ontwerpen in een bestaande 3D-omgeving, terwijl andere tools 
werkelijkheidsgetrouwe 3D-objectbestanden maken die gebruikt worden voor GIS-analyses (digital TwinCity). De verschillen en overeen-
komsten komen aan de orde in de Masterclass 3D-omgevingsinformatie. 
De afbeeldingen in dit artikel geven een eerste indruk. Het afgebeelde gebied ligt in de gemeente Amersfoort. De basis om eenvoudige 
3D-bestanden te maken zijn BAG-, BGT- en AHN-bestanden. Maar ook andere objecten met een ruimtelijke component kunnen hieraan 
toegevoegd worden, zoals rioleringen, bomen, lichtmasten, afvalbakken. Het AHN-bestand kan natuurlijk vervangen worden door een 
andere (lokale) puntenwolk, bijvoorbeeld die van een drone.

Autodesk InfraWorks: zelf plaatsen van een 3D-ontwerp (nieuwe brug) in 3D-omgeving.
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AZUL CityGML viewer: CityGML-bestand. 

gen vervolgens de bestanden mee naar huis en 
kunnen dan daar met open-sourcetools zelf mee 
aan de slag. Bij terugkomst op dag twee van 
de masterclass krijgen ze dan feedback op hun 
eigen werk, zodat ze een beetje leren aanvoelen 
wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn op dit 
gebied. Op de tweede dag bespreken we uitein-
delijk ook het opstellen van een businesscase.”
Van de Berg: “We geven de deelnemers een 
aantal documenten mee, zodat ze concreet in 
kaart kunnen brengen wat de kosten en baten 
zijn: een businesscase template en een invoe-
ringstemplate. De techniek is er klaar voor, het 
gaat nu vooral om de afstemming van ambities 
en mogelijkheden.”

Projectmatige aanpak
Met de wil om te veranderen doelt Van de Berg 
niet zozeer op de wil van lokale beleidsma-
kers en bestuurders, maar meer op die van de 
wetgever. Kleinere gemeenten hebben immers 
minder ruimte voor innovatieve projecten. Col-
lega Botman legt dit uit: “Wereldwijd gezien 
lopen enkele grote steden voorop met hun ‘Di-
gital Twins in Cities’ en zien een oplossing in 
het gebruik van 3D voor allerlei vraagstukken. 
Voor onze eigen kleinere gemeenten en zeker 
de allerkleinsten is het nog lastig om een goede 
businesscase te vinden. Zij hebben vaak niet 
het budget om groots te investeren in 3D. Daar-
om denken wij dat deze gemeenten in eerste 
instantie het best projectmatig met 3D kunnen 
beginnen. Door projecten in 3D op te starten, 
leren ze ermee omgaan en als dat goed bevalt, 
kunnen ze het gebruik ervan langzaam maar 
zeker opschalen in de organisatie.”

Ideale wereld
Bij NedGraphics denken ze dat voor de 
meeste organisaties de stap-voor-stapaanpak 
momenteel de meest realistische is voor de 
overstap op het gebruik van 3D-omgevingsin-
formatie. “Het is best vreemd dat we in ons 
land, met zijn gedetailleerde ruimtelijke inrich-
ting en complexe infrastructuur, nog zoveel in 
2D (kunnen) doen. Enerzijds groeit het besef 
dat 2D eindig is, anderzijds weten we dat de 
overgang naar 3D een omvangrijke operatie 
wordt. Fasering ligt dus voor de hand.
Dat zijn typisch dingen die op nationaal ni-
veau moeten worden geregeld; dat moeten we 
niet op gemeentelijk niveau willen doen. Het 
gaat bij energietransitie en klimaatadaptatie 
om zaken waarbij voor de komende dertig 
jaar plannen worden gemaakt. Dat betekent 
dat er heel veel moet gebeuren op het gebied 
van regelgeving en besluitvorming en dat gaat 
in 3D echt veel sneller en beter dan in 2D.” n

www.nedgraphics.nl

men. Dat kan met 3D-modellen en dus is een 
positieve businesscase daar snel gemaakt.”

Doelgroep
Omdat de businesscase voor overheidsinstanties 
wat ingewikkelder is dan voor grond-, water- en 
wegenbouwbedrijven, richt de Masterclass 3D-
omgevingsinformatie van NedGraphics zich 
met name op deze eerste groep. Botman: “De 
doelgroep van de masterclass zijn BGT-bronhou-
ders, en dus met name gemeenten, maar ook 
partijen die gemeenten ontzorgen, zoals land-
meetkundige bedrijven. We geven tijdens de 
masterclass een overzicht van de mogelijkheden 
van 3D, vertellen over de standaarden en laten 
daarbij zien welke relevant zijn voor welke or-
ganisatie. Ook gaan we in op de tooling die 
beschikbaar is om 3D-modellen te genereren. 
Daarbij demonstreren we ook wat het verschil is 
wanneer een model wordt opgebouwd op basis 
van bestaande CAD-modules of op basis van be-
schikbare open-sourcesoftware. Deelnemers krij-

te wegen wat de beste investering is op dit 
gebied. Dat hoeft in het geval van gemeen-
telijke organisaties overigens niet altijd de in-
vestering te zijn met het hoogste economische 
rendement, aangezien deze ook te maken 
hebben met bestuurlijke afwegingen.”
Kerkhof beaamt dat de businesscase voor 
bouwbedrijven vaak wat eenduidiger is. “Bij 
een investering in de bouw draait het eigenlijk 
altijd om de vraag of het mogelijk is om ef-
ficiënter te werken. Dat zijn dus relatief mak-
kelijke rekensommen en omdat er zo veel geld 
omgaat in de bouw is de investering in het ge-
bruik van 3D-modellen bijna altijd rendabel. 
Datzelfde geldt overigens ook voor de infra-
sector, die tot nu toe altijd een beetje achter-
liep op dit gebied maar waar inmiddels het 
besef is ontstaan dat de inzet van 3D-modellen 
multidisciplinair bouwen mogelijk maakt. Par-
tijen die werkzaam zijn in de infra hebben 
vaak met veel verschillende modellen te maken 
die ze goed en snel met elkaar willen afstem-

AutoCAD Map: importeren CityGML-bestand en omzetten naar een DWG-bestand.
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De gebruiker van KAGO kan kiezen welke toepassingen hij nodig heeft voor een specifieke sector. 

De Special Interest Groep (SIG) Branche-
organisatie Geofysica en Grondradar 
(BOGG) is een verzameling bedrijven 

die niet-destructieve geofysische meetmetho-
den toepast om informatie te verschaffen over 
de opbouw van de ondergrond, de locatie 
van structuren en objecten in de bodem en 
deze methoden ontwikkelt en vermarkt. Het 
doel van de SIG BOGG is om de mogelijkhe-
den van geofysisch onderzoek breed bekend 
te maken en om de kwaliteit van het door de 
bedrijven geleverde geofysisch onderzoek 
continu te verhogen. Kennisoverdracht doet 
de SIG BOGG door informatie over geofy-
sisch onderzoek te delen met eindgebruikers 
en onafhankelijk advies te geven over de 
mogelijkheden van geofysisch onderzoek. De 
kwaliteit van het onderzoek wordt verhoogd 
door kennis en best practices over geofysisch 
onderzoek met elkaar te delen. 

Opbouw van ondergrond
De ontwikkeling van de Keuze Assistent Geo-
fysisch Onderzoek ligt in lijn met de doelen 
van de SIG BOGG en de acht leden van de 
Special Interest Group Geofysica en Grondra-
dar die het initiatief hebben genomen voor de 
ontwikkeling van KAGO zijn Delta Marking, 
Fugro, Geometius, Heijmans, Medusa, Sari-
con, Terra Carta en MapXact. Deze bedrijven 
hebben kennis van geofysische meettechnie-
ken en leveren diensten voor het onderzoek 
van de ondergrond. GeoBusiness Nederland 
streeft er met deze bedrijven dan ook naar om 
efficiënt het gewenste onderzoeksresultaat te 
leveren, zodat vertraging in de uitvoering of 
verkeerde aannames worden voorkomen. De 
niet-destructieve geofysische meettechnieken 
verschaffen informatie over de opbouw van 
de ondergrond (zowel landbodem, waterbo-
dem als zeebodem), de locatie van structuren 
en objecten in de bodem, ondergrond, maar 
ook in beton/asfalt en kunstwerken.

Overzicht
Wie op de site van GeoBusiness de KAGO-
tool start kan daarbij in eerste instantie aange-

Acht bedrijven, leden van de Special Interest Group Geofysica en Grondradar 
van GeoBusiness Nederland, hebben gezamenlijk een Keuze Assistent Geofysisch 
Onderzoek (KAGO) ontwikkeld. De tool is online beschikbaar en bedoeld om op 
basis van marktsector en toepassing(en) potentiële opdrachtgevers richting te ge-
ven voor de inzet van de juiste technieken bij het onderzoek van de ondergrond.

Keuzehulptool voor onderzoek ondergrond

Door de redactie

ven in welke sector hij aan de slag wil. Nadat 
deze is gekozen, is het mogelijk om aan te 
geven welke toepassingen er van belang zijn. 
Zo biedt de sector bouw in totaal achttien toe-
passingsopties, variërend van archeologisch 
onderzoek tot zout-zoetwater grensbepaling. 
Wanneer de gewenste toepassingen zijn 
aangevinkt, levert de tool een overzicht met 
de technieken die per onderdeel nodig zijn. 
Hierbij kan de gebruiker bovendien per tech-
niek een korte uitleg krijgen over de methode, 
of dat nu grondradar betreft (een niet-destruc-
tieve techniek om ondergrondse objecten te 
detecteren, waarbij de electromagnetische 
golf die de grond in wordt gestuurd, weer-
kaatst op verstoringen) of EM61 (een hoog 
gevoelige metaaldetector, waarmee metalen 
objecten – ook niet-ijzerhoudend – kunnen 

worden opgespoord en waarmee ook de 
diepte van het metalen voorwerp kan worden 
bepaald.) Naast een overzicht van de beno-
digde technieken doet KAGO tenslotte nog 
suggesties voor bedrijven die hiermee werken 
en bijbehorende opdrachten zouden kunnen 
uitvoeren. De resultaten van de KAGO-tool 
zijn uiteindelijk te downloaden als PDF. n

www.geobusiness.nl/kago

Keuze Assistent Geofysisch Onderzoek

Het rapport met resultaten is te downloaden als PDF. 



40

BIGnieuws | juli/augustus 2019Civiel

Na de eerste introductie tijdens OPEN AIR 2019 is GWW-CAD voor AutoCAD tijdens de Civil Infra Academy voor 
het eerst aan het grote publiek getoond. 

Tijdens de Civil Infra Academy op 18 juni 
is GWW-CAD voor het eerst aan een 
groot publiek getoond en daarbij werd 

de software gepresenteerd als een alles-in-
1-tool voor de Nederlandse CAD-standaard 
(NLCS). Deze standaard is ontwikkeld om 
meer eenheid in de Grond-, Wegen- en Wa-
terbouw te krijgen en sinds 2018 opgenomen 
in de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van Forum Stan-
daardisatie. Het bevat afspraken voor het op-
bouwen van 2D-tekenwerk, het uiterlijk van 
de tekening en de omgang met metadata. 
Er zijn bijvoorbeeld afspraken over de bena-
mingen, maar ook is er een algemene biblio-
theek met laagindelingen, lijntypes, objectstij-
len, symbolen en arcering. 

NLCS
GWW-CAD ondersteunt het tekenen volgens 
NLCS en wordt daarbij geleverd met de of-
ficiële NLCS-bibliotheek. De objecten en 
eisen uit deze bibliotheek worden omgezet 
zodat deze in AutoCAD te gebruiken zijn 
voor het ontwerp. De gebruiker kan hierbij 
in de ontwerptekening de discipline, werk-
status, elementstatus en de schaal selecteren 
die van toepassing is, waarna GWW-CAD 
automatisch zorgt voor de juiste benaming. 
Ook is het mogelijk om verschillende NLCS-
lagen aan te maken met bijbehorende geo-
metrie (lijntype), symbool, arcering, tekst en 
maatvoering. 
Het inlezen en tekenen van BGT- en BKR-data 
vindt binnen GWW-CAD plaats op basis 
van actuele PDOK-data en de luchtfoto-infor-
matie is afkomstig van actuele PDOK-data. 
Via deze Publieke Dienst Op de Kaart komt 
steeds meer geografische informatie koste-
loos beschikbaar. Deze data zijn vervolgens 

bijvoorbeeld te gebruiken als ondergrond 
voor een AutoCAD-tekening of voor het aan-
geven van kadastrale grenzen in een project-
tekening. De aangeboden data, die bestaan 
uit GML-bestanden, zijn niet zomaar in te la-
den in CAD-software. GWW-CAD zet deze 
BGT/IMGeo-data of kadastrale kaarten om 
en importeert de data in AutoCAD, volledig 
conform de NLCS. 

KLIC-Meldingen
Voordat machinale graafwerkzaamheden 
plaats mogen vinden, moet via een KLIC-
melding eerst informatie worden opgevraagd 
over ondergrondse kabels en leidingen. Als 
dit meer dan twintig dagen voor de graaf-
datum is, wordt dit een oriëntatieverzoek, 
waarmee nog niet mag worden gegraven. De 
informatie van beide soorten KLIC-meldingen 

kan in GWW-CAD worden ingelezen en ge-
importeerd in een tekening. Alle ingeladen 
KLIC-meldingen blijven per tekening zicht-
baar in de metadata.

GWW-CAD Community
De periode van bèta-testen heeft inmiddels 
een community gecreëerd waarbij gebruikers 
hun feedback kunnen geven en het develop-
ment team van Ampersand Software de tool 
aanpast aan de hand van deze feedback. 
Geïnteresseerden kunnen gratis de bèta-ver-
sie testen tot het einde van de bèta-fase. Wan-
neer de tool officieel wordt vrijgegeven, zal 
deze beschikbaar zijn als jaarabonnement. 
Studenten kunnen de tool kosteloos gebrui-
ken. n

www.cadcompany.nl/gww-cad

Ampersand Software werkt momenteel aan de AutoCAD-tool GWW-CAD waar-
mee KLIC-meldingen en geografische informatie vanuit de Publieke Dienst Op 
de Kaart (PDOK) conform NLCS om te zetten is naar projecttekeningen. Ook is 
hiermee te tekenen conform NLCS met behulp van de bijgevoegde bibliotheek. 
Inmiddels is de bèta-versie van de software gelanceerd en wordt deze getest door 
bèta-gebruikers in een Microsoft Teams-omgeving. CAD & Company verwacht de 
tool in augustus definitief te kunnen lanceren.Door de redactie 

Einde bèta-fase NLCS-tool 
GWW-CAD in zicht 

Officiële release eind augustus verwacht



ONTWERPEN IN NLCS?
KIES OOK VOOR 
SNELHEID EN KWALITEIT

WWW.INFRACAD.NL
DOWNLOAD TRIAL 
ONLINE DEMO
GRATIS WORKSHOP

INFRACAD MAP
Geo-informatie (PDOK) 
en KLIC-WIN verwerken

· BGT en Kadastrale kaart importeren
· KLIC-WIN importeren
· Luchtfoto’s importeren
· Import volledig conform NLCS
·  Desktop-versie voor AutoCAD LT, 

BricsCAD en MicroStation

INFRACAD
#1 NLCS applicatie voor
ontwerpen en toetsen

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS
· Automatische legenda en bijschriften
· Slim samenwerken dankzij project-bibliotheken
· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit
· Veel extra’s zoals foto-inventarisatie, 
 sonderingen en koppeling Google Earth

INFRACAD CE
Landmeetkundige software
voor professionals

·  Geschikt voor alle merken apparatuur
·  Dwars- en lengteprofielen verwerken
·  Uitzetbestanden maken en bijhouden
·  Werken met eigen meetcodes
·  Verwerking volledig conform NLCS
·  Krachtige Civil 3D gereedschappen
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PLM voor de GWW-wereld. 

Een belangrijke vraag die een ‘afkijker’ 
zich moet stellen, is de vraag of bijvoor-
beeld de eisen en doelen die zijn orga-

nisatie stelt aan een 3D-stadsmodel dezelfde 
zijn als die van de gemeente wiens opzet hij 
over wil nemen? Zijn de doelgroepen dezelf-
de? Zijn de financiële mogelijkheden verge-
lijkbaar? Er zijn heel veel zinvolle vragen te 
bedenken, die meegenomen moeten worden 
in een gedegen plan van aanpak.
Op het door mij bezochte evenement werd 
ook gevraagd wat de nauwkeurigheid van 
het model is aan gemeenten die al een 3D-
stadsmodel hebben. Het verbaasde mij dat 
niemand daar een afdoende antwoord op 
had. Dat heeft mij aan het denken gezet. Na-
tuurlijk zijn er talrijke toepassingen voor een 

3D-stadsmodel waarbij hoge nauwkeurigheid 
geen rol speelt. Denk aan burgerparticipatie, 
beleidsvorming en ook diverse analyses waar 
nauwkeurigheid op de millimeter van geen 
enkele toegevoegde waarde is. Maar… hoe 
bruikbaar is zo’n model als het om Product 
Lifecycle Management (PLM) gaat. Als u mijn 
bijdragen een beetje hebt gevolgd, weet 
u dat ik BIM slechts als een tussenstop zie. 
Datgene wat we uiteindelijk zouden moeten 
willen bereiken, is PLM. Een bewezen idee 
waarvan de voordelen al jaren bekend zijn, 
in bijvoorbeeld de luchtvaartsector wordt PLM 
al decennia toegepast. Zie ook de afbeelding 
bij dit artikel, waarin ik heb geprobeerd te 
visualiseren wat ik bedoel met PLM voor de 
GWW-wereld.

Alweer een paar maanden terug was ik op een evenement dat handelde over 
3D-stadsmodellen. Een goed evenement waarvan ik weggegaan ben met meer 
inzicht én meer vragen. Wat me er opviel is dat er in Nederland een trend gaande 
lijkt waarbij gemeenten die met een 3D-stadsmodel willen beginnen op bezoek 
gaan bij een gemeente die al zover is en vervolgens dan maar overnemen wat 
deze gemeente heeft gedaan. Op zich geloof ik ook dat het slimmer is om goed 
te stelen dan slecht zelf te verzinnen, maar toch vroeg ik me af: is voor iedereen 
dezelfde aanpak wel goed? Door Jan Blaauboer

Waarom een 3D-stadsmodel 
een goed plan verdient

Einddoel dient leidend te zijn bij opzet model
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denk ik dat het verstandig is om eerst na te 
denken, uit te werken en dan pas tot actie 
over te gaan. Want slow & excellent is uitein-
delijk beter dan quick & dirty. n

Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

3D-stadsmodel met een goed gedefinieerde 
nauwkeurigheid.

Vooruit kijken en plannen maken
Zelf denk ik dat we een grote kans hebben 
gemist met de BGT. Ik heb het al veel vaker 
gezegd: de BGT had verplicht 3D moeten 
zijn, want dat had de 3D-geo-wereld in Ne-
derland een geweldige boost gegeven. Nu 
worden wij ingehaald door landen waar 
3D wel omarmd is en wordt Nederland een 
steeds onaantrekkelijker markt voor bijvoor-
beeld softwareleveranciers.
Als er geen directe pijn is, is visie een perfect 
alternatief. Maar ja… in een land waar de 
premier de uitspraak doet dat “visie de olifant 
is die het uitzicht belemmert”, (Mark Rutte uit 
zijn H.J. Schoo-lezing van 2013) ben ik daar 
niet meteen hoopvol over gestemd.
Omzien in wrok helpt echter niemand en 
daarom kijk ik ook graag vooruit. Ik neem 
een gemeente als voorbeeld en geef tips over 
wat ik denk dat deze zou moeten doen. De 
eerste stap is denk ik dat de beleidsplannen 
voor langere tijd moeten worden gelezen 
en bijvoorbeeld de vraag moet worden ge-
steld: waar willen we in 2030 zijn? Als je 
dé fietsstad van Nederland wilt zijn, is een 
(nauwkeurig) 3D-stadsmodel wellicht minder 
belangrijk dan wanneer autonoom OV een 
doel is voor 2030. Autonome voertuigen heb-
ben immers een precies en gedetailleerd 3D-
model nodig om in hun omgeving te kunnen 
functioneren en fietsers zijn in het algemeen 
wat meer zelfredzaam − alhoewel daar wel-
licht ook wel wat over te zeggen valt.
Als je eenmaal weet wat je wilt, kun je een 
plan maken hoe er te komen en dat is dan 
ook de tweede stap. In die fase zijn budget-
ten te bepalen en aan te vragen: zonder men-
sen, tijd en geld gaat het niet lukken. 

Begin niet zonder doel
Bovenstaande lijkt mij vrij helder: zonder 
goed onderzoek en een gedegen plan had-
den wij de Deltawerken niet kunnen volbren-
gen. Maar gedegen plannen lijken niet meer 
van deze tijd. ‘Gewoon gaan beginnen’ is 
het credo van vandaag. Eerlijk is eerlijk, ik 
heb dit geloof ook een tijd aangehangen. Ik 
begin echter te beseffen dat beginnen zon-
der einddoel heel gemakkelijk tot falen kan 
leiden. En alleen een dwaas herziet zijn (of 
haar) mening nooit…
Wellicht is een goed gedegen plan maken 
niet erg sexy en biedt het niet de mogelijkheid 
om snel even een bereikt doel te tonen. Het is 
niet even snel het laaghangend fruit plukken, 
er is geen quick-win en al zeker geen win-
winsituatie, om maar even alle gebruikelijke 
clichés de revue te laten passeren. Maar toch 

Hergebruik vs opnieuw inwinnen
Met een concreet voorbeeld wil ik een en 
ander verduidelijken over nut en noodzaak 
van PLM voor GWW: het realiseren van een 
nieuwe weg. Natuurlijk sluit deze weg aan 
op bestaande wegen. Informatie over deze 
aansluitpunten en het terrein waar het wegtra-
cé doorheen loopt is dan ook zeker van be-
lang. Traditioneel wordt deze informatie op-
nieuw ingewonnen door de constructeur en/
of aannemer onder het motto ‘dan weten we 
zeker dat het goed is’. Dat laatste is natuurlijk 
enigszins kolder, omdat ook andere partijen 
best goed kunnen zijn in het inwinnen van 
data en die data kunnen dan ook prima wor-
den hergebruikt. Een belangrijk probleem is 
daarbij echter het volgende: soms heeft de 
gemeente de data al wel beschikbaar, maar 
wil ze deze niet met garantie verstrekken aan 
opdrachtnemers. Daarbij wordt dan als volgt 
geredeneerd: als de door ons verstrekte data 
onjuist blijken te zijn, heeft de constructeur 
en/of aannemer een claim bij de gemeente 
en dat risico willen we niet nemen. Ik vind 
dit echt ongelofelijk: als je als gemeente de 
eigen data niet vertrouwt, waarom heb je die 
data dan überhaupt? Met in het achterhoofd 
de gedachte ‘eenmaal vastleggen, meer-
voudig gebruiken’ is dit echt te absurd voor 
woorden. 
De eigenaar van de data, de gemeente − 
maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een 
provincie of andere bestuursorganisatie − zal 
hier echt het voortouw moeten nemen. Het 
opnieuw inwinnen van data betekent immers 
extra werk voor de constructeur en/of aan-
nemer en dus extra omzet − en dat geeft nie-
mand vrijwillig op. Het is echter wel wegge-
gooid gemeenschapsgeld als de goede data 
al voorhanden zijn en als belastingbetaler 
word ik hier dan ook niet blij van! 

Medicijn
Het probleem is dus: als je geen idee van de 
nauwkeurigheid van je 3D-stadsmodel hebt, 
kun je deze data dus ook niet voor het ont-
werp-, bouw- en beheerproces gebruiken. 
Vervolgens kun je ook niet eenvoudig kijken 
of de nieuwe weg ‘past’. Dat is jammer, want 
dit is nu net een van de mogelijkheden om 
faalkosten, nog altijd een puntje in de bouw-
wereld, te minimaliseren.
Wat te doen in zo’n geval? Wanneer je 
hoofdpijn hebt, koop je een aspirine en wan-
neer het regent koop je een paraplu… Met 
andere woorden: als een product een bepaal-
de pijn wegneemt, wordt het gekocht en ge-
bruikt. En de (financiële) pijn die veroorzaakt 
wordt door het telkens weer opnieuw inme-
ten van data is nu net iets wat weggenomen 
kan worden door een netjes bijgehouden 
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Sweco is een echt internationaal ingeni-
eursadviesbureau, met duizenden werk-
nemers in verschillende landen die alle-

maal zijn verdeeld over verschillende kantoren, 
afdelingen en taalgebieden, en het is dan ook 
geen verrassing om te constateren dat het be-
drijf een gedecentraliseerde organisatie kent. 
De IT binnen Sweco wordt echter wel centraal 
aangestuurd, een proces waar Farinha vanuit 
zijn functie bij betrokken is. Hij vertelt over de 
technologische ontwikkelingen in de afgelo-
pen tien jaar. “Zo’n tien jaar geleden zijn we 
binnen Sweco overgestapt van 2D naar 3D 
en BIM om het ontwerpproces te versnellen 
en de productiviteit van onze medewerkers te 
verbeteren. Daarbij hebben we voor alle Tekla-
gebruikers binnen Sweco, en dat zijn er in to-
taal zo’n elfhonderd, een uniforme omgeving 
gebouwd binnen de ontwerpsoftware, zodat 
alle ontwerpprocessen in  alle vestigingen op 
dezelfde manier verlopen. Dat is handig, want 
zo kunnen alle ontwerpers automatisch ge-
bruikmaken van de verschillende tools die we 
hebben ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld para-
metrische tools voor het doorrekenen van staal-
constructies in Tekla. We hebben inmiddels al 
heel veel van dit soort tools gemaakt en die 
zijn in de periode 2014 tot en met 2018 zo´n 
vier miljoen keer gebruikt en hebben daarbij 
100 duizend uur aan werk bespaard. Een ex-
tra voordeel is daarbij dat het niet alleen de 
productiviteit verbetert, maar ook herhalings-
werk voorkomt. Ontwerpers kunnen zich zo 
meer richten op het creatieve deel van het ont-
werpproces en zo wordt dus ook de kwaliteit 
van het werk verbeterd.”

In de wereld van de bouw, architectuur en milieu zal de naam Sweco niemand onbe-
kend in de oren klinken, het bedrijf is immers het grootste ingenieursadviesbureau 
van Europa en heeft kantoren in twaalf Europese landen. Het is dan ook interessant 
om te zien hoe een partij als Sweco in de loop der jaren is omgegaan met de ontwik-
kelingen op IT-gebied en hoe het nieuwe mogelijkheden inzet voor een soepele be-
drijfsvoering. BIGnieuws sprak hierover met Ricardo Farinha, director of technology 
bij Sweco Finland, en Tjeerd Hermsen, BIM-manager bij Sweco Nederland. Door Lambert-Jan Koops

Kunstmatige intelligentie 
vormt Sweco´s toekomst 

Tools verzorgen de verbetering van het ontwerpproces

Bouw

Ricardo Farinha, director of technology bij Sweco Finland, over de toekomst van ontwerpen: “Kunstmatige intelligen-
tie zal ervoor zorgen dat ontwerpers over tien jaar superkrachten hebben in vergelijking met de ontwerpers van nu.”
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krachten hebben, vergeleken met de ontwerpers 
van nu, maar ik denk echt dat kunstmatige intel-
ligentie heel veel nieuwe mogelijkheden zal bie-
den. Ook mogelijkheden waar we nu misschien 
nog niet eens aan denken. Kunstmatige intelli-
gentie bevindt zich nu op een punt waar mobiele 
telefoons en internet twintig jaar geleden zaten 
en kijk eens wat de impact daarvan is geweest. 
In vergelijking met die tijd hebben onze huidige 
ontwerpers ook superkrachten.” 

Issue tracker
Met de voorspellingen van Farinha in het achter-
hoofd is het interessant om de huidige BIM-ont-
wikkelingen bij Sweco in Nederland te bekijken. 
BIM-manager Tjeerd Hermsen vertelt hierover. 
“Bij een traditioneel engineeringproces wordt 
informatie soms tot wel zeven keer opnieuw in-
gevoerd door verschillende partijen en dat kost 
natuurlijk geld en tijd, en levert als bonus ook 
nog eens een extra kans op fouten op.  Wat we 

nen Sweco. Zo is het mogelijk om de nieuwssites 
van Finland door de tools te laten monitoren en 
kunnen problemen bij nieuw opgeleverde pro-
jecten worden voorkomen. Stel bijvoorbeeld dat 
in een bepaald soort gebouw in een specifieke 
regio veel schimmelgroei voorkomt, dan kan ons 
systeem dat herkennen en ervoor zorgen dat dit 
voorkomen wordt in het ontwerp van een verge-
lijkbaar project. Dat zou al een enorme winst 
zijn. En als er dan ook nog eens zaken worden 
meegenomen als gebruikerservaring, dan wordt 
het helemaal goed mogelijk om ontwerpen te op-
timaliseren op een manier die we in het verleden 
voor onmogelijk zouden hebben gehouden.”
De woorden van Farinha klinken optimistisch 
en de mogelijkheden die hij schetst voor de 
toekomst schurken gevoelsmatig al bijna tegen  
sciencefiction aan. Toch is de director of tech-
nology heel stellig over zijn toekomstvisie: “Mis-
schien klinkt het een beetje alsof ik voorspel dat 
onze ontwerpers over tien jaar een soort super-

Kennis vastleggen
Om de kwaliteit van het werk te verbeteren en te 
voorkomen dat het wiel meerdere keren wordt 
uitgevonden binnen Sweco, denken Farinha 
en zijn collega´s na over de manieren waarop 
kennis kan worden vastgelegd en beschikbaar 
wordt gemaakt. Dat is echter makkelijker ge-
zegd dan gedaan, want de beschikbare infor-
matie groeit exponentieel. “Volgens IBM ver-
dubbelt de informatie op internet elke dertien 
maanden. Dat biedt kansen, maar levert ook 
een uitdaging op, aangezien deze groei expo-
nentieel is en wij als mensen lineair denken. We 
kunnen dan ook niet verwachten dat onze ont-
werpers alles weten wat er te weten valt en hun 
manier van werken constant de meest optimale 
manier van werken is. Vandaar dat we stappen 
hebben genomen om die manier van werken 
automatisch te verbeteren. In het verleden ging 
veel van het ontwerpwerk op basis van erva-
ring en intuïtie. Bij het bouwen van bijvoorbeeld 
een school viel een team daarbij dan terug op 
alleen de eigen ervaring die het in het verleden 
had opgedaan met vergelijkbare projecten, ter-
wijl er een overweldigende hoeveelheid kennis 
was verzameld door andere teams die verge-
lijkbare projecten hebben uitgevoerd. Die intuï-
tieve benadering vonden we dan ook een veel 
te vrijblijvende aanpak en we wilden toe naar 
een situatie waarin meer beslissingen zouden 
worden genomen op basis van objectieve fei-
ten in plaats van subjectieve meningen.”
Voor het optimaliseren van het ontwerpproces, 
zijn binnen Sweco zogenaamde Dynamic Tools 
geïntroduceerd, die gebruikmaken van kunst-
matige intelligentie. Deze tools bieden niet al-
leen functionaliteit, maar volgen ook de hande-
lingen van de ontwerper en verzamelen daarbij 
alle relevante gegevens. Op basis daarvan 
passen ze zich aan zodat ze een volgende keer 
nog betere functionaliteit kunnen aanbieden. In 
het geval van prefab wanden bijvoorbeeld, kan 
de tool ontdekken dat een ontwerper in speci-
fieke situaties telkens een wijziging doorvoert 
in een wand en bij een volgende gelegenheid 
ervoor kiezen om de wand al gewijzigd aan 
te bieden.”

Input uit alle bronnen
De ontwikkeling van de Dynamic Tools is in volle 
gang bij Sweco. Momenteel worden er voor de 
input van de tools twee bronnen gebruikt, de ont-
werphandelingen en de ontwerpbibliotheek. Het 
is echter de bedoeling dat de tools binnenkort 
ook informatie uit andere bronnen zullen halen, 
zoals bijvoorbeeld het ERP-systeem. “Informatie 
uit de ERP-database is belangrijk voor het op-
timaliseren van het model met het oog op het 
maakproces”, zo legt Farinha uit. “Er zijn echter 
nog veel meer mogelijkheden, want het inputsys-
teem hoeft zich niet te beperken tot bronnen bin-

Tjeerd Hermsen, BIM-manager bij Sweco Nederland: “Het door Sweco ontwikkelde issue-trackersysteem, de Sweco 
Model and Review Tool (SMaRT), helpt eindgebruikers om te begrijpen welke problemen zich waar bevinden en 

draagt zo bij aan een betere workflow.”  
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Tijdens het Bergen Light Rail-project in Noorwegen is de Sweco Model and Review Tool voor het eerst projectbreed ingezet door Sweco. 

jaren geleden nog ondenkbaar, omdat er soms 
wel tweehonderd man betrokken was bij een 
project en het voor een menselijke beheerder on-
mogelijk was om al hun werkzaamheden bij te 
houden. Dankzij het inwinnen van de data kun-
nen we vervolgens problemen ook actief voorko-
men. Wanneer in het verleden is gebleken dat 
een specifieke actie van een ontwerper voor een 
probleem heeft gezorgd in de workflow, zal de 
kunstmatige intelligentie ingrijpen als er op een 
vergelijkbare manier op eenzelfde probleem 
wordt aangestuurd. Een fantastische ontwik-
keling omdat daarmee steeds meer fouten en 
kosten kunnen worden vermeden. De inzet van 
kunstmatige intelligentie in het ontwerpproces is 
dan ook absoluut de toekomst.” n

www.sweco.nl

dels uitgebreid getest én toegepast, onder an-
dere bij het Bergen Light Rail-project in Noorwe-
gen, en zullen deze dan op korte termijn overal 
binnen Sweco implementeren.”

Voorspellende analyse
De ontwikkeling van SMaRT biedt direct de al 
door Hermsen genoemde voordelen voor de 
gebruikers van de tool, maar past ook weer in 
de grotere kunstmatige-intelligentieplannen van 
Farinha.  Hermsen: “De tool laat niet alleen zien 
waar de issues zitten, maar geeft ook informatie 
over de manier waarop ze worden opgelost en 
houdt bij hoelang ze blijven bestaan. Die infor-
matie kan weer als input worden gebruikt voor 
het verbeteren van de werkzaamheden.”
Farinha vult zijn collega aan: “Een interessante 
mogelijkheid is dat we met behulp van kunst-
matige intelligentie inmiddels een voorspellende 
analyse kunnen uitvoeren bij heel grote projec-
ten en zodoende een beeld kunnen vormen van 
de toekomst van het project. Dat was enkele 

nu willen, is dat we dezelfde werkmethode gaan 
hanteren om zo efficiënter met elkaar samen te 
werken. Het samenwerken met  buitenlandse 
collega’s wordt veel eenvoudiger als je dezelfde 
centrale werkmethode hanteert. Een van de za-
ken waar we momenteel aan werken is de ont-
wikkeling van een dashboard voor Navisworks. 
Dit betreft de koppeling van een projectbeheer-
singssysteem voor issues, waaronder bijvoor-
beeld clashes, met de geometrische informatie, 
zoals coördinatiemodellen. In deze oplossing 
zijn zo ook issues aan te maken door bijvoor-
beeld projectleiders. Deze laatsten werkten in 
het verleden altijd met hardcopy tekeningen en 
2D-bestanden, maar moeten in een BIM-project 
met 3D overweg kunnen en dat zorgt voor een 
compleet andere manier van werken. Het ontwik-
kelde issue-trackersysteem, met de naam Sweco 
Model and Review Tool (SMaRT), heeft dan ook 
zijn waarde inmiddels al bewezen, aangezien 
het de eindgebruikers helpt om te begrijpen wat 
de problemen zijn.  We hebben deze tool inmid-

Bouw

Bergen Light Rail en SMaRT
Het door Sweco uitgevoerde Bergen Light Rail-project in Noorwegen omvatte een verlenging van tien kilometer van het bestaande traject, 
de aanleg van een tunnel door de Noorse rotsen en het verbinden van Bergen met de buitenwijk Fyllingsdalen.
De opdrachtgever wilde tijdens het project regelmatig updates ontvangen over de voortgang van het project. Om dit mogelijk te maken 
ontwikkelde Sweco een eigen tool op basis van Navisworks waarmee alle betrokkenen een 3D-projectmodel in de cloud konden benade-
ren en er informatie aan konden onttrekken. Issues zijn daarbij binnen het model te filteren op locatie, zodat een volledig beeld ontstaat 
van het probleem en het mogelijk is om direct een oplossing te zoeken. 
De nieuwe oplossing staat bekend als de Sweco Model and Review Tool – of SMaRT. Tegenwoordig gebruiken enkele honderden Sweco-
medewerkers in meer dan dertig disciplines SMaRT om het nieuwste ontwerpmodel te bekijken, problemen op te sporen en samen te 
werken. Daarnaast kunnen ook klanten en opdrachtgevers gebruikmaken van de tool om issues te bekijken en de voortgang te monitoren.
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Het ontwerp van TOREN is gemaakt 
door GeO Architecten uit Schagen. 
Scholtens Bouw Wognum is verant-

woordelijk voor de bouw, terwijl Beerepoot 
Installatietechniek tekende voor de elektro-
technische installaties. De installateur uit 
Zwaagdijk-Oost is al vanaf de voorberei-
dingsfase bij het project betrokken, om mee te 
denken over alle elektrotechnische installaties 
in het project, vertelt Jesper Kruis, werkvoor-
bereider/tekenaar bij Beerepoot Installatie-
techniek. “Denk bijvoorbeeld aan de centrale 
verlichting, terreinverlichting, parkeergara-
geverlichting, noodverlichting, toegangscon-
trole, intercominstallatie, brandmeldinstallatie 
en voorzieningen voor de laadpalen. Daar-
naast verzorgen we in dit project de E-instal-
laties in de woningen, vanaf de meterkast tot 
en met de stopcontacten en verlichtingspun-
ten, waarbij iedere bewoner zijn persoonlijke 

wensen kan inbrengen.” Op het dak van TO-
REN komen zonnepanelen, vertelt hij, die in 
een groot deel van de energievraag moeten 
voorzien. “Alle verlichting wordt uitgevoerd 
in LED, waarmee we maximaal tegemoetko-
men aan de duurzaamheidswensen van onze 
opdrachtgever.”

Uitvoering in BIM
Het project wordt tot op detailniveau uitgewerkt 
in BIM. “Een specifieke wens van opdrachtge-
ver Scholtens Groep en aannemer Scholtens 
Bouw”, vertelt Kruis. “Groot voordeel van deze 
werkwijze is namelijk dat clashes/knelpunten al 
in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost 
kunnen worden, met een soepele uitvoering als 
resultaat. Bovendien geeft BIM de mogelijkheid 
om de opdrachtgever visueel inzicht te geven in 
het gebouw én de installatietechniek, alvorens 
we tot de uitvoering overgaan.”

Alle E-installaties worden door Beerepoot Instal-
latietechniek uitgewerkt in het model van de ar-
chitect. “Voor elke woning maken wij een basis-
installatie, die in overleg met de bewoners verder 
wordt uitgewerkt. De diverse modellen worden 
vervolgens via IFC gedeeld met de bouwkundig 
aannemer, die de BIM-regie voert, alle modellen 
controleert, de clashcontroles uitvoert en eventu-
ele wijzigingen verwerkt. Wijzelf genereren uit 
het BIM-model onze 2D-tekeningen, voor gebruik 
op de bouw, net als de 2D-PDF’s voor de aan-
nemers en diverse kopers.”

Focus op installatietechniek
Appartementencomplex TOREN is het eerste 
project dat Beerepoot Installatietechniek met 
de DDS-CAD-software van Data Design System 
uitvoert. “In het verleden werkten wij met Revit, 
maar uit kostenoverwegingen zijn we op zoek 
gegaan naar een passend alternatief”, vertelt 

Appartementencomplex TOREN in Hoorn bevat na oplevering 209 luxe appartementen. 

In Hoorn wordt volop gebouwd aan appartementencomplex TOREN, tussen de 
Maelsonstraat en de Provinciale weg en op korte afstand van alle belangrijke 
faciliteiten. Het complex bestaat uit laagbouw en een toren van twintig verdie-
pingen met bovenin twee penthouses. In de nieuwbouw komen 209 luxe ap-
partementen van verschillende afmetingen, variërend van 70 tot en met 136 
vierkante meter. Het complex krijgt bovendien een ondergrondse parkeerkelder 
met 178 parkeerplaatsen, een ruime fietsenstalling en bergingen voor de bewo-
ners. Op het dak van de kelder komt een besloten binnentuin.Door Lieke van Zuilekom

Project TOREN tot op detail-
niveau uitgewerkt in BIM

Visueel inzicht in gebouw én installatietechniek

Voor elke woning van TOREN maakt Beerepoot Installatietechniek een basisinstallatie, 
die in overleg met de bewoners verder wordt uitgewerkt. 
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waarin een groot aantal basisartikelen is geïnte-
greerd. “Tijdens het ontwerp van TOREN heb-
ben we hiervan al veelvuldig gebruikgemaakt. 
Ook hebben we zelf al enkele symbolen aange-
maakt, wat in Revit zeer lastig was.”

Opzet 
Voorafgaand aan project TOREN hebben de 
BIM-modelleurs van Beerepoot Installatietech-
niek een driedaagse training gevolgd. “En bij 
de start van dit project heeft product specialist 
Gertjan Laurenssen van Data Design System ons 
geholpen met het opzetten van het BIM-model, 
conform onze wensen én onze bedrijfsstructuur. 
Dat hebben wij als zeer nuttig ervaren. Inmiddels 
hebben we al meerdere projecten opgestart, 
waarin we steeds weer voor DDS-CAD hebben 
gekozen. Zowel bij 2D- als bij 3D-projecten. Wij 
verwachten dat BIM over enkele jaren dé stan-
daard is in de bouw en als organisatie zijn we 
hier klaar voor.” n

Lieke van Zuilekom is freelance journalist.  

Voor meer informatie over TOREN van Hoorn, zie 

www.wonen-hoorn.nl. Voor meer informatie  

over Stabiplan, zie www.stabiplan.com/nl-nl.

www.beerepootinstallatietechniek.nl

www.dds-cad.nl 

Kruis. “Via via kwamen wij uit bij de DDS-CAD-
software.” Waar Revit met name gericht is op de 
bouwkundige kant, focust DDS-CAD zich vooral 
op de installatietechniek, vertelt hij. “Dat spreekt 
ons enorm aan. In DDS-CAD kunnen we bijvoor-
beeld combinaties van verschillende schakelaars 
maken. En ook over de achtergrondinformatie 
− bijvoorbeeld in welke groep een stopcontact 
geplaatst wordt − is heel goed nagedacht. Bo-
vendien zijn groepindelingen eenvoudig aan te 
passen, wanneer installaties wijzigen. We kun-
nen alle inbouwdozen al tijdens het modelleren 
in de wanden intekenen. Vervolgens kan de aan-
nemer heel eenvoudig de wandenboekjes uit het 
BIM-model genereren, om de betonwanden van 
het nodige leidingwerk te voorzien. Onder meer 
deze functies hebben ons over de streep getrok-
ken.”
Toch plaatst hij ook een kanttekening. “In Revit 
kon je bestanden uitwisselen via RVT. Bij DDS-
CAD gebeurt dit via IFC, dat visueel iets minder 
goed functioneert. Om te voorkomen dat wijzi-
gingen over het hoofd worden gezien, is − naast 
de uitwisseling van bestanden − ook een goede 
communicatie vereist. Bovendien zijn de IFC-
modellen nogal groot, wat een hoop capaciteit 
van de software vergt. Op deze vlakken is in de 
toekomst nog een slag te maken.” Wel is Kruis 
zeer te spreken over de database van DDS-CAD, 

Generative 
Design 

Toen mij vanuit EGM werd gevraagd om me te ont-
fermen over een afstudeerder die zich wilde storten 
op het fenomeen ‘Generative Design’, zei ik onmid-
dellijk ja, want ik hou van nieuwe dingen ontdek-
ken en out-of-the-box denken. Ik wist dat generative 
design iets met slimme computers en algoritmes te 
maken had waardoor computers zelf iets in elkaar 
kunnen zetten, maar − de eerlijkheid gebied mij te 
zeggen − ik wist niet precies wat deze term nu exact 
betekende… 

Inmiddels ben ik helemaal op de hoogte en weet ik 
dat computers wel slim kunnen zijn, maar niet ons 
werk kunnen overnemen − toch wel mijn grote angst 
als het gaat over dit soort innovatieve ontwikkelin-
gen. Wel is het zo dat de computer ons kan helpen 
door onnodig veel en vooral ‘suf’ werk uit handen 
te nemen, en (niet onbelangrijk) ons in laat zien dat 
er niet één, twee of drie maar misschien wel hon-
derd of meer oplossingen te bedenken zijn voor 
dat ene vraagstuk. Het leuke is daarbij dat we die 
honderd of meer oplossingen zelf hebben gecreëerd 
door immens veel data te verzamelen over bijvoor-
beeld ontwerpen van grote, complexe ziekenhuizen. 
Daarmee hebben we (onbewust) een best practice 
gemaakt. De vraag is alleen door welke bril er naar 
het onderwerp wordt gekeken: is het uitgangspunt 
ruimtegebruik, wordt er alleen vanuit financieel oog-
punt naar gekeken, is de vorm van belang of speelt 
innovatie een rol? Aan de hand van dit uitgangspunt 
én de verkregen data kan de computer oplossingen 
bedenken. 

Uiteindelijk is de architect nog steeds degene die de 
beslissingen neemt. De computer schotelt oplossingen 
voor en de architect bepaalt of deze oplossingen ac-
ceptabel zijn of dat er nog iets ‘bijgeschaafd’ moet 
worden. Eigenlijk is dit proces niet nieuw: Facebook 
vertelt mij al jaren wat ik leuk schijn te vinden, Spotify 
schotelt mij voor van welke muziek ik gelukkig word 
en vrijdagochtenden krijg ik reminders van Netflix.

Wederom zorgt innovatie ervoor dat werkzaamhe-
den verschuiven en veranderen, waardoor onze ont-
werpen én processen verbeteren. Een computer zegt 
niet of iets mooi of lelijk is, wel of iets goed of slecht 
is. Eén ding is zeker: tussen drie uiteindelijke oplos-
singen van de computer zit er zeker één die niet door 
de mens verzonnen kan worden.

Innoveren, met als doel jezelf te verbeteren… I love it!
 

Dordrecht, juni 2019
PoweredbyEGM – Martijn Schuil

Appartementencomplex TOREN in Hoorn bevat na oplevering 209 luxe appartementen. 

Het appartementencomplex TOREN krijgt een ondergrondse parkeerkelder met 178 parkeerplaatsen. 
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De drie dagen HxGN LIVE 2019 werden op 11, 12 en 13 juni gehouden in Las Vegas. 

Er werden dit jaar twee belangrijke 
keynotes gehouden tijdens de Geosys-
tems Track van HxGN LIVE. De eerste 

had de titel Beyond Reality: Digital Reality’s 
Next Frontier waarin Hexagon’s Geosystems 
president Juergen Dold een reis maakte door 
de wereld van Hexagon-innovaties. Innova-
ties die beginnen met een droom, innovaties 
die grenzen doorbreken en innovaties die ons 
voorbij de realiteit van vandaag leiden. Maar 
alles begint met een droom: als je het kunt 
dromen, kun je het doen. De tweede grote 
keynote in de Geosystems Track Keynote was 
van Hexagon’s Geosystems CTO Burkhard 
Boeckem en had de titel Embrace Reality: The 
BLK story accelerates. Hij vertelde hoe het 
BLK-verhaal evolueert en opnieuw een ver-
andering in de markt teweeg brengt. Met de 
introductie van twee nieuwe BLK-familieleden 
binnen het productgamma van Leica, BLK247 
en de BLK2GO, worden nieuwe deuren ge-
opend en komt het BLK-verhaal in een stroom-
versnelling.

Leica DSX
Naast de twee door Boeckem genoemde 
nieuwe producten werden er ook nog twee 
andere producten gelanceerd, waarmee het 
totaal dus kwam op vier nieuwe innovaties 
die werden gepresenteerd tijdens HxGN LIVE 
2019. De eerste daarvan is de Leica DSX, 
een draagbare grondradar(GPR)-oplossing 
voor ondergrondse nutsdetectie. De Leica 
DSX is ontworpen om het inwinnen van gege-
vens te vereenvoudigen en de gegevensver-
werking te automatiseren. Het apparaat stelt 
de DSX-gebruikers in staat om ondergrondse 
nutsvoorzieningen te detecteren, in kaart te 
brengen en te visualiseren. Een belangrijk on-

derdeel van de DSX-oplossing is de software, 
DXplore, die samengevoegde radarsignalen 
omzet in resultaten. In tegenstelling tot andere 
GPR-oplossingen hoeven gebruikers geen er-
varing te hebben met het interpreteren van 
onbewerkte radargegevens en hyperbolen. 
DXplore gebruikt een slim algoritme om bin-
nen enkele minuten, terwijl gebruikers nog 
steeds in het veld zijn, digitale nutskaarten te 
genereren. De kaart kan ook worden geëx-
porteerd naar Leica DX Manager Mapping, 
Leica ConX of andere nabewerkingssoftware 
voor verder gebruik in bouwmachines of om 
te combineren met extra data.

Leica Cyclone 3DR
Leica Cyclone 3DR is de nieuwe reality cap-
ture software die een fusie is van de Leica 

Cyclone full-scale point cloud management 
software en de geautomatiseerde point cloud 
analyse- en modeleringssoftware 3DResha-
per. De software levert een vereenvoudigd 
platform voor onder andere landmeten, archi-
tectuur, engineering, bouw (AEC) en opslag-
tank-inspecties. Cyclone 3DR bevat markt-
conforme workflows en biedt een scala aan 
aanpasbare functies voor het automatiseren 
van het opschonen van de point cloud, het 
modelleren, meshing, extractie, inspectie en 
rapportage. Cyclone 3DR maakt gebruik van 
de gecombineerde expertise van 3DResha-
per en Cyclone, waarmee een revolutionaire 
nieuwe oplossing geboden wordt voor een-
voudigere verwerking en visualisatie, resulte-
rend in levering van onder andere hoogwaar-
dige meshes en rapportages.

Op 11, 12 en 13 juni vond in Las Vegas het evenement HxGN LIVE 2019 plaats, 
waar Leica Geosystems haar nieuwe producten presenteerde en toekomstvisie 
deelde. Drie dagen die in het teken stonden van keynotes, innovaties, trainingen 
en presentaties. Door de redactie

Leica Geosystems lanceert 
nieuwe oplossingen 

Visie gepresenteerd tijdens HxGN LIVE 2019 

Geo
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Een van de vier nieuwe producten die Leica Geosystems presenteerde was de 3D-laserscan-sensor voor security 
monitoring Leica BLK247. 

Case studies 
In de Hexagon Geosystems track konden be-
zoekers hands-on trainingen volgen van de 
experts van het hoofdkantoor, zoals product-
managers en ontwikkelaars. Gedurende de 
hele week werden trainingen aangeboden 
voor diverse markten, zoals de bouw, de 
Grond-, Weg-, & Waterbouw, de openbare 
veiligheid, transport, ondergrondse infra & 
communicatie, fabricage, smart cities en high 
definition surveying (HDS). Daarnaast was er 
een grote groep Nederlandse klanten aanwe-
zig op HxGN Live waarvan er een aantal een 
presentatie hield over de toepassing van Leica-
oplossingen in hun bedrijf. 
Zo legde Erik Jung, CEO en eigenaar van Alp-
haplan in zijn presentatie uit hoe Alphaplan 
105 duizend woningen nauwkeurig in aan het 
scannen is met in totaal negen laserscanners, 
met als resultaat ruim duizend BIM-modellen 
per week. Menno de Jonge, director digital 
construction van BAM, ging tijdens zijn pre-
sentatie in op de vraag hoe BAM de weg leidt 
in de digitale transformatie van de bouw en 
welke rol digital reality capture-apparatuur 
daarbij heeft. Rein Brandsma, eigenaar van 
BDM, en collega Anne-Dirk Bakker legden 
aan de hand van voorbeelden van projecten 
uit hoe zij de laatste Leica-technologie van To-
tal Station tot GPS tot 3D-laserscanning inzet-
ten bij projecten. Maarten van de Outenaar, 
director digital solutions bij Asset.Insight. had 
het over de inzet van de Leica Si-Rail software 
op een groot project voor het bepalen van het 
profiel van vrije ruimte met behulp van point 
clouds. Jasper Voortman, projectmanager 3D-
laserscanning bij BIM4ALL liet aan de hand 
van foto’s en praktijkvoorbeelden zien hoe 
Laserscanners, GPS en Total Stations zijn toe-
gevoegd aan hun BIM-processen. 
Ten slotte nam Richard Bun, senior projectma-
nager road transport van Fugro NL, de be-
zoekers in zijn presentatie mee naar de con-
tinue monitoring van de nieuwe tunnel in Den 
Haag. Een project met ruim 6500 meetpunten 
die 24/7 gemeten werden wanneer de tun-
nelboormachine langskwam. 

HxGN LIVE Global 2021
Tijdens HxGN Live 2019 werd bekendge-
maakt dat het evenement vanaf nu om de 
twee jaar zal worden gehouden. De organi-
satie ziet de bezoekers daarmee dus terug in 
2021 in Las Vegas. In de tussentijd worden 
er lokale Hexagon-events gehouden, zoals 
de Leica Geosystems Roadshows van 1 tot en 
met 10 oktober in de Benelux. n

www.hxgnspotlight.com

 

van beperkt of sterk beveiligde ruimtes aan-
zienlijk, omdat het niet meer noodzakelijk is 
om constant monitoren te bekijken. 

BLK2GO
De Leica BLK2GO is de kleinste draagbare, vol-
ledig geïntegreerde handheld-imaging scanner 
in de markt en introduceert een ongeëvenaar-
de mobiliteit voor het scannen van complexe 
ruimtes. De handheld-imaging laserscanner 
combineert visualisatie-, LiDAR- en edge-compu-
ting-technologieën om mobiel 3D te scannen, 
waardoor gebruikers veel behendiger en effici-
enter objecten en ruimtes kunnen inwinnen. De 
BLK2GO heeft een breed scala aan toepassin-
gen, variërend van as-is en as-builtmetingen in 
de architectuur- en bouwwereld, tot locatiescou-
ting, pre-visualisatie en VFX-workflows voor de 
media en entertainmentmarkt.

BLK247
De Leica BLK247 is de eerste 3D-laserscan-
sensor voor security monitoring die zorgt 
voor real-time, 24/7 situational awareness. 
Hij is ontworpen voor real-time vastleggen 
van de 3D-werkelijkheid en biedt een extra 
stap bovenop bestaande veiligheids- en be-
veiligingstoepassingen. De sensor biedt real-
time informatie over de situatie door edge 
computing en technologie die veranderingen 
detecteert met behulp van LiDAR (LIght Detec-
tion And Ranging of Laser Imaging Detection 
And Ranging). Met behulp van kunstmatige 
intelligentie kan de BLK247 het verschil zien 
tussen stilstaande en bewegende objecten, zo-
als bijvoorbeeld een lopend persoon die een 
koffer achterlaat. Er kan dus real-time gewaar-
schuwd worden in geval van veranderingen. 
De BLK247 verbetert de situational awareness 

Het licht aan het eind van de futuristische tunnel is de beursvloer van HxGN LIVE 2019. 
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Het boek ´De stad van de toekomst´ bevat de resultaten 
van de gelijknamige ontwerpstudie. 

Urbanisatie is een van de grote we-
reldwijde trends: in 2050 zal naar 
verwachting zeventig procent van de 

bevolking in steden wonen. Dit betekent dat 
steden steeds complexere systemen worden, 
waar mobiliteit en bereikbaarheid, voedsel- 
en afvalkringlopen, energievoorzieningen, 
sociale inclusiviteit van directe invloed zijn 
op het functioneren van het stedelijk systeem 
en het welbevinden van de bewoners van de 
stad. Dit is echter ook een tijd van grote inno-
vaties: hernieuwbare vormen van energie be-
ginnen breed toepasbaar te worden, op het 
gebied van verkeer en vervoer staan grote 
systeemveranderingen te gebeuren door elek-
trisch, maar ook zelfgestuurd vervoer. Daar-
naast beïnvloeden digitale netwerken het win-
kelgedrag, de goederenlogistiek maar ook in 
toenemende mate de sociale verbanden en 
bewegingen van de bewoners.
Bij de studie ‘De stad van de toekomst’ was 
de onderliggende vraag hoe in tijden van de 
volgende verdichtingsgolf bouwopgaven te 
koppelen zijn aan energietransitie, innovaties 
op gebied van vervoer, circulaire economie 
en andere systeem- en netwerkinnovaties. Is 
het mogelijk om met elkaar te zorgen voor 
een systeemsprong die een duurzame toe-
komst voor de stad borgt? Kan daarbij verder 
worden gekeken dan alleen naar een secto-
rale opgave of specifieke transitie? En hoe 
zien de nieuwe systemen en interfaces er dan 
uit? Wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)-
beelden kan dit leiden?

Omvangrijke opgaven
Omdat de bevolking in de Nederlandse delta 
toeneemt, staan de grote Nederlandse ste-
den voor omvangrijke opgaven: waar komen 
de woningen die nodig zijn om iedereen te 
huisvesten? Hoe kan een goed vestigingskli-
maat voor bedrijven worden gewaarborgd? 
En hoe kunnen al deze ontwikkelopgaven op 

een compacte manier plaatsvinden, zodat de 
open landschappen niet verder worden aan-
getast? Daarnaast zijn er door de VN duur-
zaamheidsdoelstellingen ontwikkeld, zijn er 
op internationaal niveau afspraken gemaakt 
over CO2-reductie en zijn steden bezig met 
programma’s die van de stad naast een brui-
sende plek ook een gezonde leefomgeving 
moeten maken – met aandacht voor onder 
andere de toenemende hittestress, het stede-
lijk waterbeheer en de bereikbaarheid. Grote 
thema’s, waarbij de (nationale en lokale) 
overheden niet zonder private partijen en 
burgers kunnen schakelen. 

Vensters op de stad
Gedurende 2018 werkten tien multidisci-
plinaire teams aan visies voor testlocaties 
in de vijf grootste steden van Nederland: 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
en Eindhoven. Naast architecten en steden-
bouwkundigen werkten landschapsarchitec-
ten, mobiliteitsexperts, experts op gebied 

van circulaire economie, energietransitie, 
future strategies en smart cities, kunstenaars 
en schrijvers mee aan deze ontdekkingsreis. 
Deelnemers aan de studie werkten op een 
‘level playing field’ samen met alle betrok-
kenen vanuit gemeenten en gebieden aan vi-
sies voor de vijf ‘vensters op de stad’ en aan 
ideeën voor de stad van de toekomst in het 
algemeen. Zij werden gevoed door master-
classes, lokale ateliers en plenaire bijeenkom-
sten, waar over de locaties heen het debat 
werd gevoerd over de stad van de toekomst.

Benadering
De testlocaties die werden bestudeerd binnen 
het project ´De stad van de toekomst´ waren 
Stadsrand Oost in Utrecht, Central Innovation 
District in Den Haag, Fellenoord in Eindho-
ven, Alexanderknoop in Rotterdam en Haven-
Stad in Amsterdam. Per locatie bogen zich 
twee teams over de mogelijkheden, waarbij 
ze hun eigen benadering en aandachtspun-
ten konden kiezen. Voor Fellenoord in Eind-
hoven keek het team Urban Arcipelago, het 
internationale team aangevoerd door Mauro 
Parravicini van Mauroparravicini architects, 
bijvoorbeeld naar manieren om de achter-
kant van het station Eindhoven om te vormen 
tot een knooppunt met betekenis voor de stad 
en de verschillende campussen in de Eindho-
vense periferie. Door zowel aan de regionale 
infrastructuur als naar de opwaardering van 
de plek zelf te werken, kwam hier een kwali-
tatief waardevol plan uit.
Bij team Triangel onder leiding van Bart 
Mispelblom Beyer van Tangram architecten, 
stond het proces voorop tijdens de studie. Het 
team verzamelde alle data die het Fellenoord-
gebied in Eindhoven beschrijven en deed 
een poging hier een toekomstperspectief uit 
te destilleren. Een andere tool die werd ge-
bruikt, was een spel dat de belangen van de 
verschillende stakeholders in kaart bracht.  

De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ liep van januari tot eind november 
2018. Aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 kilometer in Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven werd gekeken naar nieuwe manieren van 
stad maken. Op 18 april 2019 werd in Het Nieuwe Instituut het boek ́ De stad van 
de toekomst´ gepresenteerd, met daarin alle resultaten van de ontwerpstudie.Door de redactie

Resultaten ´De stad van de toekomst´ 
beschikbaar als boek

Visies van multidisciplinaire teams op stedelijke ontwikkeling
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Tijdens het project bestudeerden tien teams testlocaties van 1 x 1 kilometer in de vijf grootste steden van Nederland. 

Resultaten
´De stad van de toekomst´ is een gezamenlijk 
initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, 
Vereniging Deltametropool, de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
en Eindhoven, de directoraten-generaal Mo-
biliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat 
van het ministerie van Infrastructuur en Wa-
terstaat en het ministerie van BZK. Het boek 
met de resultaten van de studie beslaat 240 
pagina´s en is deels in het Engels en deels  
in het Nederlands geschreven. Het is te ver-
krijgen via de BNA Shop, en de vakboekhan-
del. n 

www.bna.nl

gelijk in kaart, maar wees ervan bewust dat 
besluitvorming minstens even zwaar leunt op 
emoties en belangenafwegingen.

De conclusies van deze verkenning lagen 
dan ook in het verlengde van dit proces: 
breng de objectieve informatie zo goed mo-

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

netwerken | kennis delen | samenwerken | themabijeenkomsten | aanspreekpunt overheid

word lid! www.geobusiness.nl
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Evert Jan de Vries is een van de bestuur-
ders van 4Winden, en hij legt uit hoe 
4Winden werkt en hoe het project Het 

Schetsblok is gerealiseerd: “Met het opzet-
ten van 4Winden in 2011 heeft oprichter 
Maarten de Boer terug willen keren naar de 
oorspronkelijke gedachte achter wooncorpo-
raties: het (voor middeninkomens) bereikbaar 
maken van kwalitatief goed wonen, met zeg-
genschap in de projectontwikkeling. De Boer 
was als ambtenaar in Amsterdam verant-
woordelijk geweest voor stadsvernieuwings-
beleid. Door de jaren heen waren de woon-
corporaties uitgegroeid tot grote en streng 
gereguleerde lichamen, waarin de bewoners 
nauwelijks nog iets te zeggen hadden. Na 
zijn pensionering kwam hij op de gedachte 
voor anderen mogelijk te willen maken wat 
hij al eens voor zichzelf had gerealiseerd: 
als particulier een woning te laten bouwen 
in de stad. Zo wilde hij, puur op ideologi-
sche gronden, wat tegenwicht bieden aan de 
wooncorporaties die in zijn ogen waren afge-
dwaald van de oorspronkelijke doelstellingen 
op maatschappelijk gebied. Maarten de Boer 
is het inmiddels wat rustiger aan gaan doen 
en in Frankrijk gaan wonen, maar is niet on-
bereikbaar.” 
“Sinds 2014 ben ik in het bestuur van 4Win-
den getreden, en ook dat was ‘uit overtui-
ging’. Na tientallen jaren als communicati-
ons-manager voor enkele grote Amerikaanse 
bedrijven te hebben gewerkt, begon ik me te 
realiseren dat ik al die tijd alleen maar gepro-
beerd had meer van hetzelfde in de markt te 
zetten. Als reactie op dat ‘ontwaken’ heb ik in 
eerste instantie mijn eigen leefstijl aangepast, 
onder andere door voor mijn gezin een duur-

Beste Gebouw van het Jaar 2019 in de categorie Particuliere Woonbeleving: Het Schetsblok. 

Woongebouw Het Schetsblok is door de BNA verkozen tot Beste Gebouw van 
het Jaar 2019 in de categorie Particuliere Woonbeleving. De jury nam daarbij 
naast de esthetische aspecten ook in ogenschouw dat dit project goed inspeelt op 
de wensen van de woonconsument: keuzevrijheid, betaalbaarheid en voldoende 
buitenruimte. De combinatie van die drie wensen laat zich in een stad als Amster-
dam, waar Het Schetsblok staat, maar moeizaam realiseren. Het initiatief voor 
het gebouw kwam van de woonstichting 4Winden.Door Rob Sman

Particulier initiatief is succes 
voor Stichting 4Winden

Woongebouw Het Schetsblok beloond met BNA-prijs Beste Gebouw 

zame woning te ontwikkelen. Vervolgens heb 
ik ook afstand genomen van het werk dat ik 
tot dan toe deed, en nu probeer ik als onder-
nemer ook beter en duurzamer wonen voor 
anderen bereikbaar te maken.”

Zelfsturend
De werkwijze van 4Winden volgt twee 
sporen. Enerzijds worden er eigen plannen 
ontwikkeld waarop geïnteresseerden zich in 
kunnen schrijven; die geïnteresseerden vor-
men dan pas dankzij de gemeenschappelijke 
interesse een groep en worden, naast 4Win-
den, zogeheten medeopdrachtgevers (MO). 
Anderzijds wordt ondersteuning geboden 
aan bestaande groepen die zelf iets willen 
realiseren en gebruik willen of moeten maken 
van de expertise van professionals. Derge-

lijke groepen vormen een collectief particu-
lier opdrachtgeverschap (CPO). Overigens 
komen geïnteresseerden de projecten op het 
spoor door de nieuwsbrief die ze ontvangen 
na zich bij 4Winden tegen een zeer geringe 
vergoeding geregistreerd te hebben. 
“Omdat de groepen in principe zelfsturend 
moeten zijn en de deelnemers gezamenlijk 
besluiten moeten kunnen nemen, spannen wij 
ons in om uit de deelnemers ook een echte 
groep te smeden. Naar onze overtuiging kan 
er alleen zo sprake zijn van volwaardig zeg-
genschap in het ontwikkelproces”, vertelt De 
Vries over wat hij de geheel eigen werkwijze 
van 4Winden noemt. En hij vervolgt: “In pro-
fessioneel geleide workshops leer je met je toe-
komstige medebewoners gezamenlijke wen-
sen te formuleren en te vertalen in resultaat. 

Bouw
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Deze doorsnede van Het Schetsblok toont de diversiteit binnen het gebouw.  

den. Die indelingsmogelijkheden zijn zo vrij 
omdat de gehele draagconstructie bestaat 
uit de kern en draagkolommen in de gevel. 
Het stond de kopers vrij om de afbouw te 
laten uitvoeren door de aannemer, Bébouw 
Midreth, of dit op andere wijze te realiseren; 
er zijn kopers die zelf hun woning hebben 
afgebouwd! Tijdens het ‘uitdenken’ van hun 
ideale woning zijn de deelnemers wel door 
deskundigen begeleid, want niet iedereen 
heeft daarvoor de kennis en het inzicht. Door 
de mate waarin meegedacht en geadviseerd 
is, noemen we deze vorm Ontzorgd CPO.” 

Nieuwe norm
Over Het Schetsblok schreef de BNA in haar 
juryrapport onder meer: “Er is goed nage-
dacht over wat woonconsumenten vandaag 
de dag willen: keuzevrijheid, betaalbaar-
heid, voldoende buitenruimte”, en “De jury 
vindt dat er met dit woningbouwproject een 
nieuwe norm wordt gesteld voor hoe je sa-
men tot een mooi en toekomstbestendig ge-
bouw kunt komen.”
Daar valt natuurlijk weinig op af te dingen, 
zij het dat het begrip ‘betaalbaar’ hier wel-
licht enigszins subjectief geïnterpreteerd moet 
worden; een door een binnenhuisarchitect 
ingericht appartement van 150 vierkante me-
ter valt waarschijnlijk niet onder de oorspron-
kelijke ‘sociale’ doelstellingen van Stichting 
4Winden. Toch moeten we blij zijn dat Het 
Schetsblok er staat: “Het realiseren van een 
dergelijk project, en de waardering ervoor, 
inspireren ons als nooit tevoren om met volle 
energie nieuwe uitdagingen aan te gaan; bij 
de huidige markt- en beleidsontwikkelingen 
zullen zich zeker nog kansen genoeg aandie-
nen”, zegt De Vries tot slot. n

www.gebouwvanhetjaar.nl

www.4winden.nl

www.ana.nl

inmiddels wel een prijswinnend gebouw. De 
omstandigheden om dat te realiseren waren 
destijds gunstig; de gemeente wilde juist dat 
bouwgroepen zouden meedenken over de 
stedenbouwkundige opzet van een locatie 
aan de Westlandgracht. 4Winden heeft toen 
in samenwerking met ANA Architecten de 
eerste ideeën ontwikkeld, op grond waarvan 
een optieovereenkomst is getekend. 
“We zijn in de rest van het traject ook iets 
anders te werk gegaan dan ‘standaard’. Om 
het casco te ontwikkelen hebben we Kondor 
Wessels Vastgoed in de arm genomen, dat 
ook de voorfinanciering op zich genomen 
heeft. Het casco is zodanig ontworpen dat 
de indeling zeer flexibel kan worden aan-
gepast, waardoor woningen mogelijk zijn 
van 46 tot (theoretisch) 400 vierkante meter, 
waarbij een woning zich ook kan uitstrekken 
tot een andere etage. De grootste apparte-
menten zijn 150 vierkante meter groot. Er 
kon al vroeg op dit project worden ingete-
kend en belangstellenden hebben een van de 
25 geplande appartementen kunnen kiezen 
op volgorde van inschrijving, waarna met 
elk van hen sessies zijn gehouden om hun 
wensen en ideeën vast te leggen. Overigens 
hebben we niet alle woningen binnen ons 
relatiebestand kunnen verkopen, en zijn de 
overgebleven appartementen op de markt ge-
bracht. De variëteit in kopers en daarmee ook 
van de gekozen indeling is groot gebleken; 
de locatie heeft iedere doelgroep iets te bie-

Er wordt een plan van aanpak gemaakt, en 
de leden van de groep worden georgani-
seerd in een kopersvereniging.” 

Concurrentie
Het blijkt niet eenvoudig in Amsterdam een 
dergelijk streven ook in resultaten om te zet-
ten. “Amsterdam is nu eenmaal een stad met 
een grote aantrekkingskracht, en dat zet na-
tuurlijk flink druk op de woningmarkt. Dat wil 
zeggen dat er voor iedere mogelijke bouwlo-
catie enorm veel concurrentie is. Cyclussen in 
de economie maken bovendien dat je steeds 
met andere concurrenten en omstandigheden 
te maken krijgt. Op dit moment zijn zowel 
bouwkosten als grondprijzen zo hoog, dat 
wij bijvoorbeeld hebben moeten afhaken 
bij een door een wooncorporatie geïnitieerd 
project, domweg omdat daar voor ons geen 
betaalbare woningen te realiseren waren. 
Gelukkig is er anderzijds ook wel gemeen-
tebeleid dat ons in de kaart speelt door op 
‘pionierslocaties’ gunstige grondprijzen te 
hanteren. Dat we recent op zo’n locatie toch 
niet op bepaalde criteria door de tender kwa-
men is dan wel erg jammer, maar dat is altijd 
nog beter dan domweg te worden uitgeloot, 
wat veel vaker voorkomt.” De Vries voegt 
daar nog aan toe: “Eerlijk gezegd twijfel ik 
soms een beetje of wij, en organisaties zoals 
de onze, de komende tijd nog wel een rol van 
betekenis kunnen spelen.”
In weerwil van die laatste uitspraak staat er 

Bouw
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ScanPlan is bedoeld om het gat te vullen tussen traditionele inspectiemethoden en een ‘volledige’ 3D-laserscan. 

In een ideale wereld is de bestaande informa-
tie die we gebruiken om beslissingen te nemen 
over gebouwde activa correct. Maar we we-

ten allemaal dat dit zelden het geval is! In de 
Architecture, Engineering, Construction-sector 
wordt bijna altijd bestaande informatie ‘herge-
bruikt’, maar de wisselende nauwkeurigheid van 
deze documenten, die soms stokoud zijn, bete-
kent dat niet altijd wordt gewerkt op basis van de 
beste informatie. Wanneer snelheid van belang 
is, laat een specifieke casus van ScanPlan van 
FARO snel zien hoe nauwkeurig de informatie is 
en hoe de gemeten visuele documentatie onmid-
dellijk kan worden gedeeld.

ScanPlan, bedoeld om het gat te vullen tussen 
traditionele inspectiemethoden en een ‘volledige’ 
3D-laserscan, is een handig mobiel apparaat 
waarmee gebruikers tot op 30 millimeter bij een 
afstand van 20 meter een ruimte kunnen opme-
ten door rond te wandelen en van tijd tot tijd het 
apparaat te richten op een van de begrenzin-
gen van de ruimte. ScanPlan genereert een 2D-
plattegrond terwijl de gebruiker beweegt, zodat 
deze kan zien welk deel al is vastgelegd en welk 
gedeelte nog moet worden gedaan om de lay-
out te voltooien. De oplossing beschikt over het 
extra voordeel dat de gebruiker hiervoor de ei-
gen smartphone kan gebruiken.

De hardware zelf maakt gebruik van een ro-
terende laser met een zichthoek van 230 gra-
den, waarmee in één keer een grote ruimte kan 
worden gemeten. Hoewel de oplossing primair 
is gericht op het meten van binnenruimten, kan 
deze in bepaalde situaties ook buiten worden 
gebruikt, zolang de gebruiker maar onthoudt 
dat het apparaat tot op 20 meter nauwkeurig is.

Lacunes identificeren
Nadat de plattegrond is voltooid, kan de gebrui-
ker de resultaten direct exporteren naar diverse 
indelingen (PDF, PNG en DXF) om zo de docu-
mentatie te maken die kan worden vergeleken 

In de wereld van BIM (zoals beschreven in de internationale standaard ISO19650) 
is het beheer van de informatie die tijdens een project wordt gecreëerd, het belang-
rijkste aandachtspunt − vanaf de definitie van het eisenpakket, via de creatie van 
de informatie tot het delen ervan met de verschillende partijen voor contractuele 
doeleinden. Het proces staat hierin centraal en zorgt ervoor dat alle betrokkenen 
weten wat de voordelen zijn en dat ze ernaar streven deze te leveren. Door de redactie

Gebouwen in kaart brengen 
met ScanPlan 

Visuele documentatie creëren
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De hardware zelf maakt gebruik van een roterende laser met een zichthoek van 230 graden, waarmee in één keer 
een grote ruimte kan worden gemeten. 

om deze locaties ‘vooraf te registreren’. Vervol-
gens dient de gebruiker de scangegevens op te 
slaan en een definitieve registratie uit te voeren 
met de software van FARO SCENE.
Door de tijdlijn van het project te volgen, kan 
ScanPlan worden gebruikt om te controleren wat 
er gebouwd of geïnstalleerd is. Ofschoon Scan-
Plan alleen maar een ‘2D-doorsnee’ kan meten 
en niet de volledige 3D-ruimte, levert de Scan-
Plan-workflow snel feedback over de locatie. Zo 
is de voortgang van de bouw te controleren of 
een overzicht van de ruimte te verifiëren wan-
neer volledige 3D-controles niet vereist zijn.

Facility Management
Nog verder op de tijdlijn en soms in situaties 
waarvoor geen ontwerpwerk vereist of onder-
nomen is, wordt ScanPlan gebruikt door Faci-
lity Management of operationele teams om de 
huidige toestand van bestaande panden vast te 
leggen. In het vastleggingsproces, dat eerder in 
dit artikel is samengevat, is vastgelegd hoe de 
informatie voor de plattegrond wordt gegene-
reerd. Daarnaast beschikken teams echter ook 
over de mogelijkheid om, naast het gebruik van 
de gemeten inspectiegegevens en panoramische 
foto‘s binnen FARO SCENE WebShare Cloud, 
ook notities, opmerkingen of asset tags toe te 
voegen aan specifieke items voor operationele 
doeleinden of om huurzones te meten. Deze ge-
combineerde informatie stelt gebruikers in staat 
de algehele toestand van de gebouwen of de 
activa vast te leggen. De juiste records kunnen 
worden gekoppeld aan FM-databases (Facility 
Management) voor doorlopend activabeheer als 
een rechtstreekse of ondersteunende informatie-
bron. n

www.faro.com/nl-nl/producten/faro-scanplan

dia, de mogelijkheid om de locatie beter te leren 
kennen zonder dat het hele team aanwezig hoeft 
te zijn. Wanneer met behulp van deze workflow 
lacunes zijn ontdekt in de hergebruikte docu-
menten, beschikt ScanPlan over een functie die 
inspecteurs helpt toekomstige laserscans beter te 
plannen en te optimaliseren. Met behulp van de 
functie ScanAssist worden automatisch de beste 
posities berekend voor de laserscanner op ba-
sis van de geregistreerde 2D-kaarten. Wanneer 
de gewenste kwaliteit en resolutie zijn ingesteld, 
voorziet ScanAssist de inspecteur van nuttige 
informatie, zoals het aantal vereiste scans, de 
totale tijd die nodig is en het totaal aantal punten 
dat moet worden verzameld. Al deze informa-
tie kan vervolgens door de inspecteur worden 
gebruikt om een nauwkeurigere prijsopgave te 
maken voor de vereiste werkzaamheden.
Wanneer het 3D-laseronderzoek van start gaat, 
kunnen de oorspronkelijke gegevens worden ge-
bruikt om de posities van de scanner te kiezen en 

met de hergebruikte documenten. Beginnen met 
juiste informatie is belangrijk bij elk project (BIM 
of niet) − deze workflow zorgt ervoor dat even-
tuele lacunes zijn te identificeren in de geleverde 
informatie en deze biedt ook een elektronische 
versie van de plattegrond, die later te gebruiken 
is in ontwerp-, bouw- of operationele taken. 
Met een Android- of iOS-smartphone voorzien 
van de gratis ScanPlan-app van FARO, zijn ook 
standaardfoto’s en 360-graden panoramabeel-
den te maken. ScanPlan plaatst de foto’s op de 
plattegrond en voorziet deze van extra markerin-
gen, zodat anderen het gebouw online kunnen 
bekijken wanneer de informatie wordt gedeeld 
via de service FARO SCENE WebShare Cloud.

Optimaliseren toekomstige scans 
Naast het controleren van hergebruikte docu-
menten, biedt de snelle productie van locatieon-
derzoeken en het delen ervan met de rest van het 
team, nauwkeurig en voorzien van mixed me-

Uw partner in:

077 - 2086012

Ontzorging BGT en BAG
Detachering BGT/BAG/BOR
Mutatiesignalering
Stereokartering
Terrestrisch meten
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Het renderen van een interieur kost meer 
moeite dan het renderen van een exte-
rieur. Dit heeft met name met lichtcon-

dities te maken. Bij een exterieur is er stan-
daard voldoende licht aanwezig (zon- en/
of daglicht) en een moderne render engine 
zoals Arnold heeft daar zeer weinig moeite 
mee. Het renderen van een scene met minder 
licht is echter een stuk lastiger voor een ren-
der engine, en renderen is op die manier ook 
goed te vergelijken met fotografie. Fotografe-
ren met veel of weinig licht maakt enorm veel 
verschil met betrekking tot de hoeveelheid 
ruis in een foto. 
De beste eerste stap die een visualiser kan ne-
men, is zorgen voor een algemeen grijs neu-
traal materiaal zonder spiegelingen. Bij een 
ontwerp dat vanuit Revit is geïmporteerd, zijn 
alle objecten echter standaard al voorzien 
van materialen. Door gebruik te maken van 
de State Set-mogelijkheden in 3ds Max kan 
een gebruiker vrij eenvoudig een tijdelijk neu-
traal grijs materiaal toekennen aan een ob-
ject en dit gebruiken tijdens het opstellen van 
de belichting, zie afbeelding 1. Een goed 
alternatief voor het maken van een State Set 
kan een Arnold Operator zijn, maar dat is 
meer voor gevorderde 3ds Max-gebruikers. 

Sun Positioner
Bij het importeren van een Revit-bestand komt 
uiteraard het daglichtsysteem mee vanuit Re-
vit, in de vorm van een Sun Positioner. Wan-
neer een juiste weergave met betrekking tot 
zonlicht versus daglicht van belang is, kan de 
visualiser deze gewoon gebruiken voor een 
eerste stap van interieurverlichting. Wie een 
meer artistieke kwaliteit van licht wenst, kan 
het beste het daglichtsysteem verwijderen of 
uitzetten. 
De Sun Positioner is volledig gebaseerd op 
een High Dynamic Range image die terug 

te vinden is in het Environment/Exposure-
dialoogvenster. Wanneer daar de map wordt 
verwijderd of uitgezet, zal er geen straal met 
licht nog uit het geïmporteerde daglichtsys-

teem komen. Het daglicht van de Sun Positi-
oner is vervolgens opnieuw in te stellen door 
het plaatsen van een Arnold Skydome Light. 
De positie van deze lichtbron is daarbij niet 

Afbeelding 1: Met de State Set-mogelijkheden is eenvoudig een tijdelijk neutraal grijs materiaal toe te kennen  
aan een object. 

In een eerder artikel (BIGnieuws maart 2019) heb ik beschreven hoe het beste 
een exterieurscene met de Arnold render engine te renderen is. In dit artikel 
bespreek ik het renderen van een interieurscene met behulp van deze engine in 
3ds Max 2020. De Arnold render engine wordt overigens steeds populairder, aan-
gezien deze sinds versie 2018 standaard in 3ds Max zit. Wat ook helpt is dat de 
Arnold-ontwikkelaars van mening zijn dat de engine vooral gebruikersvriendelijk 
moet zijn en niet al te technisch.Door Jean-Pierre van Gastel

Arnold-interieurrendering
Tips & Tricks 3ds Max

Afbeelding 2: De Arnold Skydome zorgt voor een mooie, zachte en diffuse belichting, zie afbeelding 2.



61

voor dient de gebruiker dan ook een Arnold 
Spot Light te plaatsen. Dit extra Spot Light 
hoeft vervolgens geen extra licht te berekenen 
en wordt alleen gebruikt voor het Atmosphe-
re-effect. Om het licht van het Spot Light hele-
maal uit te zetten, dient zowel de Diffuse- als 
Indirect-instelling op 0 gezet te worden in 
de Contribution roll-out van het desbetref-
fende Spot Light. De optie om elke lichtbron, 
behalve het Skydome en het Distant Light te 
voorzien van het Atmosphere-effect is terug 
te vinden in het Arnold Renderer-tabblad van 
het Render Setup-dialoogvenster. Door op de 
knop No Mat bij Scene Atmosphere te klik-
ken en vervolgens in de Arnold/categorie te 
kiezen voor Atmosphere, komt de gebruiker 
vanzelf de Atmosphere Volume shader tegen 
die hiervoor te gebruiken is. Deze doet op 
dat moment nog niets omdat de Density stan-
daard op 0 staat. Door de Atmosphere Vo-
lume shader in de Material Editor te slepen en 
vervolgens actief te maken, kan de visualiser 
de bijbehorende parameters aanpassen, zo-
als Density en de Density Color. 
Het laatste type Arnold-lichtbron dat aan te 
raden is voor interieurrendering, is het Arnold 
Mesh Light. De naam beschrijft eigenlijk al 
wat deze lichtbron doet, namelijk de moge-
lijkheid bieden om elke willekeurige 3D mesh 
om te zetten in een lichtbron. Na het plaatsen 
van het Arnold Mesh Light hoeft de gebruiker 
alleen maar aan te geven welke 3D mesh in 
de aanwezige scene mag fungeren als licht-
bron. Het grote voordeel van een Arnold 
Mesh Light ten opzichte van een materiaal 
dat licht afgeeft is dat het Arnold Mesh Light 
veel minder ruis oplevert in de uiteindelijke 
rendering, zie afbeelding 4. n
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dient tegen de buitenkant aan te staan met 
de richting van de lijn van de lichtbron naar 
binnen wijzend. 

Zonlicht
Voor het effect van direct zonlicht in een inte-
rieur is het Arnold Distant Light, geschikt, zie 
afbeelding 3. Het Arnold Distant Light bevat 
instellingen voor de kleur, de lichtsterkte et ce-
tera. De positie van het Arnold Distant Light 
is in te stellen met de 3ds Max transforms 
Move en Rotate. Deze lichtbron heeft daar-
bij geen mogelijkheden voor het instellen van 
bijvoorbeeld tijd en datum. Wie geen indi-
rect licht wil van de zon (Arnold Distant Light) 
kan dit voorkomen door de Indirect-optie in 
de Contribution roll-out uit te zetten. Concreet 
vervangt de gebruiker het cijfer 1 in 0, aan-
gezien het indirecte licht al door de Skydome 
wordt geregeld. 
Voor zichtbaar naar binnen vallende zonne-
stralen, de zogenaamde God Rays, is er de 
Arnold Atmosphere-optie. Dit effect werkt ech-
ter niet op een Arnold Distant Light en hier-

van belang. Uiteraard is het wel belangrijk 
om de geplaatste Skydome een goede om-
schrijving te geven, zodat het later nog altijd 
duidelijk is welke Arnold-lichtbron de Skydo-
me is. De Arnold Skydome zorgt direct voor 
een mooie, zachte en diffuse belichting en zal 
ook zichtbaar worden als achtergrond als de 
optie Light Shape Visible wordt aangevinkt, 
zie afbeelding 2. 

Interior Only
De Portal Mode zorgt voor een betere sam-
pling van licht en staat standaard uit. Voor 
een interieurrendering is deze uiteraard het 
beste op Interior Only te zetten in combinatie 
met Portal Lights. Standaard staat het Skydo-
me Light overigens op een hoge lichtsterkte. 
Door deze bij te stellen met behulp van de 
Exposure-optie, uitgedrukt in F-stop, is deze 
te verlagen. Een Skydome Light heeft ook een 
eigen kleur en deze is standaard wit. Voor 
de kleur kan de gebruiker kiezen uit diverse 
Presets, een zelf te definiëren kleurtempera-
tuur in Kelvin of het gebruik van een texture. 
In dit laatste geval is dit vaak een High Dyna-
mic Range Image (HDRI), die ingesteld moet 
worden zoals aangegeven in het artikel van 
maart dit jaar. 
Wanneer de gebruiker het Arnold Skydome 
Light op Portal Mode Interior Only heeft ge-
zet, dient hij ook de bijbehorende Light Por-
tals te plaatsen. Hiervoor zijn Arnold Quad 
Lights beschikbaar. Een Quad Light is niets 
anders dan een rechthoekig lichtvlak bestaan-
de uit vier punten op basis van de Quad X en 
Quad Y-parameter. Door het vinkje Portal aan 
te zetten, weet Arnold dat de Quad Lights ge-
bruikt worden als Light Portals en geven ze 
geen licht af. Concreet wordt hiermee de 
sampling (kwaliteit in noise) verbeterd en de 
rendertijden verkort. Elk kozijn in het interieur 
dient voorzien te zijn van een Quad Light en Afbeelding 4: Een Arnold Mesh Light levert veel minder ruis op dan een materiaal dat licht afgeeft. 

Afbeelding 3: Arnold Distant Light voor het effect van direct zonlicht in een interieur.
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Afbeelding 1:  Door de verschuiving van de neutrale as veranderen de interne krachten in het hele systeem van een 
balk.

SCIA Engineer integreert de ribben als excentrische balken bevestigd aan platen. 
De excentriciteit wordt berekend uit de helft van de plaatdikte en de helft van de 
hoogte van de doorsnede van de balk. Bij het invoeren van de doorsnede van de 
balk, wordt de hoogte van de doorsnede gedefinieerd als de afstand tussen de 
onderzijde van de plaat en de onderzijde van de balk. 

Een normaalkracht in een plaatrib 
SCIA Engineer Tips & Tricks

Tips & Tricks

Door Dominique Pipers

In afbeelding 1 wordt de hoogte van onze 
balk gemarkeerd als ‘H’. Door de verschui-
ving van de neutrale as veranderen de inter-
ne krachten in het hele systeem. In een een-
voudig systeem, dat slechts onderworpen is 
aan een buigmoment, krijgen we een struc-
tuur met zowel een inwendig buigmoment 
als een axiale kracht.
Gewoonlijk, als de balk zich onder de plaat 
bevindt, krijgen we druk in de plaat en trek 
in de balk.
De excentrische balk veroorzaakt axiale 
krachten in de plaat. Dit blijkt uit de vervor-
ming van het gehele plaat+balk systeem. De 
afbeelding toont de horizontale vervorming 
‘ux’ om grafisch het gedrag van het systeem 

te verklaren. Dit systeem bestaat uit twee 
balken van een rechthoekige doorsnede ver-
bonden met starre bindingen. De horizontale 
verplaatsing van de ondersteuning is vrij om 
de beperking te voorkomen, zie afbeelding 
2. 
Als we kijken naar het begin van de balk, 
kunnen we zien dat er druk optreedt in de 
plaat en trek in de balk. Uiteraard moet het 
hele systeem in evenwicht zijn en de totale 
axiale kracht moet gelijk zijn aan de som 
van de axiale kracht in de plaat en in de 
ligger nul.
In ons model hebben we alleen een balk en 
alle interne krachten van het bovenste deel 
zijn geïntegreerd in de axiale kracht in de 

Afbeelding 2: Een systeem dat bestaat uit twee balken van een rechthoekige doorsnede verbonden 
met starre bindingen. 
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Afbeelding 3: Een snede over het midden van de 
plaat. 

zullen in de plaat blijven. Deze interne krach-
ten worden verplaatst naar de T-doorsnede. 
Integratie van de axiale krachten levert een 
waarde op van 234kN. In de rechthoekige 
doorsnede onder de plaat ontstaat de oor-
spronkelijke waarde van 445kN. Als deze 
axiale kracht van de balk wordt verminderd 
met 234kN, dat de som is van de axiale 
krachten van de effectieve breedte van de 
plaat, volgt daaruit de waarde 211kN.
De axiale kracht buiten de effectieve breedte 
blijft in de plaat. Wanneer de krachten (links 
en rechts) buiten de effectieve breedte wor-
den geïntegreerd, ontstaat een axiale kracht 
gelijk aan 210kN, die in evenwicht is met de 
trek in de rib als een T-doorsnede, zie afbeel-
ding 5. 

Conclusie
In het vereenvoudigde systeem bestaande 
uit een plaat en balk zonder horizontale 
krachten, moeten nul axiale krachten aan-
wezig zijn als integratie. De interne krach-
ten (in onze tekst onderzochten we alleen 
axiale kracht) zullen worden verdeeld tus-
sen de plaat en rib. Deze moeten in even-
wicht zijn.
De effectieve breedte van de plaat zal al-
leen worden gebruikt voor herberekening 
van de interne krachten (N, Vz, My, Mx) 
tussen de plaat en de virtuele T-balk. Het 
heeft geen invloed op de interne krachten 
in het eindige-elementenmodel.
De som van axiale krachten in de gehele 
plaat moet gelijk zijn aan de axiale kracht 
in de rechthoekige balk onder de plaat. 
Wanneer slechts een deel van deze axi-
ale krachten binnen de effectieve breedte 
worden verplaatst, blijven sommige delen 
van de axiale krachten als druk in de plaat 
buiten de effectieve breedte. (Geen angst, 
deze krachten worden behandeld bij het 
ontwerp van wapening in de plaat). En de 
onbeschouwde axiale kracht blijft als trek in 
de virtuele T-doorsnede van de rib.

De interne krachten in de plaat worden uit-
gesloten van de plaat en geïntegreerd in een 
nieuwe virtuele T-doorsnede. Deze virtuele 
doorsnede bestaat uit de effectieve plaat-
breedte en de balk.
Voor de verdeling van de axiale kracht in de 
plaat geldt dat de verdeling gelijk is aan die 
hiervoor waar de effectieve breedte van de 
plaat werd gedefinieerd volgens de norm.
In afbeelding 4 is te zien dat de axiale 
kracht na de krachten binnen de effectieve 
breedte van de plaat werden uitgesloten van 
de plaat. In SCIA Engineer is dit te bereiken 
met behulp van de checkbox ‘RIB’ in de re-
sultaten.
Deze axiale krachten in de effectieve breed-
te van de plaat kunnen worden geïntegreerd 
en leveren een axiale kracht op gelijk aan 
56kN in de plaat. De totale axiale kracht in 
de plaat was 435kN. Daarom ontstaat in het 
deel buiten de effectieve breedte een axiale 
kracht van 435-56 = 379kN.
In de balk hebben we nog steeds dezelfde 
waarde van 445kN (het verschil met de vo-
rige afbeeldingen ontstaat door de aange-
paste grootte van de 2D-eindige elementen).
Bij het maken van de som van de geïnte-
greerde axiale kracht in de plaat en in de 
balk, dient de uitkomst 445-57 = 388kN te 
zijn.
Wat gebeurt er als de effectieve breedte 
van de plaat wordt verhoogd tot 1500 mil-
limeter? Dit volgt uit de volgende formule: 2 
* (0,1 * L) + bw = 2*0,6+0,3. De axiale 
kracht in de plaat is dan nog steeds het-
zelfde. Dat moet zo zijn, aangezien de ef-
fectieve breedte van de plaat geen invloed 
heeft op de verdeling van de axiale kracht 
in de eindige-elementenberekening. Het heeft 
alleen invloed op de splitsing van de krachten 
na de berekening tussen de plaat en de virtu-
ele T-doorsnede.
Het gebied van de effectieve breedte van 
de plaat wordt uit de plaat verwijderd en de 
krachten worden geïntegreerd in de T-door-
snede. De interne krachten buiten de plaat 

rib. Praktisch is de effectieve breedte van de 
plaat kleiner dan de volledige breedte van 
de plaat. Slechts bij uitzondering zijn de rib-
ben op een zodanige wijze geplaatst dat er 
geen ruimte is tussen de effectieve breedtes 
en alle interne krachten in de plaat kunnen 
worden opgeteld in de rib. Dit gebeurt als 
de afstand tussen de ribben kleiner is of ge-
lijk aan de effectieve breedte van de plaat 
berekend uit de nationale norm.
 
Grote plaat
Nu kunnen we een systeem onderzoeken 
waar de breedte van de plaat groter is dan 
de effectieve breedte van de plaat. De even-
wichtsvoorwaarde moet worden voldaan. 
Als de axiale krachten worden geïntegreerd 
in de volledige plaat en de balk, ontstaat 
er – uiteraard – een resultaat gelijk aan nul.
De verdeling van de axiale kracht in de 
plaat is onafhankelijk van de gedefinieerde 
effectieve breedte van de plaat. Enkel de 
stijfheid van de plaat en balk is verantwoor-
delijk voor de vorm van de verdeling van 
interne krachten.
Afbeelding 3 toont een snede over het mid-
den van de plaat die de verdeling van de 
axiale kracht laat zien. De axiale kracht is 
te integreren in de snede over de gehele 
breedte van de plaat. Dit levert 439kN op. 
Vergeleken met de axiale kracht van 435kN 
in de balk, is hiermee het hele systeem in 
evenwicht. Het kleine verschil ontstaat door 
de grootte van de eindige elementen.

Effectieve breedtes
Als de effectieve breedte van de plaat wordt 
verlengd tot de volledige breedte van de 
plaat, wordt daarbij de verdeling van de in-
terne krachten over de plaat verwaarloosd 
en de concentratie in de balk (in feite zijn 
er twee grenswaarden: de minimale effec-
tieve breedte is gelijk aan de breedte van de 
balk en de maximale is gelijk aan de gehele 
breedte van de plaat).

Afbeelding 4: De axiale kracht nadat de krachten 
binnen de effectieve breedte van de plaat werden 

uitgesloten van de plaat. 

Afbeelding 5: De krachten (links en rechts) buiten de 
effectieve breedte geïntegreerd. 
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Afbeelding 6: Een T-doorsnede zonder excentriciteit. 

een effectieve breedte van 300 millimeter 
(de breedte van de balk), een waarde van 
1500 millimeter uit EN 1992 en een wille-
keurig geselecteerde 2500 millimeter. Ook 
een dwarskracht beïnvloedt het resultaat van 
de langswapening, omdat een deel van de 
dwarskracht naar de beugels gaat, een deel 
naar de betondrukschoor en een deel naar 
de langswapening. n

Dominique Pipers is customer service team leader bij SCIA. 

Meer info over SCIA Engineer is te vinden op  

www.scia.net/nl.     

geen axiale kracht ontstaat in de T-doorsne-
de, want er is geen excentriciteit. Anderzijds 
levert dit een iets hoger eigengewicht op, 
omdat het gewicht van de T-doorsnede en de 
plaat wordt verdubbeld. Een ander nadeel is 
dat hierdoor wapening in de balk en in de 
plaat ontstaat en dit vermeld moet worden in 
de documentatie.
Een andere optie is om een vervangende 
rechthoekige doorsnede te definiëren. Het 
principe is dat het traagheidsmoment van 
het plaat+balk systeem hetzelfde moet zijn 
als deze van een T-doorsnede met een recht-
hoekige balk en effectieve breedte van de 
plaat. Hieruit is de hoogte van de vervan-
gende rechthoekige doorsnede af te leiden. 
(Hierover is meer informatie te vinden in 
Günter Rombach: Anwendung der Finite-
Elemente-Methode im Betonbau).
Nu een vergelijking van de onderwape-
ning in de rib voor verschillende effectieve 
breedtes. Daarbij zijn er drie varianten: 

Andere mogelijkheden 
Het is mogelijk om een T-doorsnede te defi-
niëren zonder excentriciteit, zie afbeelding 
6. Met dit soort modelleren beïnvloedt de 
engineer de verdeling van de stijfheden tus-
sen de plaat en de balk. De definitie van de 
effectieve breedte van de plaat heeft directe 
invloed op de stijfheid van het systeem en op 
de interne krachten. Het voordeel is dat er 
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