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MEER WETEN?
Lees het hele artikel ‘Doorbreken van 
complexiteit’ in deze uitgave van BIGnieuws 
magazine of bezoek onze website.

www.imagem.nl

EEN TECHNISCHE KIJK 
OP DE SMART DIGITAL REALITY

Creëer een digitale versie van de fysieke werkelijkheid, een Smart 
Digital Reality, waarin je slimme analyses kan uitvoeren en scenario’s 

kan uitproberen, voordat je deze in de werkelijke wereld implementeert. 
IMAGEM’s technologie combineert hiervoor Data Automatisering, Digital 
Twin en Sturingsinformatie om tot datagedreven beslissingen te komen.

DOORBREKEN VAN 
COMPLEXITEIT
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Lid van GeoBusiness Nederland 

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.

Een behoorlijk groen nummer deze keer van BIGnieuws. Niet zozeer omdat er veel wordt ge-

sproken over duurzaamheid, maar omdat bomen centraal staan in twee grote artikelen van dit 

nummer. Allereerst is er aandacht voor het goede werk van Land Life Company, dat zichzelf ten 

doel heeft gesteld om wereldwijd twee miljard hectare aangetast land aan te pakken door bomen 

te planten. Dat werk kan alleen gedaan worden door gebruik te maken van moderne techniek en 

het is dan ook niet verwonderlijk dat het inwinnen en analyseren van data een grote rol speelt bij 

het werk van Land Life Company. Zie pagina 42 voor het hele verhaal. 

Het tweede artikel waarin een hoofdrol is weggelegd voor onze gebladerde vrienden, is te vin-

den op pagina 26. Jeroen Heindijk legt hier in een interview niet alleen uit waarom hij zelf van 

bomen en de natuur houdt, maar ook dat het nodig is om een landsdekkende bomendatabase 

aan te leggen met daarin alle relevante informatie, van locatie tot soort en van functie tot culturele 

waarde. 

Uiteraard is er nog veel meer interessants te lezen in dit nummer van BIGnieuws, met interviews, 

praktijkverhalen, columns, opiniestukken en tips & tricks, maar daarvoor wil ik hier toch graag 

verwijzen naar de inhoudsopgave op de volgende pagina’s. Want ik kan natuurlijk hier nog wel 

in detail verder op de inhoud van dit blad ingaan, maar ik wil graag voorkomen dat u dan het 

bos niet meer ziet. Inderdaad, door de bomen. 

 

 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws

Groen, groen, 
bomen-bomenland
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nummer.
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In het vorige artikel heb ik beschreven welke 

lichtbronnen er standaard vanuit Revit worden 
geïmporteerd in 3ds Max. Daarnaast heb ik 
behandeld dat de 3ds Max scene converter 

een belangrijke stap is voordat een gebruiker 
met de Arnold render engine aan de slag kan. 
In dit artikel ga ik verder in op de belangrijkste 

Arnold render-instellingen.

36
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van  

branche-organisatie GeoBusiness Nederland 
werd de leden een bestuurswisseling  
voorgeschoteld. Daarnaast kregen de  

bezoekers een inhoudelijke uitleg van diverse 
platformmanagers. Gastspreker was Perry van 

der Weyden van Rijkswaterstaat.

18
Tijdens de Year in Infrastructure Conference van  
Bentley Systems in Singapore maakten Bentley  

Systems en Topcon bekend dat ze een nieuwe joint 
venture hebben gestart onder de naam Digital Con-
struction Works (DCW). BIGnieuws sprak met Ted 
Lamboo, CEO van DCW, over de plannen die hij 
heeft met deze kersverse onderneming die diensten 

biedt voor automatisering, integratie en het maken van 
digitale tweelingen voor de gebouwde omgeving.

12
Het gebruik van digitale 3D-modellen van be-

staande of toekomstige bouwwerken heeft het voor 
alle betrokkenen eenvoudiger gemaakt inzicht in de 

voor hen relevante aspecten te verkrijgen, vooral 
als het model is verrijkt met gegevens die er een 

BIM-model van maken. Een op gelijkaardige wijze 
inzicht verkrijgen in wat er in de bodem aanwezig 

is of gaat gebeuren, is nog geen gemeengoed.
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In het vorige artikel gaf ik al aan dat de focus 

van dit artikel zou komen te liggen op de  
integratie van ontwerpdata en het 3D-stadsmo-

del. De belangrijkste vraag die daarbij aan bod 
komt is: wie bepaalt welke informatie op welke 
manier wordt aangeleverd en wat is daarbij  

de beste keuze?
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De uitbreiding van NS-station Delft is een 
groot project dat onderdeel is van het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

(PHS). ProRail beoogt met het PHS op drukke tra-
jecten intensiever treinverkeer mogelijk te maken. 
Op het traject Rotterdam-Den Haag, waarvan 
Delft deel uitmaakt, zullen bij voltooiing van dit 
project in beide richtingen per uur zes sprinters 
en acht intercity’s kunnen rijden, en zullen dage-
lijks 40 duizend reizigers in Delft in- en uitstap-
pen. 
In 2015 is het nieuwe station Delft in gebruik 
genomen. Het is onderdeel van het steden-
bouwkundig project Spoorzone Delft. Er kwam 
daarmee een eind aan de (geluids)overlast die 
het treinverkeer met zich meebracht. Het stations-
gebouw is nog bovengronds, maar de perrons 
en de sporen liggen in een ondergrondse tunnel. 
Op het traject zijn twee sporen in gebruik die 
elk in een tunnelbuis liggen. Er zijn destijds al 
wel twee extra tunnelbuizen aangelegd als on-
derdeel van de planning voor het voltooien van 
een vierspoorsverbinding op het traject Leiden-
Dordrecht. In deze buizen waren nog geen rails 
gelegd en ook geen installaties geplaatst. Pas be-
gin 2018 kreeg het plan voor de spoorverdub-
beling groen licht. Halverwege 2019 is een aan-
vang gemaakt met de uitvoering van de afbouw 
van de twee ongebruikte tunnelbuizen, waartoe 
ook het voltooien van het tussen de tunnelbuizen 
gelegen ondergrondse perron behoort. 

Complexe samenhang
De afbouw van de tunnelbuizen in Delft wordt 
uitgevoerd door Vialis en Van Hattum en Blan-
kenvoort, beide Koninklijke VolkerWessels-be-
drijven. Colt International te Cuijk specialiseert 

zich in oplossingen voor een optimaal en veilig 
(werk)klimaat en ontwikkelt, levert en onderhoudt 
systemen voor klimaatbeheersing, zonwering en 
brandveiligheid. 
Stan Veldpaus, projectadviseur brandveiligheid, 
vertelt met gepaste trots over de bijdrage van Colt 
International aan ‘Tunnel Delft’. “De uitdaging zit 
bij dit project in de complexe samenhang van de 
ruimtes; de tunnels liggen aan weerszijden van 
het station en ze staan daarmee in open verbin-
ding en vormen zo één groot geheel bestaande 
uit verschillende bouwvormen die elkaar weder-
zijds luchttechnisch beïnvloeden, maar waarin 
de ventilatiesystemen toch perfect geïntegreerd 
moeten samenwerken. Wij waren ook al betrok-
ken bij de eerste fase en hebben destijds al de 

nodige engineering gedaan, op grond waarvan 
het toenmalige ontwerp van de ruimten en voor-
zieningen is aangepast. Gedeeltelijk wordt dit 
overigens bepaald door regelgeving. Het venti-
leren van de tunnels was tijdens de eerste fase al 
verplicht, maar voor de stationsruimte gold dat 
niet. Tot een tunnellengte van 500 meter volstaat 
‘natuurlijke’ ventilatie, waar ook het verkeer in 
de tunnel aan bijdraagt, maar bij grotere lengtes 
moet je mechanisch ventileren. Bij station Delft 
is ervoor gekozen om dat ook in het station zelf 
toe te passen.” 
De tweede fase waaraan nu is begonnen, lijkt 
heel erg op de eerste fase. Bij het engineeren 
zal waarschijnlijk volop geprofiteerd zijn van de 
bij de eerste fase opgedane ervaring. Veldpaus 

Dankzij het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer zullen er dagelijks 40 duizend reizigers in- en uitstappen op 
station Delft. 

Veiligheid van de reizigers is een primair uitgangspunt in het openbaar vervoer. 
Vooral bij de aanleg van ondergrondse trajecten moeten voor het creëren van 
een veilige omgeving de nodige voorzieningen worden getroffen. Brand is hier 
de grootste bedreiging; rook en gassen vormen ook ver van de brandhaard een 
groot gevaar dat een directe bedreiging voor de gezondheid is, maar dat ook het 
vluchten bemoeilijkt. Het is dus zaak rook en gassen af te voeren en verspreiding 
tegen te gaan. Specialist Colt International ontwikkelde voor Tunnel Delft de tun-
neltechnische installaties die dat garanderen.

Door Rob Sman

Colt International zorgt voor 
brandveiligheid tunnelbuizen

Praktijk

Station Delft klaar voor hoogfrequent spoorvervoer
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De afbouw van twee nog ongebruikte tunnelbuizen bij station Delft maken het mogelijk dat in beide richtingen zes sprinters en acht intercity’s per uur kunnen rijden. 

als system-integrator de door Colt geleverde 
en gemonteerde ventilatieapparatuur verbindt 
met het door derden geleverde brandveilig-
heidssysteem. ”Er worden zeer hoge eisen 
gesteld aan dergelijke apparatuur, die ook ge-
certificeerd moet zijn. De stuwdrukventilatoren 
in de tunnelbuizen bijvoorbeeld moeten een 
uur lang kunnen blijven functioneren bij een 
temperatuur van 400 graden Celsius. De ven-
tilatoren laten wij in Duitsland produceren en 
worden in onze werkplaatsen zeer uitvoerig 
onderworpen aan een acceptance-test. Een-
maal op locatie gemonteerd vindt nogmaals 
een dergelijke test plaats gevolgd door een 
site-integration-test, waarbij wordt getest of hij 
correct werkt als onderdeel van de installatie. 
Inspectiediensten nemen uiteindelijk de wer-
king van het totale systeem onder de loep en 
testen verschillende scenario’s. Met name in de 
site-integration-fase werken wij uiteraard zeer 
nauw samen met Vialis, dat zich zeer tevre-
den getoond heeft over zowel de kwaliteit van 
onze systemen als over onze betrokkenheid en 
oplossingsgerichte samenwerking tijdens de 
aanleg van de eerste fase. Voor deze tweede 
fase verwachten wij niet anders te doen. Wij 
hechten er ook aan hierbij te vermelden dat 
wij ons volledig committeren aan de door  
de opdrachtgever nagestreefde Veiligheidslad-
der Trede 5”, zo sluit Veldpaus met enige trots 
af. n 

www.coltgroup.com

‘normale’ condities, uitvoerig in CFD-software 
gesimuleerd en geanalyseerd. Veldpaus: “Bij 
die analyse worden heel veel factoren meege-
nomen; zo wordt de capaciteit van ventilatie 
mede bepaald door de noodzaak om de ver-
vuiling (stof) die het treinverkeer veroorzaakt 
af te voeren, zodat de sensoren van de brand-
detectiesystemen correct blijven functioneren. 
De simulaties, die een groot deel van het en-
gineeringtraject vormen, worden in eigen huis 
door onze stromingsdeskundigen uitgevoerd. 
De uitkomsten hiervan zijn ruimschoots beter 
dan wat bereikbaar is met de standaard Pro-
TuVem-software die is uitgegeven in het kader 
van de Rijkswaterstaat Landelijke Tunnelstan-
daard.” 

Best mogelijke toegang 
De optimale rookafvoer op het station, en 
daarmee het behoud van zicht, biedt reizigers 
een zo groot mogelijke kans het gevaar te ont-
vluchten, en brandweer en hulpverleningsdien-
sten de best mogelijke toegang tot de brand 
en slachtoffers. Hoe is dat in de tunnels? “Aan 
alle tunnels zijn vier noodtrappenhuizen gele-
gen, die alle voorzien zijn van een eigen over-
druksysteem dat ervoor zorgt dat rook niet in 
het trappenhuis kan binnendringen. Ook hier 
is veel aandacht aan besteed: er zijn verschil-
lende uitvoeringsvormen van deze trappenhui-
zen en de uitvoering van de installatie is voor 
ieder trappenhuis apart geoptimaliseerd.”
Alle ventilatoren worden door Colt geleverd 
en gemonteerd. De tunneltechnische instal-
latie valt onder de verantwoordelijkheid van 
de VolkerWessels-bedrijven, waarvan Vialis 

vertelt desgevraagd: “Sterker nog: wij hebben 
tijdens het werken aan de eerste fase er eigen-
lijk al volledig op gerekend dat die tweede fase 
er ooit zou komen, en dat ook meegenomen in 
de engineering. Die aanpak betaalt zich nu uit, 
want de hoeveelheid werk die wij er nu nog aan 
hebben is zeer gering.”

Luchtstromen
Wanneer Veldpaus het project in grote trekken 
beschrijft, wordt duidelijk wat voor uitdagin-
gen een dergelijk project biedt op het gebied 
van luchtstromen. “In een normale situatie, dus 
als er geen calamiteiten zijn, worden de tun-
nels in de rijrichting geventileerd, en wordt 
de daartoe benodigde lucht ook vanaf de 
bovengrond aangezogen via het station, dat 
daarmee ook geventileerd wordt. Bij brand in 
een van de tunnels wordt de rook afgevoerd 
naar de dichtstbijzijnde uitgang van die tun-
nel. Als de brandende trein zich tussen de 
ingang van de tunnel en het station bevindt, 
moet de richting waarin de zogeheten stuw-
drukventilatoren werken snel kunnen worden 
omgekeerd. Bevindt de trein zich tussen station 
en uitgang, dan wordt de richting van de lucht 
in de naastgelegen tunnelbuis omgekeerd, om 
te voorkomen dat daardoor juist weer de uit-
tredende rook wordt aangezogen. Bij brand 
op het station wordt in iedere tunnelbuis vanaf 
het station weggezogen en voeren de in de 
omgeving van de perrons geplaatste brand-
gasventilatoren rook en gassen, en natuurlijk 
ook warmte, naar de bovengrond af.”
Om alles optimaal te laten werken, worden uit-
eenlopende scenario’s, zowel calamiteiten als 
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Afbeelding 1: Het dashboard weer en water. 

Een datagedreven, slagvaardige en doel-
groepgerichte organisatie betekent het 
organiseren van de gewenste ontwik-

kelingen, het leren benutten van de digitale 
mogelijkheden en het experimenteren met 
nieuwe werkvormen en technologie. De tech-
nologie stelt ons in staat snel in te spelen op 
ontwikkelingen of vragen. Het gebruik van 
tools als MS Power BI en het ArcGIS Enter-
prise portal speelt daarbij een belangrijke 
rol. Een voorbeeld daarvan is het dashboard 
weer en water, zie afbeelding 1, waarmee 
we in 2018 en 2019 snel actuele informatie 
over de droogte konden delen, zowel met de 
externe als interne organisatie.
Maar hoe organiseren we nu de digitale 
transformatie? De centrale gedachte is dat 
een samenspel nodig is van mensen met do-
meinkennis, IT-kennis en nieuwe competenties 
als data-analyse. Dit samenspel proberen we 
in te richten van werkvloer tot directieniveau, 
en dat leidt tot waardevolle inzichten. 

Kerntaken
Twee uitgangspunten staan centraal bij de 
digitale transformatie. De eerste is ‘Business 
en ICT samen in the lead’ en de tweede is 
het sturen op samenhang. Om met de eerste 
te beginnen: de digitale transformatie moet 
uiteindelijk ten dienste staan van onze kern-
taken. Tegelijkertijd is actieve sturing op, 
en inbreng van, digitale kansen nodig, om 
samen te gaan zien hoe de kerntaken ver-
anderen door de digitale transformatie. Dit 
vraagt een nauwe samenwerking tussen do-
meindeskundigen (‘de business’) en ICT’ers 
om het ‘wat’ en ‘hoe’ bij elkaar te brengen. 
Elk heeft zijn eigen kennis en meerwaarde. 
We willen daarbij ook van elkaar leren: de 

mensen zijn de belangrijkste ‘resource’ van 
het waterschap, en zij zullen innovaties en 
nieuwe werkwijzen uiteindelijk in de praktijk 
gaan brengen.
Het sturen op samenhang is belangrijk omdat 
we ondanks de belangen en behoeften van 
de verschillende domeinen uiteindelijk één 
organisatie zijn. Programma’s moeten van 
elkaar kunnen leren en het is wenselijk om 
vergelijkbare vragen samen op te pakken. In 
de informatievoorziening is het de bedoeling 
om dingen organisatiebreed op elkaar af te 
stemmen (geen eiland-digitalisering), om zo 
flexibiliteit, veiligheid en beheersbaarheid te 
borgen. 

Samen aan het stuur
Het waterschap kent een hybride sturing, via 
de lijn en via de programma’s waterveilig-

heid, watersysteem, waterketen en bedrijfs-
voering. In 2019 is een ‘CI-Office’ ingericht. 
Dat zorgt ervoor dat de digitale transformatie 
via de programma’s tot uitvoering komt. Het 
CI-Office is geen functionaris, zoals de CIO, 
maar bestaat uit twee teams, zie afbeelding 
2. In het strategisch team zitten afgevaardig-
den vanuit directie en management onder-
steund door enkele beleidsadviseurs; het tac-
tisch team bestaat uit ‘programmeurs’ (die de 
projectportefeuille in de programma’s behe-
ren), vertegenwoordigers vanuit ICT, een hy-
droloog, assetmanager en trekker van i-adapt 
(de organisatieverandering). Samen spotten 
zij ontwikkelingen, initiëren veranderingen, 
toetsen deze op waarde en haalbaarheid en 
brengen dit eventueel in op de bestuurlijke 
agenda en in de programmastuurplannen. In 
het gezamenlijke i-projectenportfolio wordt 

Door Judith Janssen en Bart Geerdink

Net als bij veel andere organisaties staat ook bij de waterschappen de digitale trans-
formatie hoog op de agenda. Bij Waterschap Rijn en IJssel heeft de digitale transfor-
matie met de vaststelling van de informatiestrategie begin 2018 een stevige plek op 
de agenda gekregen. Samen met het bestuur is in de informatiestrategie benoemd 
op welke thema’s de digitale transformatie het waterschapswerk raakt. De overkoe-
pelende ambitie: een datagedreven, slagvaardige en doelgroepgerichte organisatie. 

Digitale transformatie zorgt 
voor nieuwe verbindingen

Geo

Informatiestrategie Waterschap Rijn en IJssel toegelicht
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Afbeelding 2: Plaats van de twee teams van het 
CI-Office in de organisatie. 

gestuurd op de samenhang in de ontwikke-
ling van de informatievoorziening. 
De afgelopen periode hebben we gemerkt 
dat het eeuwenoude adagium ‘onbekend 
maakt onbemind’ zeker ook voor de digitale 
transformatie geldt. Vanuit de domeinen is 
digitale transformatie geen vanzelfsprekend-
heid, evenmin als het besef wat de opgave 
is of wat de toegevoegde waarde kan zijn. 
Door van elkaar, en van anderen van buiten 
het waterschap, zie afbeelding 3, te horen 
hoe er gewerkt wordt aan digitale transfor-

ook bijvoorbeeld aan ‘beter van elkaar we-
ten wat er speelt’ door de ICT-meeloopweken, 
waarin alle ICT-collega’s een halve dag mee-
lopen met anderen in de organisatie. Tege-
lijkertijd: niets werkt beter dan ‘doen’ als 
het gaat om het ervaren van technologische 
mogelijkheden. Door te doen raken mensen 
gemotiveerd en groeit het besef van wat digi-
tale transformatie kan betekenen. Voor de zo-
mer zijn we daarom gestart met ons digilab 
DOKwerk. Om slagvaardiger te worden in 
de digitale transformatie werken we daarin in 
multidisciplinaire teams op een agile manier 
aan concrete vraagstukken uit de business. 
Het ArcGIS Enterprise portal is tot nu toe een 
belangrijke basis gebleken om met bestaan-
de infrastructuur en software toegevoegde 
waarde voor de processen te leveren. Er is 
onder andere gewerkt aan inzicht uit asset- 
informatie uit verschillende informatiesyste-
men en aan het gebruik van locatie-intelli-
gentie bij de verwerking van onderhouds-
meldingen van burgers, zie afbeelding 4. 
In DOKwerk zien we dat product owners  

matie, groeit het gedeelde beeld van de op-
gave. Daarnaast geldt ook; geen sturing zon-
der inzicht. Veel digitalisering en toepassing 
van nieuwe technologie gebeurt ‘in de lijn’, 
waarmee heel gewenste ontwikkelingen soms 
onder de radar blijven en niet meegewogen 
worden in de organisatiebrede prioritering – 
en in de waan van de dag lastig tot afronding 
komen. Door ze expliciet te maken en in de 
programma’s te benoemen, wordt duidelijk 
wat de digitale transformatie van de organi-
satie en haar mensen vraagt. Daarmee kan 
ook de relatie met het strategisch personeels-
plan gelegd worden. 

Samen aan de slag
Het besef dat onze mensen centraal staan in 
de digitale transformatie − als het gaat om 
initiatieven, competenties en verandering − 
heeft geleid tot activiteiten en bijeenkomsten 
onder de noemer ‘i-adapt’. We richten ons 
daarmee op bewustwording rond cyber secu-
rity, inspiratie op het vlak van data science, 
we organiseren een geodag, maar werken 

WITH YOU ALL THE WAY

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION 

Elk type project, elke bedrijfsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meet- 
en positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.

 
Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.

topconpositioning.nl

GEODESIE OPLOSSINGEN
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Afbeelding 3: Het CI-Office luistert welke stappen de gemeente Zwolle maakt op het gebied van slimmer werken. 
Foto: Laure Visser

commitment vanuit het management, en is 
één van de belangrijkste randvoorwaarden 
om ‘nieuwe dingen’ naast de bestaande te 
kunnen doen. Tot slot is er een aantal data- 
science-projecten gestart. Daarin verkennen 
we bijvoorbeeld hoe het mogelijk is om uit 
grote hoeveelheden meetdata significante 
veranderingen in macrofauna op te merken. 
Al doende leren we wat er kan, wat ervoor 
nodig is (goede data!) en werken we aan 
inspiratie voor nieuwe toepassingen. De ex-
pertise en competenties die nodig zijn om 
met data science aan de slag te gaan, krij-
gen een structurele plek in de organisatie 
met het aannemen van − tot nu toe twee −  
‘digitale kickstarters’. Zij zijn met hun ex-
pertise een cruciale schakel in het bekende 
drieluik ICT-expertise/domeinexpertise/data-
science-kennis. 

Tot slot
Technologische ontwikkelingen zorgen er-
voor dat we op andere manieren gaan wer-
ken, communiceren en samenwerken. Om de 
plekken te vinden waar de meerwaarde van 
nieuwe manieren van werken het grootst is, 
is het belangrijk van elkaar te weten wat er 
speelt. Wat kan er met digitale technologie? 
Maar ook; waarmee worstelt de business? 
Waar gaat tijd en geld naartoe? Het raam-
werk om dit spel nog beter te spelen, staat. 
Maar net als de spreekwoordelijke cultuur-
omslag, is ook de digitale transformatie niet 
even op een vrijdagmiddag in te plannen. De 
digitale transformatie maakt het nodig nieu-
we verbindingen te leggen. Tussen techniek 
en mensen, maar ook tussen programma’s en 
deskundigen onderling, en tussen organisa-
tiedoelen en slimme toepassingen van tech-
nologie. Een letterlijke transformatie van de 
manier van werken komt zo tot stand. n

Judith Janssen is senior beleidsadviseur ICT bij  

Waterschap Rijn en IJssel, Bart Geerdink is adviseur  

Informatiemanagement bij KokxDeVoogd en extern kwartier-

maker van het CI-Office van Waterschap Rijn en IJssel.  

Voor meer informatie, zie www.wrij.nl.

werk doen, simpelweg omdat er in hun dage-
lijks werk nauwelijks naar gevraagd wordt, of 
er geen tijd voor is. 
Het vrijmaken van tijd vraagt − en kreeg − 

geregeld ervaren dat er technisch veel meer 
(of veel sneller) kan dan ze dachten. Ook zien 
we dat we collega’s in huis hebben die digi-
taal veel meer kunnen dan ze normaal in hun 

Geo

Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor de dijken en wateren in de Liemers, de Achterhoek, 
het zuidoosten van de Veluwe en een klein stukje van Overijssel. Hierbij beheert het 
waterschap het (grond)waterpeil, zuivert het rioolwater en zorgt voor schoon water in 
beken, sloten en rivieren. Het waterschap werkt hierbij samen met inwoners, overheden, 
kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties.
Zonder het stelsel van dijken, stuwen en gemalen zou Nederland voor zestig procent 
onder water staan. Stevige dijken en kades zorgen voor bescherming tegen hoog water 
– steeds urgenter door klimaatveranderingen. Het waterschap controleert de dijken en 
kades regelmatig en versterkt ze zodat ze blijven voldoen aan de nieuwste veiligheids-
normen. Als waterschap aan de grens betekent dit ook goede afstemming met Duitse 
partners. Want dijken en water houden niet op bij de grens.
Het waterschap ervaart de klimaatveranderingen dagelijks in het werk. Het beheert het 
water(peil) in rivieren, sloten en kanalen via de sluizen en gemalen. In natte tijden moet 
het teveel aan water afgevoerd worden of waterbergingen gecreëerd worden. In droge 
tijden wordt het water dat er is, zoveel mogelijk vastgehouden. Waterschap Rijn en IJssel 
was afgelopen jaren door de ligging op de hoge zandgronden en beperkte neerslag één 
van de drogere gebieden van Nederland.

Afbeelding 4: Demo van de DOKwerk-onderhoudsmeldingen in onze halfjaarlijkse ‘Waterproat’-bijeenkomst voor 
collega’s. Foto: Laure Visser
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Sinds november 2019 is CAD Accent onderdeel van Arkance Systems, een Europees netwerk van specialisten die 

organisaties helpt met de digitale transformatie naar BIM en Industry 4.0. Technologische ontwikkelingen komen in een 

hoog tempo op ons af, waarbij verschillende vakdisciplines elkaar steeds vaker raken. Dit vraagt om meer specialisatie en 

als Arkance Systems hebben we die mogelijkheid! Wij blijven u met hetzelfde team en dezelfde passie ondersteunen op 

gebied van Bouw en Infrastructuur. Binnenkort als Arkance Systems.

Arkance Systems: klaar voor de toekomst!
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Een kijkje in de ondergrond biedt inzicht in de ligging van verontreiniging ten opzichte van bodemopbouw. 

Bij veel, zo niet alle, bouw- en civiele 
projecten is kennis van de ondergrond 
een vereiste en als adviserend ingeni-

eursbureau kon Tauw altijd al rapporten over 
de ondergrond voor zijn opdrachtgevers op-
stellen. Vergeleken met het in de bouwwereld 
gebruikelijke werken met 3D-modellen, en 
liever nog BIM, is de werkwijze voor de on-
dergrond echter nog behoorlijk traditioneel. 
De uiteindelijke rapportage, gebaseerd op 
bodemmonsters en kennis van de stroming 
van het grondwater bestaat dan voornamelijk 
uit veel pagina’s met tekst en data, en een 
aantal 2D-dwarsdoorsnedes. Voor de experts 
aan de kant van de opdrachtgever is dit na-
tuurlijk een bruikbaar resultaat, maar niet alle 
betrokkenen kunnen zo’n rapport goed inter-
preteren. Bovendien ontbreekt goed inzicht 
in de (onderlinge) ligging van objecten zoals 
bijvoorbeeld kabels en leidingen, boringen, 
funderingen en eventueel al getroffen sane-
ringsmaatregelen. 

Vollediger en beter inzichtelijk
Met alle beschikbare gegevens en alle middelen 
die tegenwoordig ter beschikking staan zou het 
mogelijk moeten zijn een veel vollediger en beter 
inzichtelijk ‘rapportage’ samen te stellen. Ideeën 
van die strekking speelden zo’n vier jaar gele-
den al door het hoofd van Morrisson Kramer, 
toen hij als informatiemanager net in dienst was 
getreden bij Tauw. Verder dan wat brainstormen 
met collega Jasper Schmeits, wiens werk onder 
meer bestond uit het maken van 2D-doorsnedes, 
kwam het toen echter nog niet. In 2018 kwamen 
ze elkaar weer tegen en kwam hun idee weer ter 
sprake. Kramer vertelt daarover: “Ik realiseerde 
me toen dat eigenlijk niemand nog deed wat 
wij al jaren eerder hadden bedacht; ook onze 
concurrenten niet. Gelukkig is er bij Tauw veel 
ruimte voor het realiseren van innovatieve plan-
nen, mits goed onderbouwd. Dat laatste was 
geen probleem: ons idee zou van grote positieve 
invloed zijn op het werk van zo’n tweehonderd 
bodemadviseurs die bij ons in dienst zijn.”

Het uitgewerkte idee heeft inmiddels een naam: 
3D Conceptual Site Model, kortweg 3D CSM. 
In het CSM wordt zoveel mogelijk relevante 
informatie samengebracht. Dat kan gaan om 
bestaande fysieke objecten, waarvan locatie en 
geometrie bekend is, maar ook visualisaties van 
geïnterpreteerde (meet)gegevens zoals bijvoor-
beeld van verontreinigingen. Ook de relatie tot 
de bovengrond wordt hiermee verduidelijkt. “Het 
3D CSM is voor experts net zo bruikbaar als de 
traditionele rapporten, maar heeft veel meer te 
bieden. Het sterk visuele karakter van het model 
vereenvoudigt de communicatie met derden. Be-
langrijk is niet uit het oog te verliezen dat het hier 
om een schematische weergave gaat, en niet om 
een exact model van de werkelijkheid.”

Veldwerk
“Een model komt tot stand op basis van open-
baar beschikbare data. Het model hiervan 
wordt als het ware gedetailleerd en geactu-
aliseerd met de gegevens uit andere bron-

Het gebruik van digitale 3D-modellen van bestaande of toekomstige bouwwer-
ken heeft het voor alle betrokkenen eenvoudiger gemaakt inzicht in de voor hen 
relevante aspecten te verkrijgen, vooral als het model is verrijkt met gegevens 
die er een BIM-model van maken. Een op gelijkaardige wijze inzicht verkrijgen 
in wat er in de bodem aanwezig is of gaat gebeuren, is nog geen gemeengoed. 
Met 3D Conceptual Site Models loopt Tauw voorop in ontwikkeling op dit terrein.Door Rob Sman

Complete visualisatie onder-
grond maakt alles duidelijk 

Praktijk

Tauw 3D Conceptual Site Model
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Een visualisatie waarin bovengrondse omgeving en onderzoeksresultaten onder het maaiveld bij elkaar komen 
spreekt boekdelen dankzij 3D CSM. 

de gemeente Den Haag bijvoorbeeld worden 
over een jarenlange periode op een vervuild 
terrein metingen herhaald. Ten tweede kan het 
3D CSM wanneer dat toch nog gewenst is, ge-
bruikt worden voor het verkrijgen van de 2D-
dwarsdoorsnedes. Ook deze kunnen gaande 
het project indien nodig zeer snel geactuali-
seerd worden, of er kan zonder veel moeite 
een doorsnede op een andere positie worden 
gemaakt.”

Export
Om het 3D CSM niet op zichzelf te laten 
staan en te koppelen aan bijvoorbeeld een 
BIM-model is uitwisseling met andere tools 
gewenst. “Aanvankelijk hebben we daarvoor 
trajecten gebruikt als het exporteren van het 
3D CSM naar DXF om dat vervolgens in Na-
visworks te combineren met andere modellen. 
Op dit moment verloopt de koppeling via een 
export naar het FBX-formaat, dat in Revit kan 
worden geïmporteerd. Helaas is dat alleen 
een overdracht van geometrie, niet van de 
data. Het is te hopen dat binnenkort het stra-
tegische samenwerkingsverband tussen Esri 
en Autodesk een betere samenwerking tussen 
beide omgevingen mogelijk zal maken.”
De ontwikkeling van 3D CSM is niet het enige 
project waarmee Tauw de communicatie wil 
optimaliseren: “In mijn rol als informatiema-
nager ben ik tevens sterk betrokken bij de in-
zet van virtual reality (VR); een van de krach-
tigste visuele communicatiemiddelen. Daar 
maakten we voor andere toepassingen al 
gebruik van, maar inmiddels kunnen we ook 
een 3D CSM in VR beleven. De benodigde in-
teractiviteit voegen we toe met een game-en-
gine. Tauw kan voor opdrachtgevers die zelf 
niet over de benodigde middelen beschikken 
(en zó gewoon is VR nog niet!) een virtueel 
bezoek aan het 3D CSM faciliteren.” n

www.tauw.nl

een project het initiële model is opgebouwd, 
kan een bodemadviseur ook heel snel vaststel-
len of de gegevens die hij heeft volstaan om 
een gedegen advies te geven. Mocht dat niet 
het geval zijn dan kunnen aan de hand van 
zijn aanwijzingen nieuwe monsters worden 
genomen of metingen worden gedaan. Met de 
gegevens daarvan kunnen hiaten in het model 
snel worden aangevuld. Bij herhaalde metingen 
kun je zo ook de voortgang van verontreiniging 
over de tijd in beeld brengen, of omgekeerd 
de effecten van een saneringsproject monito-
ren. In beide gevallen zou je op basis daarvan 
voorspellingen kunnen doen voor het verdere 
verloop; waar dat nu nog gebeurt op basis van 
de kennis van een van onze experts, durven 
we al wel te denken aan machine learning als 
tool voor het verbeteren van het interpreteren 
van data. Hoewel het 3D CSM primair een tool 
is die wij zelf gebruiken om een advies op te 
baseren, is het model ook te allen tijde online 
toegankelijk voor de opdrachtgever.”
Vergeleken met de traditionele werkwijze die-
nen zich nog twee voordelen van de nieuwe 
methode aan: ”De voortgang van de ontwik-
keling van het model wordt gedocumenteerd. 
Daarmee is het project veel beter overdraag-
baar van de ene op de andere adviseur; je kunt 
er immers niet van uitgaan dat de oorspron-
kelijke adviseur altijd beschikbaar zal zijn of 
blijven. In een project dat we uitvoeren voor 

nen, zoals bijvoorbeeld bodemopbouw uit 
de BasisRegistratie Ondergrond (BRO), nuts-
voorzieningen, et cetera. Bij de data gaat het 
veelal om het zichtbaar maken van verontrei-
nigingen. We kunnen daartoe zowel gege-
vens van onszelf als van derden verwerken”, 
legt Kramer uit. 
Hij vervolgt met enige nadruk: “Wij gaan er 
overigens bij Tauw prat op zélf veldwerk te ver-
richten; al meer dan negentig jaar nemen wij 
zelf grondmonsters en hebben daarmee een 
eigen bodeminformatiesysteem ontwikkeld, 
TEGSIS, met een zogenaamde viewer, de 
TEGSIS Soil Viewer, waarin je gegevens kan 
bekijken. TEGSIS bevat een zeer omvangrijke 
database met de gegevens van veel locaties 
in Nederland. In TEGSIS staan van monsters 
de locatie, diepte en datum van de meting, 
alsmede de samenstelling met inbegrip van 
verontreiniging opgeslagen. Daarmee is ook 
een historisch overzicht op te stellen. Wij heb-
ben een tool gemaakt waarmee we gericht de 
database kunnen bevragen en de verkregen 
dataset kunnen weergeven als 3D-model. Er 
wordt hierbij zoveel mogelijk gebruikgemaakt 
van de mogelijkheden van off-the-shelfproduc-
ten, zoals ArcGIS van Esri.”

Nieuwe monsters
Een van de grote pluspunten van het 3D CSM 
is dat het niet statisch is: “Als bij aanvang van 
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Het is mogelijk om een digitale kopie te maken van een omgeving, waarmee inzicht in de actuele situatie  
verkregen wordt.

Er wordt steeds meer en vaker gemeten. 
Hiermee wordt de uitdaging om uit die 
stroom van meetgegevens de essentie te 

extraheren en vervolgens op te kunnen sturen, 
ook steeds groter. Er is een dynamische fusie 
van gegevens nodig, die gecombineerd de 
werkelijkheid zo goed mogelijk benadert, ofwel 
een Smart Digital Reality. Om te begrijpen hoe 
verschillende sectoren de Smart Digital Reality 
toepassen in de praktijk, sprak BIGnieuws met 
Wim Bozelie, technology director bij IMAGEM.

Focusgebieden 
De drie focusgebieden van IMAGEM van de 
Smart Digital Reality zijn Data Automatisering, 
Digital Twin en Sturingsinformatie. Deze focus-
gebieden hebben elk hun eigen unieke oplos-
singen. Zo geeft Bozelie als voorbeeld hoe Data 
Automatisering ingezet wordt bij waterschap-
pen: “Door gegevens automatisch te verwerken 
met behulp van Machine Learning zijn zelfregu-
lerende watersystemen bereikbaar. Waterschap 
Drents Overijsselse Delta heeft hierbij een hele 
grote stap gezet met onze technologie.”

De toepassing van Machine Learning biedt wa-
terschappen de mogelijkheid om datagedreven 
te gaan werken en risicogestuurd beheer te gaan 
voeren. Niet langer alles controleren, maar ge-
richt beheren en handhaven op basis van een 
probleemindicatie. Dat zorgt voor een veel ef-
fectievere inzet van mensen en middelen, betere 

verantwoording en snellere reactietijden. De da-
tagedreven schouw is hier een mooi voorbeeld 
van, zie kader. 
Binnen het Digital Twin-concept is IMAGEM sa-
men met een aantal gemeenten aan het onder-
zoeken wat de voordelen zijn van een 3D digi-
tale stad. Over Sturingsinformatie vertelt Bozelie 
dat verschillende organisaties locatie-intelligente 
dashboards draaien die ze zelf ontwikkeld heb-
ben op hun eigen data. Zo kunnen ze op basis 
van gerichte informatie gegronde beslissingen 
nemen. Hexagons geospatial technologie heeft 
binnen ieder gebied technieken en producten be-
schikbaar voor deze verschillende oplossingen.

Ontwikkeltrajecten
Wanneer de technieken Data Automatise-
ring, Digital Twin en Sturingsinformatie ge-
combineerd worden, zijn de oplossingen 
vaak complexer, maar kunnen ze volgens 
Bozelie van meer toegevoegde waarde zijn: 
“Dit zijn bijvoorbeeld oplossingen waarbij 
automatische dataverwerking resulteert in Stu-
ringsinformatie, of waar Sturingsinformatie 
gekoppeld wordt aan een Digital Twin. Een 

Stel je eens voor dat je een digitale kopie van je omgeving hebt waarin je slimme 
analyses kan uitvoeren en scenario’s kan uitproberen voordat je deze daadwer-
kelijk implementeert. Zo ontstaat er een digitale versie van de fysieke werkelijk-
heid, een Smart Digital Reality, die ondersteunt bij de toenemende veranderingen 
en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.Door de redactie

Een technische kijk op de 
Smart Digital Reality

Opinie

Doorbreken van complexiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) heeft een werkgebied met een op-
pervlak van 255 duizend hectare verspreid over 22 gemeenten. Hierin bevinden zich 
7.100 kilometer rivieren, kanalen, weteringen en sloten die moeten worden gecheckt op 
vegetatie of vervuiling. De medewerkers van WDO Delta hoeven dit niet meer te doen 
met een jaarlijks, terugkerend schouwproces, maar kunnen gebruikmaken van een ‘smart’ 
systeem dat aangeeft welke gebieden fysiek dienen te worden gecontroleerd. Met een 
traditionele fotovergelijking werd slechts veertig procent van de aanwezige obstructies in 
watergangen correct geïdentificeerd. De toepassing van Machine Learning, waarbij het 
model werd getraind om specifieke situaties te herkennen, zorgde ervoor dat in slechts 
een paar maanden tijd een herkenningspercentage van bijna 98 procent werd gehaald. 
Hiermee is een zelfregulerend watersysteem ontwikkeld – het eerste in zijn soort in Neder-
land. Voor waterschappen is dit dan ook een zeer goede mogelijkheid om meer te doen 
met minder middelen en geld.
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SCOPE is een datagedreven geografische dashboard met sturingsinformatie, gevisualiseerd in een digitale  
leefomgeving in 3D. 

voorbeeld hiervan is onze 3D Software-as-a-
Serviceoplossing SCOPE. Voor de complexe 
oplossingen waar we het over hebben geldt 
dat er vaak serieuze ontwikkeltrajecten voor 
nodig zijn. Wij proberen deze complexiteit 
te doorbreken door de geospatial-technieken 
van Hexagon te combineren.”

terprise. Om de complexiteit daadwerkelijk te 
doorbreken, zijn er echter simpele interfaces no-
dig, zodat het niet nodig is om te programmeren. 
Hier wordt hard aan gewerkt bij Hexagon, zo 
stelt Bozelie: “Een goed voorbeeld is de ‘Feature 
Analyzer’. Dat is een tool om dashboards te ma-
ken met Sturinginformatie. Een ander voorbeeld 
is de ‘Spatial Workshop’, waarmee complexe 
dataverwerkingsmodellen simpel te maken zijn. 
Met de komst van het Luciad-portfolio, is ook 3D 
in het M.App Enterprise-platform te vinden. Met 
een simpele interface zoals ‘Feature Analyzer’ is 
het nu mogelijk om dashboards in 3D te bouwen 
op basis van eigen data. Door de oplossingen 
van Data Automatisering, de Digital Twin en de 
Sturingsinformatie op te leveren en te combine-
ren, willen we bij IMAGEM ervoor zorgen dat 
er in korte tijd snelle stappen in de Smart Digital 
Reality kunnen worden bereikt.” n

www.imagem.nl

Simpele interfaces
De ontwikkeling waar Bozelie het over heeft is 
sinds een aantal jaren terug te zien in M.App 
Enterprise. Componenten van producten zoals 
ERDAS APOLLO, Smart Client, Hexagon Smart 
M.App, Geospatial Portal, Geomedia, ERDAS 
IMAGINE zijn nu al beschikbaar in M.App En-

 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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Aydemir Çetin van Movares gaat in op de inhoud van de NLCS voor stedelijk spoor.

Organisaties hanteren vaak nog 
een eigen tekenstandaard voor de 
opbouw van digitale tekeningen. 

Hiermee geeft een organisatie een eigen sig-
natuur af. Het belemmert echter wel de uitwis-
seling met derden en het hergebruik van te-
keningen. Daardoor moeten tekeningen vaak 
opnieuw worden getekend. Dat is inefficiënt, 
kan leiden tot misverstanden en fouten en het 
bemoeilijkt de kwaliteitscontrole van de teke-
ningen. 

De NLCS in samenwerking
De NLCS is een open BIM-standaard voor het 
maken van 2D-ontwerptekeningen, die uitgaat 
van objectgericht werken. Alle informatie in 
een tekening wordt gekoppeld aan objecten 
die in lagen worden geordend in een tekening. 
Gebruikers kunnen hiervoor een standaard ob-
jectenbibliotheek gebruiken die met de NLCS 
wordt meegeleverd. Ook kunnen gebruikers hun 
eigen bibliotheek gebruiken zolang de objecten 
voldoen aan de door de NLCS voorgeschreven 
structuur. Deze structuur bestaat sinds enige tijd 
ook voor lightrail, oftewel stedelijk spoor. 
Het eind januari getekende convenant over de 
Nederlandse CAD Standaard (NLCS) betreft 
een samenwerking tussen gemeente Amsterdam 
(Eigendom & Beheer Metro en Tram), het GVB 
(Gemeentelijk Vervoerbedrijf), de HTM (Haagse 
Tram Maatschappij), de RET (Rotterdamse Elektri-
sche Tram), ProRail en het BIM Loket. U-OV (bus 
en tram regio Utrecht) zal op een later tijdstip 
tekenen. Het gaat deze partijen om het gebruik 
en de ontwikkeling van de NLCS voor stedelijk 
spoor. De samenwerking wordt aangegaan 
voor de periode die start met de ondertekening 
en eindigt op 31 december 2024. De conve-
nantpartijen kunnen tussentijds aangeven over 
te gaan tot herziening als de context waarin de 
partijen opereren daar aanleiding toe geeft.

Doel van de samenwerking
Samen willen de ondertekenaars de bestaande 
NLCS met objecten voor het (stedelijk) spoor 
uitbreiden, waarbij afstemming met de Object 
Type Library OTL-spoor geborgd moet zijn. De 
convenantpartijen gaan onder regie van het BIM 
Loket samenwerken om te komen tot een ‘NLCS 
stedelijk spoor’. Dit zal een integraal onderdeel 
gaan worden van de huidige NLCS. 
De uitbreiding van de bestaande NLCS met 
(stedelijk) spoor draagt bij aan verdere stan-
daardisatie van de sector. Het uitwisselen van 
tekeningen in multidisciplinaire projecten wordt 
daarmee eenvoudiger en dubbel werk wordt 
voorkomen. Door aan te sluiten op de ontwik-
keling van OTL-spoor kan de NLCS gepositio-
neerd worden als 2D CAD-representatie van 
een dataset op basis van OTL-spoor. Daarmee 
maakt de NLCS integraal onderdeel uit van de 
BIM-implementatie en biedt het meer dan alleen 
standaardisatie van de tekeningen. 

BIM Levels
Binnen de NLCS Stedelijk Spoor zijn vier BIM 
Levels gedefinieerd. Level 0 is ‘ongestructureerd’, 
Level 1 structureert de documenten volgens de 
NLCS, Level 2 voegt daar de NLCS-objecten aan 
toe en Level 3 bevat daarnaast ook specifieke 
kenmerken (in de Object Type Library Spoor). 
Aydemir Çetin van Movares legt uit hoe het stap-
penplan voor NLCS Stedelijk Spoor eruitziet. 
“We starten met het vindbaar maken van de do-
cumenten, in augustus hopen we aan de slag te 
kunnen met de objectenboom. Tegelijk met het 
invoeren van Level 2 doen we een verkenning 
voor Level 3. In 2021 en 2022 gaan we verder 
met de ontwikkeling en implementatie van de 
OTL-spoor.”

Amsterdam Metro & Tram
Hoewel de Ruimteschepper Kenniskring ‘geo-
informatie’ als uitgangspunt heeft, werd tijdens 
de sessie over lightrail al snel duidelijk dat de 

Tijdens een Kenniskring van Ruimteschepper ondertekenden gemeente Amster-
dam, het GVB, de HTM, de RET, ProRail en het BIM Loket een convenant voor de 
Nederlandse CAD-standaard. Het gaat deze partijen om het gebruik en de ontwik-
keling van de NLCS voor stedelijk spoor. Door Remco Takken 

Convenant getekend voor 
NLCS voor stedelijk spoor

Evenement

Samenwerking tot en met 2024 vastgelegd



Jacqueline Meerkerk van het BIM Loket, facilitator en aanjager van de NLCS voor stedelijk spoor, tijdens de onder-
tekening van het convenant.

Jacco de Regt, ook van Amsterdam Metro & 
Tram, ziet de bezigheden rondom assetma-
nagement als ‘een bijdrage aan het landelijke 
DigiDeal Go-initiatief’ en hij noemt het BIM Loket 
als aanjager en facilitator. De transitie van een 
analoge naar een digitale infrastructuur levert 
volgens De Regt risico’s op voor ieder werkend 
vervoersysteem. De beheersing van die risico’s 
ligt volgens hem besloten in het op orde hebben 
van het assetmanagement. n

Op donderdag 26 maart 2020 vindt de eerste landelijke 

gebruikersmiddag van de NLCS plaats bij Movares in 

Utrecht. Remco Takken remco@geospatialmedia.net is senior 

associate editor bij Geospatial Media.

tram- en metroprofessionals momenteel vooral 
druk zijn met het koppelen van ontwerpinforma-
tie aan assetmanagement. Jacco Zwemer van 
Amsterdam Metro & Tram legt uit: “We willen 
kunnen sturen op kostenefficiënte keuzes in de 
hele lifecycle van het spoor en het materieel. 
Die keuzes moeten gebaseerd zijn op juiste 
informatie over onze assets.” Zwemer vindt as-
setmanagement niet alleen ‘een mooi vak’: “Het 
is enorm kennisintensief, maar daarnaast liggen 
er veel kansen op het gebied van innovatie en 
automatisering. Het liefst wil je dat een project 
slechts een minieme rimpeling veroorzaakt in de 
dagelijkse gang van zaken. Uitdagingen zijn er 
op het gebied van groei, duurzaamheidseisen 
en de aantoonbaarheid van waar je mee bezig 
bent.”

Jacco Zwemer van Amsterdam Metro & Tram over het belang van assetmanagement.

Column
BIM is niet 
alleen data 

Met BIM zitten we in een nieuw tijdperk, maar 
dat wordt (helaas) nog niet door iedereen 
herkend. We zijn gewend om traditioneel te 
werken, en ik hoor vaak: “Waarom moet ik nu 
opeens voor BIM kiezen?” Tekeningen worden 
gebruikt voor coördinerende werkzaamheden 
en op basis van die informatie bouwen we. Ik 
noem dit het ‘tekening-tijdperk’. 
Het tekening-tijdperk is een manier van werken 
waarbij alle betrokken partijen door middel 
van ‘platte’ tweedimensionale tekeningen werk-
zaamheden verrichten, zoals calculeren, coör-
dineren en bouwen. Zodoende zijn tekeningen 
wel eens tegenstrijdig of wordt er weleens (on)-
bewust wat weggelaten op een tekening. Zie 
hier de oorzaak van het fenomeen faalkosten, 
kosten die alle betrokken partijen juist willen 
voorkomen. Die wens is de grondlegger van 
het BIM-tijdperk.
Werken met BIM is niet alleen het verwerken 
van data, maar juist het modelleren van geo-
metrie conform afspraken, denk aan ILS en 
LOD, en het koppelen van data hieraan. Alle 
geometrie en data samen in een model maken 
het digitale gebouw. De geometrie bevat de 
van tevoren afgesproken hoeveelheid informa-
tie die noodzakelijk is voor iedere partij om 
een clashvrij gebouw te realiseren. Adviseurs 
beschikken vroegtijdig over de informatie om 
problemen te constateren, en, nog beter, fouten 
te voorkomen. 
Tekeningen zoals plattegronden en doorsneden 
worden niet meer ‘gemaakt’, maar gegene-
reerd uit het ‘digitale gebouw’, het BIM-model. 
Die representeren dan ook letterlijk de platte 
weergave vanuit het 3D-model en geven gekop-
pelde, ongemanipuleerde informatie weer. Als 
het model niet klopt, klopt het straks ook tijdens 
de bouw niet. Er bestaan verschillende softwa-
repakketten om het BIM-model te controleren, of 
een clash-controle uit te voeren. 
BIM is geen afschaffing van de tekening, het is 
een slimmere manier om actuele tekeningen op 
elk moment te kunnen genereren: de faalkosten-
voorkomer. 

Dordrecht, maart 2020
Johandry Martina, Powered by EGM 
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Ted Lamboo, CEO van Digital Construction Works: 
“Bouwbedrijven lopen achter met het oppakken van 

nieuwe technologie en wij richten ons erop om de bedrij-
ven te bedienen die een volgende stap willen maken.”

Interview

“Om te beginnen is het denk ik goed 
om op te merken dat de lance-
ring van Digital Construction 

Works tijdens de Year in Infrastructure niet uit 
het niets komt”, stelt Lamboo. “Zowel binnen 
Bentley Systems als binnen Topcon wordt al 
jarenlang gewerkt aan het verbeteren van de 
workflow van constructie- en engineering-be-
drijven en beide bedrijven werken bovendien 
ook al enkele jaren samen. De aankondiging 
van DCW was vooral een formeel startpunt, 
waarbij we onze naam presenteerden en de 
website van het bedrijf live ging, de werk-
zaamheden zijn veel meer een voortzetting. 
Waarmee ik dus maar wil zeggen: DCW is 
nadrukkelijk géén start-up, maar een bedrijf 
met ervaring. We hebben de meest ervaren 
mensen van Bentley en Topcon meegenomen 
en ik denk dat we tussen zes en achthonderd 
jaar aan kennis in huis hebben.”
Omdat DCW veel kennis en ervaring mee-
neemt uit Topcon en Bentley Systems, ligt de 
vraag voor de hand waarom er per se een 
nieuw bedrijf geformeerd moest worden. 
Lamboo licht het toe: “Beide bedrijven had-
den er ook voor kunnen kiezen om op eigen 
kracht in te zetten op de diensten die DCW 
nu levert. Bentley Systems en Topcon zijn ech-
ter in de kern productontwikkelaars en geen 
serviceverleners, zodat het logischer leek om 
deze services te laten leveren door een nieu-
we onderneming waarvoor dienstverlening 
de corebusiness is.”

Laaghangend fruit
Die dienstverlening waar DCW zich op richt 
moet constructie en surveying bij elkaar bren-
gen door beide processen op een hoger  
niveau met elkaar te integreren. Dat laatste 

is belangrijk, want Ray O’Connor, CEO van 
Topcon, merkte tijdens de lanceringsbijeen-
komst van DCW al op dat er binnen bedrij-
ven en samenwerkingsverbanden de neiging 
bestaat om het laaghangende fruit te plukken. 
Niet de hele workflow wordt verbeterd, maar 
alleen losse onderdelen. Er wordt daarmee 
wel vooruitgang geboekt, maar er blijft tege-
lijkertijd ook nog heel veel liggen. Lamboo 
onderschrijft dit: “De adaptatiegraad in de 
markt is betrekkelijk laag. Bouwbedrijven 
lopen gewoon achter met het oppakken van 
nieuwe technologie. Dat heeft onder andere 
te maken met het feit dat ze er niet om staan 
te springen om tijdens langdurende projecten 
te wisselen van software of werkwijze, om-

dat ze dit te lastig of onoverzichtelijk vinden. 
Vervolgens wordt de introductie van nieuwe 
systemen en workflows uitgesteld en blijven 
de automatiseringskansen onbenut. Wij rich-
ten ons er met onze dienstverlening dan ook 
op om bedrijven te bedienen die wel een 
volgende stap willen maken, maar niet de 
kennis of de tijd hebben om het zelf te doen. 
Het idee is daarbij dat we kennis overdragen 
aan onze klanten: ze moeten leren van onze 
werkzaamheden zodat ze het na een aantal 
projecten zelf kunnen doen en wij door kun-
nen naar een andere klant.” 

Technisch agnostisch
Met Bentley Systems en Topcon als drijvende 
krachten achter DCW, ligt het voor de hand 
om te veronderstellen dat Lamboo en zijn 
collega´s bij hun werkzaamheden zullen aan-
sturen op het gebruik van de producten van 
deze twee partijen. Toch zal dat in de prak-
tijk behoorlijk meevallen, stelt de CEO van 
de joint venture: “Als DCW zijn we technisch  
agnostisch. Wanneer we Bentley en Topcon 
kunnen helpen door hun producten in te zet-
ten, dan doen we dat graag, maar als een 
klant al Leica-technologie of Autodesk-soft-
ware gebruikt, dan is dat ook prima en wer-
ken we verder op basis van die producten. 
Veel maakt het ook niet uit, want een point-
cloud is een pointcloud en binnen het grotere 
geheel van automatiseringstrajecten en work-
flowverbetering maakt het helemaal niet uit 
hoe die tot stand is gekomen.” 
Zowel Lamboo als het hoofd van de Digital 
Twin-afdeling van DCW, Sander Jongeleen, 
werken vanuit Nederland, maar het bedrijf 
zelf zal wereldwijd opereren en dus overal 
zijn diensten aanbieden. Ondanks deze 

Tijdens de Year in Infrastructure Conference van Bentley Systems in Singa-
pore maakten Bentley Systems en Topcon bekend dat ze een nieuwe joint 
venture hebben gestart onder de naam Digital Construction Works (DCW).  
BIGnieuws sprak met Ted Lamboo, CEO van DCW, over de plannen die hij heeft 
met deze kersverse onderneming die diensten biedt voor automatisering,  
integratie en het maken van digitale tweelingen voor de gebouwde omgeving. Door Lambert-Jan Koops

“Bedrijven lopen achter met 
oppakken nieuwe technologie”

Digital Construction Works wil kennis overdragen 
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Die dienstverlening waar DCW zich op richt moet constructie en surveying bij elkaar brengen door beide proces-
sen op een hoger niveau met elkaar te integreren.

Lamboo, “maar bemoeien ons ook met de op-
timalisatie van de workflow rondom de bouw 
van wegen en het treinspoor, van voetbal-
stadions, vliegvelden, stations en natuurlijk 
digitale steden. Alhoewel digitale tweelingen 
voor al die sectoren van belang zijn, geldt 
voor die laatste categorie natuurlijk dat ze 
daar helemaal onmisbaar zijn. Zelf ben ik 
ook een groot voorstander van het gebruik 
van digitale tweelingen omdat ik zie welke 
gigantische voordelen ze bieden. De laatste 
vijf jaar bij Bentley Systems heb ik daar dan 
ook veel over gesproken, al dan niet in com-
binatie met het gebruik van ContextCapture 
en de manier waarop daarmee data kunnen 
worden ingewonnen. Ik wil dan ook graag 
met DCW overheden en bedrijven op een an-
dere manier laten kijken naar hun complexe 
infrastructuur. Dit is een goed moment om de 
volgende stap te zetten, de workflow om te 
gooien en gebruik te maken van de kracht 
van digitale tweelingen.” n

www.digitalconstructionworks.com

zijn die stappen niet nodig, want daar zijn 
veel ontwerpdata helemaal niet digitaal be-
schikbaar. Daar wordt dan ook meteen een 
scanner neergezet om alles in te meten en zo 
zijn Aziatische organisaties al gewend aan 
een deel van de digitale tweeling-workflow. 
Dat scheelt dus enorm als ze over willen stap-
pen op een workflow die gebruikmaakt van 
digitale tweelingen.”

Digitale steden
De medewerkers van DCW werken momen-
teel aan verschillende projecten voor uiteen-
lopende opdrachtgevers. “We zijn bezig met 
industriële sites zoals die van farmaceutische 
producenten en olie & gas-bedrijven,” vertelt 

internationale aanpak verwacht Lamboo 
dat er wel regionale verschillen zijn in de 
werkzaamheden van de onderneming. “Dat 
heeft vooral te maken met de geschiedenis 
van het land waar onze klanten actief zijn. 
In veel Westerse landen zijn nogal wat his-
torische data aanwezig in een vorm die niet 
optimaal is voor moderne toepassingen. In 
die landen zijn de fysieke kaarten van vroe-
ger eerst omgezet in digitale 2D-kaarten, die 
vervolgens weer moeizaam in 3D- en BIM-
modellen zijn omgezet. Voordat bedrijven in 
die regio’s toe zijn aan het maken van een 
digitale tweeling van hun assets, moeten ze 
misschien eerst nog wel allerlei andere stap-
pen zetten. In bijvoorbeeld Aziatische landen 

“Binnen het grotere geheel van automatiseringstrajecten en workflowverbetering maakt het niet uit hoe een  
pointcloud tot stand komt.”
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In Nederland wordt jaarlijks gemiddeld zo’n 
vijftienhonderd euro per woning geïnves-
teerd in het onderhoud van circa 2,5 mil-

joen sociale huurwoningen. Die investeringen 
worden begroot en gepland op basis van pe-
riodieke conditiemetingen door bouwkundig 
inspecteurs. Vooral corporaties die duizenden 
en zelfs tienduizenden woningen bezitten, kun-
nen de benodigde tijd en kosten voor inspec-
ties aanzienlijk reduceren door gebruik te ma-
ken van innovaties op automatiseringsgebied. 
Behalve de kans om meer geld over te houden 
voor investeringen in onderhoud en verduurza-
ming, biedt het digitaliseren en automatiseren 
van inspecties tevens de kans om het inspec-
tieproces objectiever en uniformer te maken.

Beeldopnames
De afgelopen jaren hebben bedrijven als 
CycloMedia en Google in bijna alle straten 
van Nederland hogeresolutie-beeldopnames 
gemaakt voor onder andere navigatiesyste-
men. Tegelijkertijd zijn de technieken voor 
automatische beeldherkenning en -analyse 
verbeterd. Door deze ontwikkelingen te 
combineren, wordt het mogelijk om de on-
derhoudsconditie en gebreken van gebouw-
onderdelen softwarematig te beoordelen op 
basis van hogeresolutie-foto’s. Een aantal ge-
meenten en corporaties heeft tijdens eerder 
uitgevoerde inspecties zelf al goede foto’s 
van hun woningen gemaakt. Zij hebben dan 
al een deel van de benodigde beelden be-
schikbaar om het inspectieproces verder te 
digitaliseren en te automatiseren.

Machine learning
Computers en software zijn nu al beter in 
staat beelden te herkennen en te analyse-
ren dan mensen. Dat kunnen ze ook objec-
tiever en efficiënter. Voor het automatiseren 
van vastgoedinspecties moet de betreffende 
applicatie eerst nog worden getraind via 
machine learning. Machine learning is een 
onderdeel van kunstmatige intelligentie waar-
bij speciaal ontwikkelde algoritmes een soft-
wareprogramma leren om bepaalde objecten 
te herkennen. Bijvoorbeeld een deur, kozijn, 

dakgoot et cetera van woningen. Maar ook 
de onderhoudsstatus en vaak voorkomende 
gebreken van die gebouwonderdelen. Net 
als mensen met veel kennis en ervaring wordt 
die software na verloop van tijd natuurlijk 
steeds beter. 

Gebouwconditie monitoren 
Behalve slimme software zijn voor het auto-
matisch monitoren van de onderhoudsstatus 
van woningen en andere gebouwen ook sen-
soren nodig. Deze worden alsmaar kleiner en 
goedkoper, waardoor ze binnenkort tevens te 
gebruiken zijn voor het detecteren van de con-
ditie en degradatie van laklagen van kozijnen 
en deuren. Omdat het jaarlijks benodigde on-
derhoud aan woningen voor bijna zeventig 
procent uit schilderwerk bestaat, kunnen die 
sensoren straks een belangrijk deel van de 
benodigde inspectie-informatie leveren. De 
portefeuille van corporaties bestaat vaak uit 
rijen vergelijkbare woningtypes, waardoor 
maar op een klein aantal woningen sensoren 
nodig zijn om een groot deel van het bezit op 
afstand te kunnen ‘monitoren’.

Cognitieve services
Een andere ICT-ontwikkeling die gaat bijdra-
gen aan het automatiseren en digitaliseren 
van gebouwinspecties, is de beschikbaarheid 
van zogenaamde cognitieve services. Dat zijn 
slimme algoritmes (artificial intelligence) om 
aan eigen bedrijfsapplicaties toe te voegen, 
voor onder andere het automatisch herkennen, 
identificeren en indexeren van foto’s. Cogni-

Jeroen van de Laar: “Het digitaliseren en automatiseren 
van inspecties bespaart geld en biedt de kans om het 
inspectieproces objectiever en uniformer te maken.”

Gemeenten, woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders inspecteren 
elk jaar een deel van hun portefeuille voor het actualiseren van de meerjaren-
onderhoudsbegroting en uitvoeringsplanning. Dat is telkens een arbeidsintensief 
proces met mogelijk subjectieve beoordelingen, ondanks de beschikbaarheid van 
een objectieve norm voor conditiemetingen. De komende jaren gaan beeldher-
kenning, sensoren, machine learning en cognitieve services vastgoedbeheerders 
helpen de inspectiekosten en subjectiviteit aanzienlijk te reduceren. Cloud compu-
ting versnelt deze ontwikkeling, omdat het zowel nieuwe functionaliteit eenvou-
dig toegankelijk maakt als mobiel digitaal werken faciliteert.

Digitale transformatie  
vastgoedbeheer 

Door Jeroen van de Laar

Opinie

Beeldanalyses, sensoren en machine learning
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Dankzij automatische beeldherkenning en -analyse is het mogelijk om de onderhoudsconditie en gebreken van 
gebouwonderdelen softwarematig te beoordelen op basis van hogeresolutie-foto’s.

tieve services leren en verbeteren zichzelf op 
basis van meer data, zoals van de al beschre-
ven sensoren. Door eigen sensordata over de 
onderhoudsstatus van woningen te combine-
ren met beschikbare omgevingsdata, zoals 
de invloeden van het weer en fijnstof, kunnen 
vastgoedbeheerders de komende jaren steeds 
nauwkeuriger begroten en plannen. 

daarmee iedereen op elk gewenst moment 
en op elke locatie eenvoudig toegang te ge-
ven is tot alle beschikbare functionaliteit en 
services. Twee voorbeelden van zo’n cloud-
gebaseerde software zijn IBIS MAIN en Ibis-
4Inspectie. Voor vastgoedbeheer vereenvou-
digt cloud computing tevens het uploaden 
van beeldopnames en op afstand monitoren 
van de onderhoudsconditie van gebouwen 
met sensoren. Tenslotte zijn nieuwe machine-
learningfuncties en cognitieve services ook 
makkelijker via de cloud te gebruiken, te up-
daten en te beveiligen, dan via een eigen ICT-
infrastructuur. n 

Jeroen van de Laar, managing partner en businessunit  

manager bij Ibis. Voor meer informatie, zie www.ibis.nl. Cloud computing versnelt 
Elke organisatie ondergaat momenteel een 
digitale transformatie, waardoor over een 
aantal jaren nergens meer met papieren for-
mulieren wordt gewerkt en bedrijfsprocessen 
in vergaande mate zijn geautomatiseerd. 
Hoewel niet noodzakelijk versnelt cloud com-
puting deze organisatieverandering, omdat 

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-
registraties zoals de BAG, BGT en WOZ. Met ons nieuw 
ontwikkelde NEO Signaalportaal kunt u de signalen 
eenvoudig delen in uw organisatie. En dat biedt kansen 
in kostenbesparing en effi ciëncy. Met behulp van het 
portaal kunt u zelf uw prioriteiten bepalen, met 
een gelijkmatiger werkvoorraad tot gevolg.

Wij leveren u:
•  100% correcte afhandeling van uw instructie 
•  Voordelig door meervoudig gebruik mutatiesignaal
•  Beter inschatten van en sturen op werkvoorraad
•  Geen verschillen tussen diverse GEO-registraties

Betrouwbaar en innovatief
NEO levert ISO-9001 geborgde geo-informatie waar u altijd 
van op aan kunt. Daarnaast zijn we ISO-27001 gecertifi ceerd, 
onze garantie voor de veiligheid van uw data. 

Meer weten?
Bel met een van onze adviseurs 
voor een afspraak: (033) 21 00 700 

NEO innoveert 

Met ons nieuwe Signaalportaal 
kunt u één mutatiesignaal voor 
meerdere GEO-registraties gebruiken
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Wilo is een van de grootste ontwikkelaars en producenten van waterpompsystemen. 

In de bijna 150 jaar van zijn bestaan heeft 
het in het Duitse Dortmund opgerichte Wilo 
zich ontwikkeld van een bescheiden koper- 

en messingswarenproducent tot een bedrijf 
dat jaarlijks zo’n 1,4 miljard euro omzet met 
de verkoop en service van waterpompen. “En 
dat niet alleen,” corrigeert Ralph Huysers, als 
business developer verantwoordelijk voor een 
groot deel van de Europese markt van Wilo 
waaronder Nederland, “we doen eigenlijk 
alles wat met waterverplaatsing te maken 
heeft. Pompsystemen voor verwarmingen en 
airco’s inderdaad, complete drinkwatersys-
temen, bluswaterinstallaties in openbare ge-
bouwen, opslag en verwerking van afvalwa-
ter, benutting van regenwater, enzovoort. We 
hebben duizenden verschillende producten, 
toegespitst op schoon- en vuilwatertransport. 
Ik hoef niemand het belang van deze sector 
uit te leggen. Water naar de gewenste plek 
verplaatsen is een van de grootste uitdagin-
gen voor de mensheid. Zeker nu het klimaat 
verandert, de wereldbevolking sterk groeit en 
de verstedelijking en energietransitie in hoog 
tempo doorzetten. Het is aan ons om oplos-
singen te bedenken om de veranderingen bij 
te houden.”

Verantwoordelijkheid
Een luxepositie voor een bedrijf als Wilo dat 
in feite alleen maar kan groeien, maar dat is 
niet het denkpad van de Duitse onderneming. 
“Integendeel”, vervolgt Huysers. “Onderne-
mingen als Wilo hebben een bredere verant-
woordelijkheid. Het gaat er niet om meer pro-
ducten te verkopen, de vraag is hoe we een 
bijdrage kunnen leveren aan slimmer en ef-
ficiënt bouwen. De komende decennia zullen 
steden sterk groeien, er zijn vele miljoenen 
nieuwe woningen nodig. De bouwsector in 
zijn huidige vorm kan dat niet aan. Het is een 
conservatieve branche waarin digitalisering 

nog in de kleinste kinderschoenen staat. We 
zetten pas de eerste stappen met BIM en wil-
len een boost geven aan BIM, meedenken en 
de eerste stappen zetten. Daarom gaan wij 
onze producten en diensten digitaal inrich-
ten. Opdrachtgevers, architecten, aannemers 
en installateurs moeten bij ons terecht kunnen 
voor de beste oplossingen op het gebied van 
water- en klimaatbeheersing. Essentiële syste-
men in alle gebouwen die we helemaal ge-
reed willen maken voor digitale verwerking 
in de uiteindelijke digitale bouwtekeningen. 
Daarmee kan sneller en beter gebouwd wor-
den.”
Het voordeel van BIM is niet alleen sneller en 
beter bouwen, maar ook een hogere efficiën-
tie, vertelt Huysers: “De faalkosten in de bouw 
zijn gigantisch. Volgens McKinsey gaat jaar-
lijks 1,7 triljard dollar aan faalkosten door 
het afvoerputje. Dertig procent van de totale 
uitgaven. Met digitalisering kunnen we daar 
zonder twijfel fors in snoeien. De ‘winst’ kan 

geïnvesteerd worden in de noodzakelijke ver-
snelling van de bouwopgaven. Vergis je niet, 
in Azië worden complete miljoenensteden uit 
de grond gestampt. Inclusief winkelcentra, 
metro, infrastructuur, scholen, enzovoort. In 
Europa gaat het misschien minder hard, maar 
ook hier is de opgave groot. Nederland moet 
ook minstens één miljoen woningen bijbou-
wen. Dat is niet gering.”

BIM
Transport van water mag dan de corebusi-
ness zijn van Wilo, het grotere kader is BIM. 
Op zoek naar samenwerkingspartners, kwam 
Huysers bij Cadac terecht. “Wij kunnen en 
willen het niet alleen oplossen. We hebben 
partners nodig die de kennis hebben om te 
digitaliseren, die van strategisch tot operati-
oneel niveau meedenken en meewerken aan 
onze digitale agenda. Cadac is een bedrijf 
dat kennis heeft van het beheer van data en 
daar gaat het natuurlijk allemaal om: hoe 

Het Duitse familiebedrijf Wilo is een van de grootste ontwikkelaars en producen-
ten van waterpompsystemen ter wereld met ruim 7400 medewerkers, zestien 
productielocaties en vestigingen in zestig landen. Het bedrijf heeft grote ambities, 
wil vergaand digitaliseren en heeft daarvoor Cadac Group in de arm genomen. Door de redactie

Wilo en de urgentie van 
digitalisering

Praktijk

Pompfabrikant wil BIM een boost geven
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Wilo wil een boost geven aan BIM en daarom zijn producten en diensten digitaal inrichten.

openbaar is. BIM kan pas echt goed werken 
als al die partijen hun informatie op dezelfde 
manier delen. Van design tot en met supply-
chain, onderhoud en service. De complete 
keten is nodig om een gebouw met succes 
digitaal te ontwerpen.”
“De complete keten is overigens ook nodig 
om met succes een digitaal gebouw te kun-
nen testen met simulaties”, vult Huysers aan. 
“En dan niet in drie dimensies, maar in zes. 
Dan zijn bijvoorbeeld weersinvloeden mee 
te nemen, het energieverbruik en het onder-
houd. De complete levenscyclus dus. Tijdens 
de simulaties kun je naar hartenlust aanpas-
sen en experimenteren, materialen testen, 
duurzaamheid meenemen. Mits dus alle data 
real-time beschikbaar zijn.”

Investeren
Zowel Wilo als Cadac investeren fors in de 
digitalisering. “We zitten op één lijn”, aldus 
Huysers. “Het helpt wel dat Nederland met 
Engeland en Rusland het meeste werk ma-
ken van BIM. Nederlandse bouwers lopen 
voorop, net als de architecten, omdat ze 
ook veel over de grenzen actief zijn. Ze zien 
de enorme projecten, scoren opdrachten en 
beseffen dat de bouw anders moet. Wij als 
toeleveranciers gaan mee en Cadac is er ook 
serieus mee bezig.” 
Lockefeer beaamt de woorden van Huysers: 
“Dit soort partnerships zijn kostbaar en on-
misbaar om BIM aan te jagen. We hebben 
daarvoor de afdeling Content Creation for 
Architecture, Engineering en Construction 
opgezet. Wilo is een van de eerste onder-
nemingen die met ons vanuit hun masterdata 
hun contentbibliotheek beheert. Een basis 
om verder te bouwen. Net als Wilo zijn wij 
ervan overtuigd dat digitalisering cruciaal is 
als we in de toekomst de bouwvraag willen 
beheersen en oplossingen willen vinden voor 
klimaatveranderingen en energietransitie.” n

www.wilo.com

www.cadac.com

vice. We zijn nu zover dat klanten via een 
button direct in de juiste contentdatabase 
terechtkomen. Het systeem ziet uit welk land 
de aanvraag komt en laat alle beschikbare 
opties zien. Groot voordeel van de cloud-
oplossing is ook dat er maar één versie van 
elk product is. Veranderingen in het assorti-
ment, technische aanpassingen; alles wordt 
centraal verwerkt. Door deze opzet bespaart 
Wilo fors op informatiemanagementkosten.”

Basis
De digitale database is de basis voor een 
goed werkend BIM, weet ook Lockefeer. 
“Zo’n bibliotheek is essentieel om te model-
leren of virtueel te bouwen. De producten 
van Wilo zijn nu beschikbaar voor de andere 
partijen die bij een nieuw gebouw betrokken 
zijn. Uiteraard bepaalt Wilo wat wel en niet 

rangschik ik mijn data en hoe maak ik die 
toegankelijk voor andere partijen? We ken-
den elkaar al wat langer via diverse automati-
seringstrajecten en twee jaar geleden hebben 
we de banden aangehaald. Nu werken we 
samen aan fundamentele oplossingen. We 
maken een ontdekkingsreis in de digitale we-
reld, we pionieren voor onszelf en voor ande-
ren. De markt heeft voorlopers nodig.”
In eerste instantie is de focus gericht op het 
opbouwen van de intelligente 3D-bouwstenen 
van Wilo in de cloud. “De vele duizenden 
producten van Wilo moeten digitaal beschik-
baar zijn”, zegt Stijn Lockefeer, operations 
director bij Cadac in Vianen. “Dat klinkt mis-
schien eenvoudig, maar we hebben het over 
een productengamma in zestig landen. Met 
verschillende wettelijke bepalingen en regels, 
verschillende maateenheden, prijzen en ser-

Een van de vele producten van Wilo die digitaal beschikbaar moet zijn in de bouwketen: Wilo-EMUPort CORE. 
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Afbeelding 2: Dwarsprofiel van een watergang. 

Een deel van de beheerwerkzaamheden 
van Waterschap Noorderzijlvest bestaat 
uit het baggeren van de hoofdafvoer. 

Hiervan wordt per jaar zo’n 15 kilometer 
gebaggerd. Daarbij maakt het waterschap 
gebruik van SingleBeam-data die de afstand 
vanaf de bovenkant van de baggerspecie tot 
de waterspiegel meten. Alles ten opzichte van 
NAP. “Met behulp van deze data maken we 
een meerjarenbaggerplan, waarin staat waar 
en wanneer er gebaggerd moet gaan wor-
den. Voorheen werden deze data handmatig 
bewerkt, maar dit gaf teveel onduidelijkheid 
over de aanwas van de baggerspecie op wa-
tergangniveau, waardoor er soms discussie 
ontstond waar wel of niet gebaggerd moest 
worden”, aldus Jan Willem de Boer, planner 
watersystemen waterveiligheid Noorderzijlvest. 

Bouw applicatie 
Hoewel het waterschap over veel data en ken-
nis beschikt, was met name de capaciteit soms 
ontoereikend om deze data om te zetten naar 
nuttige informatie waarmee de baggerplanning 
kan worden opgeleverd. Om meer inzicht te 
hebben in de onderhoudsstaat van deze hoofd-
afvoer schakelde het waterschap begin 2019 
Ordina in. In samenwerking met het waterschap 
bouwde Ordina vervolgens een applicatie die 
de baggerrisico’s in beeld brengt en de knelpun-
ten visualiseert binnen het areaal. 
Voor het maken van de applicatie werd een 
scrumteam samengesteld uit professionals van 
Ordina en het waterschap. Dit resulteerde in een 
samenwerking waarbij Ordina de technische 
kennis leverde en het waterschap de domeinken-
nis. Harco de Jager was als business unit mana-
ger Ordina Geo-ICT betrokken bij het project en 
vertelt over de planning en wijze van uitvoering. 
“We hebben de scrumopdracht uitgevoerd in 
drie sprints van drie weken. Elk van de sprints 
had een vooraf vastgesteld specifiek doel, zodat 

aan het einde van een sprint telkens een concreet 
werkend product werd opgeleverd.”

Wel of niet bruikbaar
Het doel van sprint 0 was de inrichting, het vullen 
van backlog, de validatie data/functionaliteit en 
het bepalen minimum viable product (MVP). De 
Jager: “We hebben gevalideerd of de aangele-
verde (test)data van voldoende kwaliteit waren 
voor het gewenste eindproduct. We hadden 
vooraf al vastgesteld dat de data niet altijd even 
betrouwbaar waren en hebben dus tijdens de uit-
voering continu bekeken welke data wel of niet 
bruikbaar waren.”

In sprint 1 richtte het team zich op de bouw van 
volumeberekeningen met FME. Daarbij legden 
ze de nadruk op het bepalen van de volumes 
van een (deel van een) watergang. “Aan het 
einde van deze sprint leverden we een volledige 
dataset met baggervolumes en waren we al ge-
start met de visualisatie”, vertelt De Jager. 
In de laatste sprint, sprint 2 was het doel om 
kaartbeelden en een dashboard te realiseren. 
De Jager: “Op basis van de opgeleverde volu-
meberekening hebben we de visualisatie van de 
kaartbeelden en het dashboard gerealiseerd met 
GeoWeb. Dit leverde verschillende views op die 
elk een specifieke informatievraag beantwoord-

Door de redactie

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor het beheer van zo’n 2550 kilometer aan  
watergangen, waarvan circa 350 kilometer aan kanalen en vaarwegen in het noor-
den van Nederland. Een flinke klus want deze watergangen moeten niet alleen diep 
en breed genoeg blijven, maar moeten ook worden schoongemaakt. Om deze werk-
zaamheden snel en effectief uit te kunnen voeren, heeft het waterschap samen met 
Ordina een applicatie gebouwd die helpt bij het in kaart brengen van baggerrisico’s. 

Waterschap brengt met applicatie 
baggerrisico’s in beeld 

“Meer inzicht in de onderhoudsstaat van de hoofdvaarwegen”

Afbeelding 1: Jan Willem de Boer, planner watersystemen waterveiligheid Waterschap Noorderzijlvest bij de  
baggerwerkzaamheden van het waterschap. 
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Afbeelding 3: Bovenaanzicht watergang (links) en bovenaanzicht watergang met 
peillocaties.

pen zijn: “De berekende resultaten worden op-
geleverd in een relationeel datamodel. Hierbij 
wordt FME ingezet als rekenmodule waarmee 
brondata worden bewerkt, berekeningen wor-
den gedaan voor het bepalen van de volumes 
en als output in het datamodel worden opgesla-
gen. Voor de validatie van de hiermee bepaalde 
resultaten is op een kleine (sample) dataset ge-
toetst. Na positieve terugkoppeling hierop is de 
berekening uitgevoerd voor het gehele areaal. In 
de prognose van de te baggeren hoeveelheden 
slib is een aanwas van enkele centimeters per 
jaar meegenomen.”

Baggerrisico’s in beeld
Met het gevulde datamodel als bron zijn bin-
nen GeoWeb de visualisatie van de verschil-
lende thematische kaarten zoals waterdiepte 
en benodigde natte oppervlakte gerealiseerd. 
Deze bevatten verschillende kaartbeelden: de te 
bevragen overzichtskaart traject(en); de ondiep-
ten door aanwezigheid van baggerspecie; de 
watergangen met te weinig doorstroomvolume 
en ten slotte het geprognotiseerd baggervolume, 
op basis van een aanwas van enkele centimeters 
bagger per jaar. Naast kaartbeelden zijn er ook 
diverse dashboards met GeoWeb gerealiseerd, 
waarbij voor een geselecteerd traject tweetal 
soorten informatie wordt getoond: de hoeveel-
heid baggerspecie totaal en de hoeveelheid 
baggerspecie totaal in leggerprofiel.
“Binnen GeoWeb zijn we in de praktijk tegen 
enkele uitdagingen aangelopen. Zo bleek met 
name het tonen van de dwarsprofielen alleen 
mogelijk door dwarsprofielen te genereren als 
HTML-bestanden met behulp van FME. Toen 
deze problemen eenmaal waren opgelost, kon 
de applicatie worden opgenomen in de infra-
structuur van het waterschap van waaruit deze 
inmiddels beschikbaar wordt gesteld aan de di-
verse gebruikers, zoals de planner van de bag-
gerwerkzaamheden, projectleiders, ecologen, 
peilbeheerders en hydrologen.” n

www.noorderzijlvest.nl

www.ordina.nl/geoict

“Met de gerealiseerde applicatie is zo risicoge-
stuurd baggeren mogelijk geworden en kan het 
waterschap de burgers en bedrijven in het ge-
bied beter bedienen wat betreft waterafvoer en 
bevaarbaarheid. De applicatie voorspelt waar 
en op welk moment in tijd er risico’s ontstaan en 
maakt het mogelijk om deze per jaar te visuali-
seren. De applicatie ondersteunt het berekenen 
van het baggervolume en het visualiseren van 
de resultaten in een kaartbeeld en dashboard.“
De wijze waarop Ordina de berekening van 
het baggervolume heeft gerealiseerd, is weer-
gegeven in afbeelding 3. Met de dwarspro-
fielen wordt een representatieve profiel ‘bak’ 
gecreëerd. Met de z-waardes van de sliblaag 
die zijn opgeslagen in de profielpunten en de 
aanvullende bestanden met z-waardes van de 
bodem wordt een hoeveelheid slib per dwars-
profiel berekend. Door deze data te combineren 
met de waterhoogte per peilgebied kan ook het 
natte oppervlak worden berekend. Deze 2D-
berekeningen zijn geëxtrapoleerd naar een 3D-
bak door middel van de SingleBeam-metingen. 
Op basis van deze methode wordt ieder profiel 
doorgerekend. 

Berekenen baggervolume 
Het resultaat van de hierboven aangegeven 
aanpak is een dataset met berekende volumes 
per profiel. De Jager vertelt wat de vervolgstap-

den. We hebben tijdens de sprints wekelijks een 
release beschikbaar gesteld en aan het eind van 
iedere sprint lieten we de werkende functiona-
liteit zien, zodat gebruikers ermee aan de slag 
konden. Hierdoor kregen we belangrijke feed-
back binnen waarmee we zowel de visualisatie 
als de berekeningen hebben verbeterd. Na de 
drie sprints heeft het waterschap de opgeleverde 
applicatie in gebruik genomen.”

Technische realisatie
Om risicogestuurd te kunnen baggeren, had het 
waterschap specifiek behoefte aan meer inzicht 
in de onderhoudsstaat van de hoofdvaarwe-
gen. Belangrijk daarbij zijn de doorstroming en 
vaardiepte waarbij in het water aanwezig slib 
de doorstroom van water belemmert en de be-
schikbare vaardiepte vermindert. De Boer licht 
dit toe: “Als waterschap beschikken we over 
datasets met SingleBeam-metingen van alle ka-
nalen en vaarwegen die om de vijf jaar worden 
uitgevoerd. Tevens hebben we recente dwars-
profielen van de watergangen. Deze data die-
nen als input om slibvolumes, slibaanwas en de 
vaardiepte te berekenen.” 
Naast de SingleBeam-metingen en de dwarspro-
fielen beschikt het waterschap over diverse da-
tasets waaronder één met gewenst natte opper-
vlakte per waterweg en één met de verwachte 
waterstand op basis van peilgebieden. “Door 
het slim combineren van deze data is het moge-
lijk om slibvolumes te berekenen en daarnaast 
de vaardiepte vast te stellen”, legt De Jager uit. 

Afbeelding 4: De geplande baggeracties van Waterschap Noorderzijlvest voor het jaar 2024. 
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Wordt de waarde en het nut van bomen onderschat? Feit is dat er nog geen bomendatabase is met  
landelijke dekking.

“De relatie tussen mens en natuur is 
volgens mij een van de meest on-
derschatte zaken van deze tijd. 

Veel mensen denken te kunnen leven zonder de 
natuur en voelen zich ook verheven boven het 
buitenleven. Tegelijkertijd lopen ze tegen allerlei 
stressgerelateerde problemen aan die het mo-
derne leven met zich meebrengt en vragen ze 
zich af hoe ze daarmee om moeten gaan. Daar 
worden allerlei oplossingen voor bedacht, maar 
de beste manier is volgens mij toch om weer de 
verbinding te zoeken met de natuur. Vandaar 
ook dat ik een bureau heb opgericht dat zich 
specialiseert in het leggen van die verbinding.”
Heindijk organiseert bostochten in binnen- en 
buitenland, waarbij deelnemers kennismaken 
met verschillende aspecten van zichzelf die ze 
terugzien in de bomen. Het gaat daarbij om za-
ken als de ontstaansgeschiedenis, de cultuur en 
hoe iemand zijn eigen huishouden beheert, met 
als spiegel de bomen met hun roots, ontwikke-
ling, voeding en verzorging. “De bostocht is een 
mix tussen verhalen over de ware natuur van de 
deelnemers en die van de natuur om je heen; het 
bos en het zélf ervaren van dat bos”, legt Hein-
dijk uit. “En daar is een duidelijke behoefte aan, 
zowel bij individuen als binnen het bedrijfsleven. 
De natuur is een mooie spiegel en ik laat mensen 
en organisaties beseffen dat ze meer verbonden 
zijn met elkaar en met de natuur dan dat ze mis-
schien denken.”

Natuurbeleving
De bostochten van Heindijk zijn door een sa-
menloop van omstandigheden ontstaan, die 
hij met name ging organiseren omdat ande-
ren hem vroegen of hij ze mee wilde nemen 
de natuur in. “De bostochten zijn geen op de 
tekentafel uitgedacht concept, maar redelijk 

spontaan ontstaan in een periode dat er op 
deze manier nog geen aandacht was voor de 
natuur. Wat dat betreft ben ik een pionier ge-
weest op het gebied dat tegenwoordig natuur-
beleving of natuurcoaching wordt genoemd.”
Waar de eerste bostochten in Nederland 
werden gehouden, daar ging Heindijk vanaf 

1996 ook de grens over. Met name Engeland 
bleek interessante natuurgebieden te herber-
gen. “Rond de eeuwwisseling ben ik begon-
nen met het organiseren van reizen voor de 
beroepsgroep, dus de echte bomenbeheerder. 
Ik was erachter gekomen dat in Engeland heel 
veel grote, dikke, oude bomen te vinden wa-

Jeroen Heindijk is in alle opzichten een natuurmens. Hij heeft een passie voor het 
buiten zijn in het algemeen en voor bomen in het bijzonder. Zijn kennis over deze 
zaken draagt hij daarbij vol enthousiasme over aan anderen en hij organiseert 
daarvoor zowel bostochten voor geïnteresseerde leken als trainingen voor professi-
onele groenbeheerders. Tegelijkertijd maakt hij zich hard voor meer erkenning van 
de waarde van bomen en een eenduidige bomendatabase met landelijke dekking. 

Door Lambert-Jan Koops

Alle bomen van Nederland 
op de kaart!

Praktijk

Jeroen Heindijk pleit voor nationaal overzicht
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De natuur is volgens Jeroen Heindijk een spiegel die mensen laat beseffen dat ze meer verbonden zijn met elkaar 
en hun omgeving dan dat ze misschien denken.

ren. En met oud bedoel ik dan ook echt oud. 
Niet oud zoals in NL waar vijftig jaar oud is en 
honderd monumentaal, maar eeuwenoude bo-
men. Voor veel van de beheerders bleek een 
dergelijk bezoek een echte eyeopener, omdat 
ze daar zagen dat het Nederlandse bomenbe-
leid en het Engelse toch heel andere resultaten 
opleverde.” 

ik voor het eerst mee met een boomverzorger 
bij een zogenaamde VisueleBoomControle, of 
VBC. Dat is een snelle, visuele inspectie waarbij 
voor elke boom de beslissing wordt genomen of 
er eventueel een extra controle of inspectie no-
dig is. Op zich is die VBC prima, maar tot mijn 
verbazing werd en wordt die niet uitgevoerd 
door de partij die de bomen continu beheert. 
Dat houdt niet alleen in dat er twee bestekken 
zijn, een VBC-bestek en een snoeibestek, maar 
ook dat de VBC-uitvoerder verkeerde conclusies 
kan trekken omdat hij niet alle informatie heeft. 
Om een voorbeeld te geven: als een controleur 
tijdens een VBC ziet dat een boom een zwam 
bevat, kan hij concluderen dat de boom moet 
worden verwijderd. Dat kan echter best in tegen-
spraak zijn met de informatie die de vaste be-
heerder heeft over de boom, omdat die weet dat 
die zwam er al heel lang zit en helemaal geen 
problemen oplevert.”

Assetmanagement 
Geconfronteerd met de versnipperde info, vroeg 
Heindijk zichzelf af waarom er geen verticaal 
bestand was waarin alle relevante informatie 
over bomen is vastgelegd. “Het lijkt me echt 
heel nuttig als er een geogerefereerd bestand 
zou komen waarin iemand alle gegevens van 
een boom zou kunnen opvragen door een boom 
op een kaart aan te klikken. Een soort assetma-
nagementbestand voor bomen, waarin alle be-
langhebbenden hun data kunnen delen. Daarbij 
zouden dan wat mij betreft in ieder geval drie 
belangrijke zaken moeten worden opgenomen. 
De eerste betreft de basisinformatie, waarbij is 
aangegeven wat de locatie is van alle bomen. 

Versnipperde informatie
Als natuurliefhebber in het algemeen en bomen-
bewonderaar in het bijzonder heeft Heindijk wel 
wat kanttekeningen bij de manier waarop Ne-
derlandse beleidsmakers omgaan met bomen. 
Met name de versnipperde manier waarop de 
informatie over bomen wordt bijgehouden, zit 
hem niet lekker. “Zo’n vijftien jaar geleden liep 

ISD Benelux BV
Het Zuiderkruis 33 | 5215 MV ‘s Hertogenbosch | +31 73 6153 888
Grote Voort 293a | 8041 BL Zwolle | + 31 73 6153 888
info@isdgroup.nl | www.isdgroup.com

ISD Group - Bij ons bent u aan het 
juiste adres voor CAD en PDM/PLM!
De ISD Group is met de producten HiCAD en HELiOS één van de grootste 

aanbieders van hoog geïntegreerde CAD- en PDM-oplossingen.

Met al 40 jaar ervaring op engineering gebied is de ISD Group een vertrouwde 

partner - van productontwikkeling tot en met de After-Sales-Service.
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Zwam: boom verwijderen of toch laten staan? 

gebruiken voor de planning van werkzaamhe-
den. “Met name in stedelijk gebied willen be-
heerders nog wel eens vergeten dat bewoners 
van een wijk of straat een emotionele binding 
hebben met bomen. Die vinden het niet prettig 
als van de een op de andere dag hun straat-
beeld verandert omdat bomen worden verwij-
derd. Dat is dus een goede reden om dergelijke 
zaken goed te communiceren. Die communicatie 
is bovendien ook bij minder ingrijpende werk-
zaamheden heel nuttig. Wanneer een beheerder 
aan de buurtbewoners heeft uitgelegd waarom 
er op een specifiek moment gesnoeid moet wor-
den, dan willen mensen daar best wel rekening 
mee houden en bijvoorbeeld hun auto´s een 
dagje op een andere plek zetten, als dat han-
diger is.”

Absolute minimum
Betere communicatie over en betere planning 
van groenbeheer, een cultuurhistorisch bomenar-
chief, het kan allemaal als de eerste stap een-
maal is genomen: het op de kaart zetten van alle 
bomen in Nederland. “Het absolute minimum 
is wat mij betreft dat de BGT in ieder geval de 
locaties van alle bomen zal gaan bevatten. Het 
liefst compleet met de kronen, maar als dat niet 
meteen lukt, dan moet het maar zoals het kan. 
Als er eenmaal een dergelijk BGT-bestand is, 
kunnen we dat gebruiken voor de aanvullende 
zaken, zoals het creëren van aanvullende data-
bases met informatie over de bomen. De eerste 
stap is echter het toevoegen van bomen en ik 
wil alle betrokken partijen dan ook oproepen om 
te helpen deze stap mogelijk te maken. Bomen 
horen op de kaart.” n

www.bostochten.nl

www.bomenopdekaart.nl

www.bomenacademie.nl

Eerste stap
Een nationaal bestand waarin bomen en de 
bijbehorende gegevens terug te vinden zijn, is 
technisch geen onmogelijkheid, aangezien er 
vergelijkbare bestanden zijn voor andere objec-
ten. Momenteel bevat de BGT echter nog geen 
bomen, waarmee dat de eerste stap is voor de 
totstandkoming van de database die Heindijk 
voor ogen heeft. “Er wordt wel gewerkt aan een 
kaartlaag waar alle bomen in staan, maar die 
is zeker nog niet compleet. Die gegevens zou-
den binnen twee jaar echter wel moeten kunnen 
worden verzameld. Daarna begint natuurlijk het 
echte werk, met het invullen van gegevens en het 
uitvoeren van analyses. Als er een complete da-
tabase is, lukt het misschien om antwoorden te 
vinden op de vraag waarom de ene gemeente 
veel meer last heeft van bijvoorbeeld de eiken-
processierups dan de andere, of waarom som-
mige boomziektes zich met name voordoen in 
specifieke gebieden. Door omstandigheden, 
maar ook snoeibestekken en andere beleidsbe-
slissingen met elkaar te vergelijken, zou er extra 
inzicht kunnen ontstaan in de manier waarop we 
om moeten gaan met bomen.”

Snoeien in de winter
Heindijk benadrukt dat hij zelf geen specialist 
is in groenbeheer, maar hij heeft desondanks 
toch wel vragen bij de manier waarop zaken 
momenteel worden aangepakt. “De redenen 
om onderhoud op een specifieke manier in te 
plannen zijn in mijn ogen niet altijd de beste. Zo 
vroeg ik bijvoorbeeld eens aan een beheerder 
waarom zijn ploegen in de winter bomen moes-
ten snoeien en kreeg ik het antwoord, dat ze in 
die periode verder niet zo veel te doen hadden 
en snoeien dan dus mooi kon. Dat zal qua plan-
ning wel handig zijn, maar ik vraag me dan echt 
af of het wel nut heeft.”
Zelf pleit Heindijk ervoor om bij natuur-, bos- en 
bomenbeheer de input van alle betrokkenen te 

Vervolgens zouden de beheergegevens moeten 
worden gekoppeld aan de bomen, waarbij ik 
deze gegevens niet zou willen beperken tot al-
leen de status en de gezondheid van de bomen. 
Ook de milieueffecten zouden daarin moeten 
worden vastgelegd, zoals de bijdrage van de 
boom op het gebied van CO2-opslag, fijnstofre-
ductie, hittestressvermindering en waterafvang. 
Met dergelijke informatie is het nut en dus de 
waarde van een boom ook duidelijk te definië-
ren en dat voorkomt weer dat er zinloos of zelfs 
onterecht wordt gekapt. Ten slotte zou het denk 
ik een goed idee zijn om het mogelijk te maken 
om ook cultuurhistorische gegevens van bomen 
op te nemen in een dergelijk bestand, zodat ook 
die informatie goed bewaard blijft.”

Praktijk

Bomen op de kaart
Een van de vele initiatieven op bomenge-
bied die Jeroen Heindijk de laatste jaren 
is gestart, is het opzetten van de website 
bomenopdekaart.nl. De site is ontwikkeld 
om alle bestaande kennis over individuele 
bomen op één locatie te verzamelen, in-
zichtelijk te maken en letterlijk in kaart te 
brengen. Hiermee wordt alles wat over een 
bepaalde boom bekend is, samengebracht 
en vindbaar in één portaal.
Bomenopdekaart.nl biedt daarbij een con-
structieve samenwerking tussen burgers en 
de overheid voor het delen van kennis over 
bomen. Het idee is daarbij om informatie te 
ontsluiten in één platform en nieuwe tech-
nologie te ontwikkelen voor het koppelen 
van data die leidt tot nieuwe informatie. 
Heindijk werkt voor dit project samen met 
overheden, onderwijs- en onderzoeksin-
stellingen en diverse organisaties die op 
verschillende manieren betrokken zijn bij 
bomen. 

Bomen hebben cultuurhistorische waarde en ook die 
informatie zou kunnen worden opgeslagen in een 

landelijk bestand.

Jeroen Heindijk onder een zomereik in het  
Engelse Kent.
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SketchUp rendering van een werkplekinrichting ontworpen door 3DEA.

te leveren dan om gehinderd te worden door 
technologie. Ik kon mijn ontwerp in Sketch-
Up modelleren en vervolgens met behulp 
van LayOut mijn 2D technische tekeningen 
maken. Ik had het moeilijk op momenten dat 
mijn bestanden te zwaar werden en vlak voor 
deadlines een paar crashes opliepen, maar 
ik leerde hoe ik op een lichtvoetige manier 
kon modelleren, en ik ben dan ook met succes 
afgestudeerd!”

Multidisciplinair team
Een belangrijk thema bij de projecten van 
Borov en zijn collega’s is de combinatie van 
goed ontwerp en bouwbaarheid. “We run-
nen een klein team en werken nauw samen 
met andere ontwerpprofessionals, in het bij-
zonder met architectenbureaus, al naar ge-
lang de eisen die per project worden gesteld. 
We vinden dat dit multidisciplinaire team 
meer expertise en daadkracht biedt voor het 
verkrijgen van grotere offertes. 3DEA was 
lange tijd een team van vijf, totdat ik begin 
dit jaar vader werd. Deze grote levensge-

beurtenis dwong me om mijn benadering van 
het werk te herzien en een beter evenwicht te 
vinden. Dit betekende dat ik van 12 - 15 uur 
op kantoor moest overstappen op een meer 
selectieve aanpak van de projecten die we 
aannemen, en dat ik flexibeler kon werken. Ik 
ben van mening dat je beter werk levert als je 
een evenwichtige benadering hebt van leven, 
werk en ontwerp”, aldus Borov. 
Op de vraag wat 3DEA nu onderscheidt van 
de concurrentie stelt Borov dat zijn bedrijf 
het aandurft om nieuwe dingen te proberen. 
“Dat gaat soms met vallen en opstaan, omdat 
we ook nieuwe paden bewandelen, maar ik 
denk dat fouten maken beter is dan het herha-
len van bekende oplossingen die simpelweg 
worden toegepast omdat ‘dat de manier is 
waarop het is gedaan’ gedurende vele jaren. 
Dit was een probleem in de showroom waar 
ik in Milaan werkte, sommige van de oude ar-
chitecten maakten nog steeds gebruik van de-
zelfde workflow die ze hadden gebruikt sinds 
ze de universiteit verlieten. Het kan natuurlijk 
moeilijk zijn om iets nieuws te proberen en te 

Tijdens een stage in een grote showroom 
in Milaan realiseerde Borov zich dat col-
lega’s nog steeds alleen in 2D tekenden. 

Om de manier waarop ze werkten te helpen 
transformeren en de efficiëntie te verbeteren, 
introduceerde Borov het team de wereld van 
het ruimtelijke 3D-ontwerp met SketchUp. Hij 
keerde in 2012 terug naar Bulgarije en werk-
te vier jaar bij een meubelbedrijf voordat hij 
3DEA oprichtte, een dynamisch commercieel 
interieurbedrijf dat branding en kant-en-klare 
werkplekinterieurs levert. Borov: “Ik ben met 
3DEA begonnen na enkele jaren post-studie 
werkervaring in Milaan en Bulgarije. Ik had 
een netwerk van professionele contacten 
opgebouwd terwijl ik bij een meubelbedrijf 
werkte, zodat ik een vlotte overgang had om 
hen als interieurarchitect te dienen. We wer-
ken normaliter op grote en kleine bedrijven 
en helpen hun ethos, merk en visuele identiteit 
binnen hun interieurs tot uitdrukking te bren-
gen. We maken ook expo- en standontwerp 
en bewegwijzering. SketchUp is daarbij ons 
Zwitsers zakmes dat de mogelijkheid biedt 
om al deze taken op verschillende schaal-
niveaus consequent goed uit te voeren.”
Borov heeft zelf Interior Design gestudeerd 
aan het Instituto Europeo di Design (IED) in 
Milaan, waarbij hij zich het eerste jaar richtte 
op het leggen van een basis in de traditio-
nele tekenfilosofie, persoonlijke overzichten 
van bestaande ruimtes en het tekenen met 
de hand. Daarna ging het curriculum over 
van 2D naar 3D, waar de studenten verschil-
lende 3D-programma’s kregen aangeleerd. 
Borov bleek het beste overweg te kunnen met 
SketchUp: “Ik ontdekte dat dit pakket alle 
functies van de afzonderlijke programma’s 
combineert die ik nodig heb. Om eerlijk te 
zijn, vond ik het moeilijk om een aantal van 
de meer complexe software te leren en was 
ik er meer op gebrand om te ontwerpen en 

Ivan Borov kreeg het 3D-virus op zijn veertiende toen hij samen met een vriend 
aan een project met SketchUp en Google Earth werkte. Hij was gefascineerd door 
de toegankelijkheid en de technologie van de software. Tijdens zijn studie interieur-
architectuur in Milaan kreeg hij een beurs voor een korte filminzending waarin zijn 
liefde voor grafische vormgeving, video en fotobewerking werd gecombineerd.Door de redactie

De innovatieve werkplekinterieurs 
van 3DEA 

Ivan Borov zoekt naar evenwicht tussen vorm en functie

Praktijk
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Vergelijking van een SketchUp rendering en een foto van een binnenwerk ontworpen door 3DEA.

voegen in LayOut. Elk project brengt verschil-
lende problemen met zich mee, zodat we een 
andere mix van media kunnen gebruiken.”

Functionele en creatieve ruimte
Een van de vele werkplekken die Borov heeft 
geleverd was voor AECO Space in Sofia, 
Bulgarije. De opdracht was daarbij het ont-
werpen en leveren van een functionele en 
creatieve ruimte voor de personeels-, presen-
tatie- en trainingsruimten. Borov vertelt over 
dit project: “We hadden een luchtige ruimte 
om mee te werken; grote ramen, hoge pla-
fonds en veel licht. Deze mooie kwaliteiten 
vormden een uitdaging. Hoewel ze geweldig 
waren voor het personeel, bleken deze eigen-
schappen problematisch voor hun dagelijkse 
werk, met name de trainingen en presentaties 
die in eigen huis werden gegeven.”
“Om een productievere omgeving te creë-
ren, hebben we gekozen voor jaloezieën die 
groot genoeg zijn om de uitgestrekte ramen 
te bedekken en zo verblinding tegen te gaan. 
Dit betekende dat we moesten uitzoeken hoe 
we de zware jaloezieën veilig aan het pla-
fond konden hangen. Het enige addertje on-
der het gras was dat we verlaagde plafonds 
hadden om de grote hoogte van de vloer tot 
aan het plafond tegen te gaan! Met behulp 
van tekeningen en 3D-modellen hebben we 
twee zichtbare en twee verborgen opties 
getest. Na overleg met de klant hebben we 
gekozen voor een verborgen optie die vervol-
gens door één aannemer is gemaakt en geïn-
stalleerd, wat ons tijd bespaart en het proces 
veel efficiënter maakt.” 

Budget en stappenplan
De oorspronkelijke ruimte was ontworpen om 
een bank te huisvesten, dus moesten Borov en 
zijn collega´s iets verzinnen voor de formele 
granieten vloer die de klant niet wilde. Vijf-
tien tot twintig procent van het budget moest 
opzij worden gezet om de gewenste vloer te 
kunnen leveren. Een duidelijk budget en stap-
penplan voor het hele project was dan ook 
essentieel om het project op tijd en binnen het 
budget binnen te halen.
De gerealiseerde ruimte bij AECO Space is 
bijna identiek aan de plannen van 3DEA, wat 

Met betrekking tot de communicatie van ont-
werpbeslissingen in zijn projecten is Borov 
geïnspireerd door Bjark Ingels’ benadering 
van communicatie. Elk project dat Ingels cre-
eert heeft volgens Borov een duidelijk verhaal 
dat door iedereen kan worden uitgelegd en 
begrepen. “Om dezelfde helderheid te berei-
ken, werken we aan het zichtbaar maken van 
onze voorgestelde oplossing voor de klant en 
de eindgebruikers, ongeacht de omvang van 
het project. We hebben de neiging om veel 
foto’s, schetsen, real-life modellen en 3D-teke-
ningen op te nemen, die we allemaal samen-

mislukken, maar uiteindelijk is het de moeite 
waard, want zo wordt innovatie geboren en 
wordt er goed werk verricht.”
 
Evenwicht 
Bij het ontwerpen van werkplekken zoekt 
Borov altijd naar het evenwicht tussen functi-
onaliteit en ontwerp. “Het in evenwicht bren-
gen van functie en ontwerp is uiteraard een 
fundamentele vereiste voor elke ontwerptaak, 
maar de huidige trend van ‘Instagrambare’ 
ruimtes kantelt de focus van veel ontwerpers 
van mijn generatie naar trends en modieus 
design. De tijd heeft echter bewezen dat de 
geschiktheid, bruikbaarheid en veerkracht 
van een ontwerp ervoor zorgt dat het de tand 
des tijds doorstaat. Dit geldt voor elk soort 
ontwerp; auto-ontwerp, meubelontwerp en 
architectuur. Ik denk dat het ongelooflijk be-
langrijk is om te weten wat voor materiaal je 
moet gebruiken en wat voor functies je moet 
integreren. Schoonheid is belangrijk, maar 
uiteindelijk moeten deze andere principes 
wel duurzaam zijn.”

Praktijk

De verticale doorsnede van het AECO Space-kantoor. Getekend met SketchUp Pro en samengesteld in LayOut.
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duidt op een opmerkelijk niveau van nauwkeurigheid tijdens de 
ontwerpfase. Borov: “Het leveren van wat we hebben beloofd was 
eenvoudig, omdat we gebruikmaakten van een construeerbare 
workflow. Door het project te modelleren met de bouwbaarheid 
in het achterhoofd, wisten we dat we konden leveren wat we had-
den voorgesteld, tot aan het elektrische plan en de positie van de 
apparaten. Het betekende ook dat we het concept helder konden 
communiceren naar de klant en duidelijke technische details kon-
den leveren aan onze aannemers. Geregistreerde, geannoteerde 
en gedimensioneerde tekeningen zorgden ervoor dat onze vak-
mensen elk element van het project gemakkelijk konden installe-
ren. Dit hebben we gedaan met de op maat gemaakte vloertegels 
met verschillende kleuren en afmetingen, waardoor we duidelijke 
tekeningen konden leveren en een vlotte installatie konden garan-
deren. Ook konden we de kosten nauwkeurig berekenen aan de 
hand van onze tekeningen en ons team goed begeleiden.” n

www.3dea.bg

www.sketchup.nl

Meubeldetails op maat getekend door 3DEA voor het AECO Space-project.

“Zeventig procent van succes is 
een kwestie van opdagen”
Woody Allen

“Plezier in je baan zorgt voor per-
fectie in je werk”
Aristoteles

“De enige manier om geweldig 
werk te doen is door te houden 
van wat je doet”
Steve Jobs

“Het is nooit te laat om te zijn, 
wat je had kunnen zijn”
George Eliot
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De NCG-commissie Ruimtelijke Basisbestanden (RB) 
organiseert op 27 maart 2020 het seminar Point Clouds 
bij de Universiteit Twente (gebouw De Waaier). Het 
voorlopige programma ziet er als volgt uit:
•	09:00	Aankomst/koffie
•		09:30	Pierre	Alliez	(INRIA),	Robust	shape	reconstruc-
tion	from	point	clouds

•		09:50	Robert	Voûte	(CGI),	From	the	pointless	algo- 
rithm	to	IndoorGML,	point	clouds	deliver	fast	 
methods	for	indoor	mapping	and	navigation	networks

•		10:10	Uwe	Stilla	(TUM),	Change	detection	of	urban	
objects	using	3D	point	clouds

•		10:30	Pauze
•		10:50	Markus	Schütz	(TUW),	Continuous	and	Pro-
gressive	Point	Cloud	Rendering	Methods

•		11:10	Jesús	Balado	Frías	(TUD/U	Vigo),	Mathematical	
morphology	in	point	clouds	to	detect	horizontal	surfa-
ces in indoor environments

•		11:30	Florent	Poux	(U	Liege),	Automatic	extraction	
and	management	of	semantics	within	point	cloud	data

•		11:50	Einde	seminar

Na	afloop	van	het	seminar	kunnen	de	deelnemers	op	
dezelfde	locatie	een	lunch	nuttigen	(op	eigen	kosten)	en	
daarna	de	verdediging	bijwonen	van	het	proefschrift	
over	“Indoor	3D	Reconstruction	of	Buildings	from	
Point	Clouds”	van	Shayan	Nikoohemat	(promotoren	
George	Vosselman	en	Sander	Oude	Elberink).	Deel-
name	aan	het	NCG-seminar	is	gratis,	maar	aanmelden	
is wel verplicht (naam en organisatie mailen naar 
s.j.oudeelberink@utwente.nl).

Succesvolle afronding Geonatura-project 

Na	ruim	twee	jaar	intensief	samenwerken	met	de	
universiteiten	van	Glasgow,	Florence	en	Lissabon	is	
begin	2020	het	Erasmus+	Geonatura-project	afgeslo-
ten.	Binnen	het	project	is	een	openonderwijsplatform	
ontwikkeld voor sociale en milieutoepassingen van de 
geomatica.	In	totaal	hebben	160	studenten,	waarvan	
40	van	de	TU	Delft,	deelgenomen	aan	het	‘blended	
learning’-onderwijsprogramma: één week contacton-
derwijs	gevolgd	door	twee	maanden	afstandsonderwijs.	
Het	afstandsonderwijs	is	vormgegeven	in	zogenaamde	
MOOC’s	(Massive	Open	Online	Courses).	De	TU	Delft	
heeft	twee	MOOC’s	ontwikkeld,	respectievelijk	op	het	
gebied van landadministratie en nD-modellering met 
behulp	van	puntenwolken.	Aan	de	MOOC’s	hebben	nog	
eens duizenden studenten vanuit de gehele wereld deel-

genomen.	Het	videomateriaal	van	de	TU	Delft	MOOC’s	
is	te	vinden	op	gdmc.nl/education.

Pointcloud-interpretatie van de werkelijkheid.

Aan	de	studie	in	Lissabon.
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Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief 
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt 
uitgevoerd door afdeling OTB.

FIG Working Week 2020 
 
Van	10	tot	14	mei	wordt	in	de	RAI	
Amsterdam	de	FIG	(International	Fe-
deration	of	Surveyors)	Working	Week	
2020	georganiseerd,	een	enerverende	
weeklange	conferentie	die	de	inter-
nationale gemeenschap van land-
meetkundigen	en	ruimtelijke	profes-
sionals samenbrengt om belangrijke 
uitdagingen binnen het vakgebied 
met elkaar te bespreken. Het thema 
dit	jaar	is	‘Smart	Surveyors	for	Land	
and	Water	Management’.	Er	is	een	in-

drukwekkende serie keynote sprekers 
aangetrokken:	Jack	Dangermond,	
Sisi	Zlatanova,	Frank	Tierolff,	Nick	
van	de	Giesen,	Gordana	Jakovljovic,	
Emmanuel	Nkurunziza	en	Janet	
Edeme.	Op	dit	moment	wordt	er	hard	
gewerkt aan het samenstellen van het 
technische	programma,	waarbij	de	10	
commissies	van	de	FIG	een	belang-
rijke taak hebben.
Daarnaast	worden	voorafgaand	aan	
de	FIG	Working	Week	een	aantal	eve-

nementen georganiseerd waarvan de 
5e	FIG	Young	Surveyors	Conference	
op	9	en	10	mei	bij	de	Vrije	Universiteit	
Amsterdam	van	harte	wordt	aanbe-
volen	bij	de	jongere	collega’s.	Vanuit	
de	TU	Delft	zijn	Anna	Shnaidman	en	
Eftychia	Kalogianni	bij	de	organisatie	
betrokken.
Meer	informatie	over	de	FIG	Working	
Week	is	te	vinden	op	https://www.fig.
net/fig2020.

Recordaantal afgestudeerden

In	2019	is	een	recordaantal	van	25	MSc	Geomatics/MSc	GIMA-
studenten	afgestudeerd	onder	begeleiding	van	één	of	meerdere	
GIS-technologiedocenten.	In	een	flink	aantal	gevallen	is	naar	
aanleiding	van	het	afstudeeronderzoek	ook	een	wetenschap-
pelijke	publicatie	opgeleverd.	Alle	scripties	en	andere	publicaties	
zijn	te	vinden	op	gdmc.nl/publications.	
De Geomatics-studenten en hun onderzoek:
•		Niek	Bebelaar,	Correction	Model	for	Particulate	Matter	Mea-
surements	with	a	Low-Cost	Sensor	Network	in	Rotterdam

•		Fanny	Bot,	A	graph-matching	approach	to	indoor	localization:	
Using	a	mobile	device	and	a	reference	BIM

•		Giorgos	Dimopoulos,	From	static	to	dynamic	visualization	of	
the	sea	surface	height	on	a	web	GIS	application

•		Meylin	Herrera	Herrera,	Landslide	Detection	using	Random	
Forest	Classifier

•		Pim	Klaassen,	Using	neural	networks	to	model	the	behavior	in	
vessel trajectories

•		Cathelijne	Kleijwegt,	Establishing	an	object	identification	me-
thod	based	on	the	description	of	the	neighbouring	elements

•		Jippe	van	der	Maaden,	Vario-scale	visualization	of	the	AHN2	
point cloud

•		Roeland	Willem	Erik	Meulmeester,	BIM	Legal:	Proposal	for	
defining	legal	spaces	for	apartment	rights	in	the	Dutch	cadas-
tre	using	the	IFC	data	model

•		Ioanna	Micha,	Design	and	Evaluate	the	OGC	Web	Services	
Architecture	of	a	Geohazard	analysis	tool

•		Melika	Sajadian,	Spatial	and	Temporal	Analysis	of	Road	Defor-
mation	based	on	Remote	Sensing	and	Subsurface	Exploration

•		Evangelos	Theocharous,	How	to	solve	spatial	problems	using	
linked-data:	the	case	of	planning	a	shopping	center	in	Delft

•		Dimitris	Xenakis,	Placement	optimization	of	Positioning	No-
des:	Maximizing	the	distinction	of	Indoor	Zones

De	GIMA-studenten	en	hun	onderzoek:
•		Derek	van	Bochove,	The	combination	of	Mobile	Laser	Scan-
ning	and	Airborne	Laser	Scanning	point	cloud	data	at	the	
municipality	of	Rotterdam

•		Yannick	Brangers,	Project	A-Locate:	Using	location-allocation	
modelling to optimise human resources in retail environments

•		Florieke	Drenth,	Involving	third	parties	in	the	development	of	
the	“Digitaal	Stelsel	Omgevingswet”

•		Simon	Groen,	Running	the	Tracks	-	Contextual	Influence	
Modeling

•		Jesse	Gruijters,	Weather	conditions	and	route	choice	of	cyclists	
•		Joep	Kelderman,	The	effect	of	the	built	environment	on	bicycle	

use as travel mode 
•		Laurens	Kik,	A	study	into	the	effects	of	assisted	and	autono-

mous vehicles on stop-and-go waves at on-ramps
•		Sander	van	der	Klei,	The	Role	of	Geospatial	Technologies	in	
Building	Smarter	Cities

•		Guillermo	Martín	Jiménez,	Towards	open	geo-information	 
science;	Assessing	academic	user	involvement	in	portal	deve-
lopment	and	its	effect	on	their	usage	and	perceived	satisfaction

•		Kai	Meijning,	Assessing	the	impact	of	bicycle	infrastructure	on	
cyclists’	route	choice	in	the	Dutch	province	of	Noord-Brabant

•		Inge	van	den	Meiracker,	Exploring	3D	functionalities:	 
A	research	into	software	that	support	the	spatial	analysis	and	
visualisation	of	3D	subsurface	data

•		Eoin	Scollard,	An	Evaluation	Model	for	GI	SMEs	migrating	to	
GeoCloud	Services

•		Lieuwe	Arend	Visser,	Built	environment	and	cycling	speed:	
Investigating	built	environment	influences	on	cycling	speed	in	
the Netherlands

Allemaal	van	harte	gefeliciteerd!
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De kampeerwagen van Haaks Campers en het daarvan afgeleide Nano House. 

Luijpen en Gijsbers zijn samen eigenaar 
van het in Oss gevestigde bedrijf HAAKS 
Campers. Opvallend daaraan is dat het 

bedrijf niet alleen actief is op de camper-
markt, maar ook zogenaamde Nano Houses 
levert: een duurzame verblijfsruimte die zelf-
voorzienend kan worden geleverd. Luijpen 
vertelt hoe het idee voor het Nano House 
ontstond als een afgeleide van de eerste 
werkzaamheden van HAAKS Campers. “In 
eerste instantie wilden we met ons bedrijf de 
kampeer- en caravanmarkt eens stevig wak-
ker schudden. In onze optiek is het een markt 
met weinig innovatie: campers en caravans 
zijn vooral plastic witte cocons met kleine 
raampjes. Bovendien vinden we het krom om 
de natuur in te gaan in een voertuig waarvan 
de productie juist zo’n impact op het milieu 
heeft… Dat moest anders kunnen.”
Op basis van de gedachten over de kampeer-
markt ontwikkelden Luijpen en Gijsbers in eer-
ste instantie een kampeerauto, die volledig 
duurzaam is ontwikkeld en gebouwd. Luij-

pen: “Bij alle keuzes die we maakten stond 
duurzaamheid voorop. Denk aan lokaal on-
dernemen, maar ook aan de gebruikte ma-
terialen. Hout van verantwoorde afkomst, 
dubbel glas, zonnepanelen op het dak… 
Ook qua functionele uitrusting is onze kam-
peerauto innovatief: hij heeft bijvoorbeeld 
een comfortabel bed, een ruime keuken, en 
als je de achterklep openklapt, zit je meteen 
met je voeten in het gras.”

Compacte comfort
Het idee van een duurzame kampeerwagen 
sloeg aan en na de lancering kreeg HAAKS 
Campers dan ook vanuit verschillende hoeken 
de vraag om een ruimere variant. Gijsbers: 
“Bijvoorbeeld voor toepassing als recreatie-
woning in de tuin en als tiny house. Daarop 
hebben we ons Nano House ontwikkeld, van-
uit dezelfde filosofie als de kampeerwagen.” 
Het Nano House is, zoals de naam al doet 
vermoeden, een bijzonder compact vakantie-
huis, maar kan wel worden voorzien van alle 

comfort. Dankzij de hoogwaardige isolatie 
en verwarmingsvoorzieningen is het mogelijk 
om er het hele jaar gebruik van te maken. 
Zo is het Nano House uitgerust met dubbel 
glas, vier centimeter isolatie in de wanden, 
vloerverwarming en is er de mogelijkheid om 
een achterpui te plaatsen. Bij goed weer kan 
de achterkant van het Nano House volledig 
worden geopend voor een vergroting van 
de leefruimte. Dankzij de grote ramen valt er 
veel licht binnen.
Luijpen legt uit dat het Nano House goed aan-
sluit op de uitgangspunten die hij en collega 
Gijsbers bij de start van HAAKS Campers 
hebben opgesteld. “Het is een heel flexibel 
te gebruiken constructie, want er is geen 
fundering nodig, waardoor het overal kan 
worden geplaatst. Daarnaast is het gelukt om 
het duurzaam te maken. In de eerste plaats 
bestaat het huis uit hoogwaardige materialen 
die weinig onderhoud vragen en daarnaast 
kan het volledig zelfvoorzienend geleverd 
worden. Zonnepanelen in combinatie met 

Stel: je hebt een revolutionair idee voor een product dat de markt gegarandeerd 
gaat veranderen. Maar bij het engineeren loop je faliekant tegen de grenzen van 
je hardware aan. Wat doe je dan? In het geval van Jules Luijpen en Pim Gijsbers 
is het antwoord even simpel als doeltreffend: je mobiliseert hulptroepen.Door de redactie

HAAKS Campers ontwerpt flexibel 
en duurzaam Nano House 

Interview

Ontwerpwerk makkelijker dankzij inzet juiste hardware
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past bij zijn werkzaamheden. “Omdat veel 
rekenwerk in de cloud gebeurt, hadden we 
voldoende aan een relatief lichte laptop: een 
HP ZBook met een 17 inch scherm, een Intel 
Core i7 processor met 16 gigabyte werkge-
heugen, en een Nvidia Quadro T1000 gra-
fische kaart met 4 gigabyte videogeheugen. 
Hier waren we zelf nooit opgekomen.”
Met de nieuwe laptop was het oppakken 
van alle ontwerpuitdagingen voor het Nano 
House een stuk aantrekkelijker. Gijsbers: 
“Als je aan het engineeren bent, ben je gefo-
cust en wil je processen direct afmaken. Het 
wachten en mopperen zijn dus verleden tijd. 
Ik kan nu lekker doorwerken, zelfs als de be-
werkingen complex zijn. Kortom: we hebben 
eindelijk de juiste gereedschappen om een 
nieuw stuk van de markt te veroveren. Met 
de aanschaf van de hardware hebben we ex-
tra kosten voorkomen én werken we een stuk 
comfortabeler.” n

www.haaks.camp

www.cadaccent.nl

terug op het eerste contact. “Ik vroeg of ik een 
laptop mocht lenen om te bekijken of onze 
software daar beter op zou draaien. Natuur-
lijk hadden we ook zelf een dikke nieuwe 
computer kunnen kopen, maar we zagen op 
tegen de uitgave en wisten bovendien niet 
zeker of die computer zou voldoen aan onze 
eisen.”
Van een laptop lenen kwam het niet, maar 
Gijsbers kon wel gebruikmaken van het test-
lab waar meerdere werkstations en laptops 
staan opgesteld. Dit was de hulp die HAAKS 
Campers nodig had. “Ik heb twee dagen op 
locatie gewerkt om mijn tekeningen af te ma-
ken en kon zo ook direct de meest geschikte 
hardware-configuratie bepalen. Wat een ver-
schil… Ik kon veel sneller werken, hoefde veel 
minder lang te wachten en het eindresultaat 
werd ook nog eens beter. Enerzijds werd de 
kans op fouten kleiner doordat de wachttijd 
zo veel korter was, anderzijds was ook de 
resolutie van de ontwerpen en gerenderde 
tekeningen een stuk hoger.”

Rekenwerk in cloud
Met deze ervaring op zak, plus een gericht 
advies voor een nieuwe laptop, keerde Gijs-
bers terug naar zijn eigen werkomgeving. 
Inmiddels staat daar een nieuwe laptop die 

een accupakket voorzien daarbij in elektrici-
teit en het koken op inductie en verwarmen/
koelen met een warmtepomp zorgen het hele 
jaar door voor een groene exploitatie.”

Laptop liep vast
Voor het engineeren van de campers en 
het Nano House gebruikten Luijpen en (met 
name) Gijsbers Fusion 360, 3D-ontwerpsoft-
ware van Autodesk. Gijsbers: “Door volledig 
computergestuurd te ontwerpen en produce-
ren, komt het eindproduct superstrak van de 
frees- en CNC-machines. Oftewel: organi-
sche vormen, geen foutmarges en nauwelijks 
eindbewerkingen. Maar onze laptop had het 
zwaar. De sterkteberekeningen van de sand-
wichpanelen, het renderen van tekeningen 
en fotorealistische afbeeldingen… hij trok het 
nauwelijks. Vaak zaten we lang te wachten of 
liep de laptop helemaal vast. Dat was het mo-
ment waarop we contact zochten met CAD 
Accent | Arkance Systems.”

Testlab
CAD Accent | Arkance Systems beschikt over 
een eigen testlab, waar relaties hun projecten 
en 3D-modellen kunnen testen op verschillen-
de hardware-configuraties. “Naar mijn idee 
belde ik met een raar verzoek”, blikt Gijsbers 

Doorsnede van het vijfpersoons Nano House. 
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Ed Nijpels, voorzitter van GeoBusiness Nederland.

Op 29 januari 2020 nam Mark Her-
bold (Esri Nederland) afscheid van 
het bestuur van GeoBusiness Ne-

derland. GeoBusiness Nederland-voorzitter 
Ed Nijpels bedankte Herbold voor zijn ja-
renlange inzet voor de branchevereniging 
en daarmee voor de geobranche. Matthias 
Snoei (SWIS) neemt de functie van vice-voor-
zitter van hem over. Verder werd bekend dat 
Jasper Ambagtsheer (Geometius) de nieuwe 
penningvoorzitter gaat worden op 1 januari 
2021, nadat Jolle-Jelle de Vries (Geomaat) 
zijn werkzaamheden heeft afgerond. 

Plannen voor 2020
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gaven ver-
schillende platformmanagers een toelichting 
op de plannen voor 2020. Met thematische 
platformen, een innovatielab en twee Special 
Interest Groups (SIG’s) geeft de vereniging uit-
voering aan de acties vanuit de Lobbyagenda. 
Rick Sieling (RoyalHaskoningDHV) besprak de 
energietransitie en het klimaat, Nico Schaefers 
(GeoNext) gaf uitleg over BIM, 3D en circulaire 
bouw. De kans is groot dat deze thema’s bin-
nenkort (op 11 maart tussen 10.00 en 12.00 
uur) terugkomen in een platformbijeenkomst 
van GeoBusiness Nederland. De locatie wordt 
binnenkort bekendgemaakt op de website. 
Mike van Dijk (Visma Roxit) gaf een update 
rondom de Omgevingswet, Robert Voute (CGI) 

sprak over onderwijs en onderzoek. 
Wie jonger is dan 35 (of zich zo voelt) kan bij 
‘Jong GBN’ terecht, aldus Tom Moekotte van 
RoyalHaskoningDHV. De strijd om de jeugd is 
goed zichtbaar in het verenigingsleven. Wel-
licht is het daarnaast handig om in te spelen 
op de uitgestelde pensioenleeftijd van honderd-
duizenden professionals. Daar zitten immers de 
grote getallen. Bovendien: een actieve rol van 
ambassadeurs in het verenigingsleven straalt 
prima af op de bedrijven die ze leveren. 

Twee pijlers
Een van de belangrijkste bijdragen kwam van 
Tonie Speelman (Antea Group): aanbesteden 
en standaarden. Het zijn twee van de pijlers 
in het bestaan van GeoBusiness Nederland. 
Is er met een van beide iets niet in de haak, 
dan krijgt ieder toekomstig project hoe dan 
ook een valse start.
Prachtig was dan ook de samenhang met 
de gastspreker. Perry van der Weyden zou 
spreken over de digitale transformatie bin-
nen Rijkswaterstaat. De goede verstaander 
hoorde echter vooral de recente omslag op 
het gebied van het uitbesteden van werk. 
Als een van de eerste overheidsorganisaties 
implementeerde Rijkswaterstaat al meer dan 
vijftien jaar geleden het ‘markt, tenzij’-princi-
pe. Echter, na de constatering dat het eigen 
kennisniveau binnen de organisatie drama-

tisch was gezakt, gaat men nu weer meer ‘in 
huis doen’. Op Van der Weydens bewering 
dat er onlangs maar liefst tien data scientists 
zijn aangenomen, vroeg een GeoBusiness-lid 
droogjes of hij alle andere sollicitanten even 
naar het bedrijfsleven kon doorspelen. Of 
deze talenten vervolgens werkzaamheden 
voor Rijkswaterstaat kunnen gaan doen, is 
echter maar zeer de vraag. n

Remco Takken remco@geospatialmedia.net is senior  

associate editor bij Geospatial Media. Voor meer informatie 

over GeoBusiness Nederland en haar bijeenkomst over BIM 

en Circulaire Bouw bij RoyalHaskoningDHV in Amersfoort,  

zie www.geobusiness.nl.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van branche-organisatie GeoBusiness Neder-
land werd de leden een bestuurswisseling voorgeschoteld. Daarnaast kregen de 
bezoekers een inhoudelijke uitleg van diverse platformmanagers. Gastspreker 
was Perry van der Weyden van Rijkswaterstaat.Door Remco Takken

Bestuur, markt en overheid
Nieuwjaarsbijeenkomst GeoBusiness Nederland

Evenement

Jong GBN aan het woord.



BIGGEST NAMES IN MAINSTREAM INDUSTRY,  
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Heel veel steden werken aan smart-city-
programma’s met bijvoorbeeld sen-
soren, slimme lantaarnpalen of smart 

parking. Met de digitalisering van diensten 
in de stad (zowel vanuit de overheid, als ook 
privaat) ontstaan nieuwe kansen en uitda-
gingen rondom het optimaal gebruiken van 
data door verschillende gebruikers, inter-
operabiliteit van oplossingen, transparantie 
van dienstenplatforms, en de governance 
daaromheen. Met andere woorden: hoe is 
het mogelijk om ervoor te zorgen dat data 
onafhankelijk van specifieke oplossingen 
of leveranciers toegankelijk zijn en, indien 
wenselijk, breed beschikbaar zijn voor ver-
schillende diensten? De NPR Open Urban 
Platforms beschrijft hoe steden een nieuwe 
digitale infrastructuur kunnen vormgeven die 
daarvoor zorgt. Vanuit het European Innovati-
on Partnership en de Duitse Industrie Normen 
(DIN) zijn eerdere initiatieven tot standaardi-
satie genomen, maar deze zijn vooral tech-
nisch van aard gebleken. De NPR voegt daar 
nu praktische handvatten over governance, 
exploitatiemodellen, een verdieping op inter-
operabiliteit en praktijkervaringen aan toe. 

Norm belangrijk voor toekomst
Urban Platforms als concept is volop in ont-
wikkeling. Dat betekent dat iedereen nog le-
rende is. Voor wat betreft interoperabiliteit is 
al veel gestandaardiseerd door allerlei tech-
nische commissies. Voor wat betreft de rol die 
lokale overheden kunnen pakken, hoe go-
vernance tussen stakeholders georganiseerd 
kan worden, en wat een levensvatbaar ex-

Maarten Welmers, co-voorzitter van de werkgroep Open Urban Platforms: “De NPR-OUP’s biedt het juiste houvast voor 
smart cities van nu en van de toekomst.”

Veel gemeenten werken aan smart-cityprogramma’s. Vaak wordt daarbij ook 
gekeken naar smart-cityplatforms als open dataplatforms voor organisatieover-
stijgende informatiediensten in steden. Bij de NEN is onlangs de Nederlandse 
Praktijkrichtlijn Open Urban Platforms (NPR 8284:2020 nl) verschenen als eerste 
Nederlandse standaard voor dit fenomeen. Het is geschreven door een groep 
experts van gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven. BIGnieuws sprak 
hierover met Maarten Welmers, co-voorzitter van de werkgroep Open Urban 
Platforms van de normcommissie over smart cities bij de NEN.Door de redactie

Smart cities vragen om goed 
toepasbare standaarden 

Praktijk

Nederlandse Praktijkrichtlijn Open Urban Platforms



Als voorbeeld van de mogelijkheid die open 
standaarden bieden, noemt Welmers de ge-
meente Hilversum. “De gemeente vroeg een 
open smart-cityplatform. Atos heeft MyCity 
ontwikkeld op basis van het Europese Open 
Source IoT Platform FiWare. Dat hebben we 
geïntegreerd met ArcGIS, waardoor we de 
kracht van open source IoT koppelen aan de 
flexibiliteit en de data-integratie, analyse en 
visualisatiekracht van ArcGIS. Daardoor kun-
nen we snel, open en flexibel data verwerken 
en eenvoudig gestandaardiseerde applicaties 
ontwikkelen voor tal van processen. Daarmee 
ontstaat een dataplatform dat IoT koppelt aan 
de onderscheidende kracht van geografie. 
Een geïntegreerde oplossing die inzicht geeft 
in wat waar gebeurt in de stad. De stad blijft 
toch een geografische eenheid…”

Ervaringen uit de praktijk 
Met de opzet waar de gemeente Hilversum 
voor heeft gekozen, is volgens Welmers de 
smart-citybenadering van de stad toekomst-
bestendig. “Het is weliswaar de eerste keer 
dat een integraal platform als dit is uitgerold 
in een open ecosysteem, maar er is van te-
voren duidelijk goed nagedacht over de toe-
komst. Het project voldoet dan ook aan de 
NEN-richtlijnen voor Open Urban Platforms, 
oftewel NPR-OUP’s en dat juich ik van harte 
toe. Niet alleen omdat ik zelf nauw betrokken 
ben bij de ontwikkeling van deze standaard, 
maar vooral omdat die voortborduurt op 
eerdere aanzetten tot standaardisatie vanuit 
het European Innovation Partnerschip Smart  
Cities & Communities en het DIN SPEC 
91357 uit 2017 met de naam ‘Reference 
Architecture Model Open Urban Platform’. 
Met inzet van expert Nederlandse steden, 
kennisinstellingen en bedrijven die zich met 
smart cities bezighouden, zijn voornoemde 
standaarden op basis van ervaringen verder 
uitgewerkt en praktisch toepasbaar gemaakt. 
Daarmee is de NPR-OUP’s dus volledig toe-
gesneden op onze nationale situatie en biedt 
deze het juiste houvast voor smart cities van 
nu en van de toekomst.” n

www.nen.nl

www.esri.nl

ploitatiemodel is, is veel minder bekend. Veel 
gemeenten werken aan smart-cityprojecten, 
maar niet overal is kennis en expertise over 
alle facetten van Urban Platforms aanwezig. 
De Praktijkrichtlijn Open Urban Platforms kan 
als referentie dienen bij planvorming. Daar-
naast is een aantal innovatieve cases opge-
nomen uit diverse projecten die al in Neder-
land zijn gerealiseerd.

Totstandkoming 
Welmers legt uit hoe de Praktijkrichtlijn Open 
Urban Platforms tot stand is gekomen: “Af-
gelopen anderhalf jaar hebben we met een 
groep experts van gemeenten, kennisinstel-
lingen en bedrijven gewerkt aan deze prak-
tijkrichtlijn. Daarbij is gekeken naar internati-
onale standaardisatie, maar ook naar reeds 
gerealiseerde urban platform (innovatie)pro-
jecten die afgelopen jaren in Nederland zijn 
vormgegeven, zoals in Utrecht, Eindhoven, 
Rotterdam, Enschede en Zwolle. Daarbij is 
een praktijkrichtlijn tot stand gekomen met de 
lessons learned van deze steden, aangevuld 
met hoe governance vorm te geven, verschil-
lende soorten exploitatiemodellen, en do’s 
en don’ts voor startende gemeenten. Daarna 
heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevon-
den, online en offline in drie bijeenkomsten 
in Utrecht, Eindhoven en Zwolle. De concept-
praktijkrichtlijn die daaruit is voortgekomen, 
is meegenomen in de aanbesteding van het 
smart-cityplatform voor de gemeente Hilver-
sum. En feedback uit dat proces is ook mee-
genomen in de definitieve NPR. Daarmee 
heeft er dus al direct een eerste validatie van 
de NPR plaatsgevonden.”

Open standaarden
De essentie van smart cities is samenwerken 
door data delen, te analyseren en daarmee 
tot beter inzicht of slimmere, innovatieve 
diensten te komen. Dat vraagt in zijn aard 
om goede, toepasbare standaarden, die ook 
verder gaan dan puur technologie. Aange-
zien Welmers business developer is bij Esri 
Nederland kan hij ook iets zeggen over de 
manier waarop dit bedrijf de daad bij het 
woord voegt op dit gebied. “Esri is met haar 
location-intelligenceplatform ArcGIS volledig 
toegewijd aan het werken met open standaar-
den. Dat kan ook niet anders: als je in alle 
industrieën een breed scala aan datatypes 
moet kunnen integreren en breed toepasbaar 
moet maken door en over ketens heen, moet 
je toegewijd zijn aan integratie, openheid en 
onafhankelijkheid. Naast een open platform 
architectuur, waarbij Esri overigens per defi-
nitie nooit eigenaar is van de data, stelt Esri 
ook open API’s en SDK’s beschikbaar waar-
mee developers zelf aan de slag kunnen.” 

Column
Veilig werken 

Nul doden per jaar op de bouwplaats, dat is 
het uitgangspunt. Het aantal doden is het af-
gelopen jaar iets gedaald, maar het komt nog 
niet in de buurt van de 0! En als we toch bezig 
zijn, hoe zit het met de ‘bijna’-ongelukken? 
Veiligheid op de bouwplaats heeft absoluut de 
aandacht en meer dan dat… maar we zijn er 
nog niet.

Vorig jaar is Bouwspraak gelanceerd, een 
soort gebarentaal waarmee bouwvakkers 
elkaar kunnen waarschuwen voor dreigend 
gevaar. Opdrachtgevende organisaties onder-
zoeken of bij aanbestedingen van veiligheid 
een verplichte aangelegenheid kan worden 
gemaakt. Misschien krijgen we een verplichte 
veiligheidsregisseur op bouwplaatsen.

Een deel van de lezersschare van BIGnieuws 
is in de voorbereidende fase actief. De vraag 
dient zich aan: is veiligheid ook onderwerp 
van gesprek tijdens het ontwerpen? De vraag 
stellen is hem beantwoorden, maar eerlijk ge-
zegd kan ik het niet goed beoordelen. Impli-
ciet heeft veiligheid zeker de aandacht, maar 
of het voldoende expliciet aan de orde komt 
is natuurlijk de vraag? De sector staat voor 
veel meer uitdagingen. Bouwen in stedelijke 
gebieden wordt steeds moeilijker vanwege 
ruimtegebrek. Er worden nieuwe materialen 
toegepast. Er is blijvende aandacht om de kos-
ten te drukken. De vormvrijheid wordt steeds 
groter, maar daarmee neemt de complexiteit 
van het krachtenspel van de constructie toe. 
Zo kunnen we nog wel even doorgaan met de 
omstandigheden die impact op de veiligheid 
hebben. Veiligheid moet gewoon permanent 
en nadrukkelijk op de agenda staan tijdens het 
ontwerpen. Het ontwerp is klaar en er is reke-
ning mee gehouden of het veilig maakbaar is. 
Leg beter vast welke uitdagingen het ontwerp 
heeft gekend en welke uitgangspunten zijn 
gehanteerd bij het ontwerp. Het is een goed 
begin om bij de latere fase ook vanuit veilig-
heid te kijken. We ontwerpen veilig of we ont-
werpen niet!

Schrijf een comment op de site of e-mail naar 
redactie@bignieuws.nl.

De veilige ingenieur W. Barendsz 
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Een BIM-model bevat veel informatie die voor het 3D-stadsmodel niet van belang is. Er is echter software die een  
IFC-model vereenvoudigt en converteert naar CityGML.

Laat ik beginnen met een observatie: de 
meeste steden die een 3D-stadsmodel 
gebruiken, doen dit niet of nauwelijks in 

relatie met ontwerpen/BIM. Ik zie een drietal 
redenen hiervoor. In de eerste plaats is de ei-
genaar van het 3D-stadsmodel vaak de geo-
afdeling en daarnaast hebben marktpartijen 
en wetenschappers die zijn betrokken bij het 
3D-stadsmodel geen affiniteit met (de wereld 
van) ontwerpen/BIM en vice versa. Tenslotte 
speelt ook de uitblijvende verdere integratie 
tussen GIS en BIM hierbij ongetwijfeld een 
rol. Ik wil geen oordeel uitspreken over de 
huidige situatie, ik denk alleen dat het niet 
structureel integreren van ontwerpen/BIM 
met het 3D-stadsmodel een gemiste kans is, 
zeker met circulair bouwen aan de horizon.
Gebruikmakend van bestaande middelen en 
met een praktische kijk op deze materie is 
er al veel mogelijk. In de architectuur is ont-
werpen in 3D toch echt wel gemeengoed ge-
worden. Hetzelfde kan gesteld worden voor 
grotere projecten in de GWW-wereld. Dit be-
tekent dat er van een nieuw gebouw of een 
nieuwe weg ook 3D-ontwerpen beschikbaar 
zijn. De eerste stap is om als opdrachtgever 
te eisen dat deze informatie ook aan u wordt 
geleverd, in het door u gewenste formaat. 

Mijn stelling is eenvoudig: wie betaalt, be-
paalt. Uiteraard is het wel handig als hier-
over overleg plaatsvindt tussen opdrachtge-
ver en opdrachtnemer, want samenwerken is 
een van de fundamentele aspecten van BIM. 
Maar toch… de 3D-ontwerpen zijn onont-
beerlijk voor de opdrachtgever en voor hem 
zeer waardevolle assets, dus hij mag hier de 
uiteindelijke beslissing in nemen.

Gebrek aan standaarden
Goed, u eist als opdrachtgever dus de 3D-
ontwerpen op en wil zelf een verstandige 
keuze maken met betrekking tot het formaat. 
Zelf ben ik een pragmaticus en denk ik altijd: 
als het niet kan zoals het moet, dan moet het 
maar zoals het kan! Ik weet dat er een gebrek 
is aan goede open standaarden die de inte-
gratie van een 3D-ontwerp met een CityGML-
model eenvoudig mogelijk maken. Dan zijn 
er dus twee opties: wachten tot deze stan-
daarden er zijn of beginnen met wat er is. 
Wachten is, in mijn ogen althans, geen optie 
dus laten we eens kijken naar de praktische 
mogelijkheden. 
Ik neem aan dat de brondata van uw 3D-
stadsmodel bestaan uit data in allerlei forma-
ten: DWG-, DGN-, Shape- en aanverwante 

bestanden. Al deze bronnen zijn door uw 
experts of door derden samengesmolten tot 
één enkel 3D-stadsmodel dat u wellicht pu-
bliceert in CityGML-formaat. Als dit juist is, 
heeft u dus al methodiek ontwikkeld en in 
gebruik om dit proces te faciliteren. Een ont-
werp van een nieuw gebouw, in Nederland 
veelal gemaakt met Revit, past hier naadloos 
in. Of toch niet? Het Revit BIM-model bevat 
veel informatie die voor het 3D-stadsmodel 
van geen enkel belang is. Het belangrijkste 
voor het 3D-stadsmodel is immers de geome-
trische informatie. Er is gelukkig (commerci-
ele) software beschikbaar die een IFC-model 
vereenvoudigt met de focus op geometrie en 
converteert naar CityGML.

Deels stadsmodel 
Als uw focus ligt op de combinatie van ontwer-
pen/BIM en 3D-stadsmodel zijn er ook andere 
opties. In dit geval zijn de belanghebbenden 
en u meestal niet geïnteresseerd in het gehele 
3D-stadsmodel, maar in het gedeelte waar het 
nieuwe ontwerp zich bevindt. Dit is een sig-
nificant verschil met de modellen die primair 
voor het ondersteunen van beleidsbeslissingen 
gebruikt worden. Bijvoorbeeld: u wilt alle ge-
bouwen vinden die daken hebben die geschikt 

In het vorige artikel gaf ik al aan dat de focus van dit artikel zou komen te liggen 
op de integratie van ontwerpdata en het 3D-stadsmodel. De belangrijkste vraag 
die daarbij aan bod komt is: wie bepaalt welke informatie op welke manier wordt 
aangeleverd en wat is daarbij de beste keuze?Door Jan Blaauboer

De vele wegen naar een 
3D-stadsmodel

Opinie

Deel 3: integratie van ontwerpdata
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Bij nieuwbouw is het een optie om een gedeeltelijk 3D-stadsmodel in een CAD-formaat te vervaardigen en te 
beheren, of dat nu als DWG- of DGN-bestand is.

zijn voor zonnecollectoren in de gehele stad. 
Bij nieuwbouw ligt de focus veelal op het 
nieuwe object en de directe omgeving. Een 
gedeeltelijk 3D-stadsmodel is dan een moge-

digen en te beheren, of dat nu als DWG- of 
DGN-bestand is. In deze wereld is de uitwis-
selbaarheid tussen de formaten van de diverse 
leveranciers groot en kunnen ontwerpdata re-
latief eenvoudig toegevoegd worden aan zo’n 
model.

Conclusie
De Engelsen hebben een mooi gezegde: 
horses for courses. Je kiest het juiste paard, 
afhankelijk van de wedstrijd. Zo is het met 
het formaat van 3D-stadsmodellen ook. Be-
denk wel dat een nauwkeurig model (nodig 
bij ontwerpen/BIM) ook gebruikt kan worden 
voor ‘onnauwkeurige toepassingen’ (vaak be-
leidsondersteunend). Het omgekeerde is ech-
ter niet het geval, dus bezint eer gij begint! 
Waarover meer in een volgend artikel. n

Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

lijke optie. Afhankelijk van bijvoorbeeld de 
omvang, het aantal betrokken disciplines kan 
er dan besloten worden om het gedeeltelijke 
3D-stadsmodel in een CAD-formaat te vervaar-
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Land Life Company wil twee miljard hectare land voorzien van bomen.

Twee miljard hectare is een haast onvoor-
stelbare oppervlakte. Het oppervlak van 
Nederland bedraagt maar net iets meer 

dan vier miljoen hectare als ook al het water-
oppervlak wordt meegerekend, dus wie het 
over twee miljard hectare heeft, praat over 
een totaal van ongeveer vijfhonderd keer Ne-
derland. De missie van Land Life Company 
om twee miljard hectare aangetast land aan 
te pakken, is dus bepaald ambitieus te noe-
men. De onderneming timmert echter al ste-
vig aan de weg. Sinds de oprichting in 2013 
heeft het bedrijf al 1.287.479 bomen ge-
pland. Dit is goed voor 1.827 voetbalvelden 
aan hersteld land en 239.845 ton aan CO2-
afvang. In meer dan 25 landen zijn al bomen 
gepland door de onderneming, voornamelijk 
op het platteland waar bijvoorbeeld agrari-
sche activiteiten het land hebben uitgeput. 

Een helpende hand
Het werken in droge gebieden vraagt om me-
thoden die bomen laten groeien, op plekken 
waar ze dat normaal gesproken niet kunnen. 
In een gezond natuurgebied worden boom-
zaden die op de grond vallen door de om-
liggende vegetatie beschermd tegen te veel 
zonlicht en wind en kunnen ze uitgroeien tot 
bomen, maar in bijvoorbeeld hele droge ge-
bieden maakt de plant vaak geen kans en 
droogt deze al tijdens de eerste zomer uit. 
Daarom heeft Land Life Company een soort 
bomencouveuse ontwikkeld: een kartonnen 
bak die de plant de bescherming biedt om 
in alle rust te kunnen groeien. Dankzij een 
waterreservoir dat 25 liter water bevat en 
een voedingssysteem dat ervoor zorgt dat 
de plant een half kopje water per dag krijgt, 
krijgt de boom de kans om het eerste jaar 

door te komen. Door een paar duizend van 
deze bomen bij elkaar te planten, ontstaat er 
uiteindelijk een gebied dat wel beschutting 
biedt tegen de elementen en waarin nieuwe 
zaden wel weer de kans krijgen om uit te 
groeien tot bomen. 

Analyse 
Het inwinnen en analyseren van data speelt 
een grote rol bij het werk van Land Life Com-
pany. Met de juiste analyses zijn belangrijke 
vragen te beantwoorden die helpen bij het 
optimaliseren van de werkzaamheden van 
het bedrijf. Zo wil de onderneming graag 
weten welke bomen het beste groeien onder 
welke omstandigheden en op welke locatie. 
Voor dataverrijking en plaatsbepaling wor-
den tegenwoordig de Trimble R1 GNSS-ont-
vanger en Trimble Catalyst ingezet door Land 

Door de redactie

Twee miljard hectare aangetast land voorzien van bomen, dat is de missie van 
Land Life Company. Een Nederlands boomplantbedrijf met wereldwijde bekend-
heid en impact. Technologie speelt hierin een grote rol. Denk aan technieken 
voor het verwerken en inwinnen van data, zodat de bebossing steeds slimmer en 
efficiënter gebeurt. Trimble Catalyst en de Trimble R1, geleverd door Geometius, 
worden door deze onderneming gebruikt voor plaatsbepaling. 

De bijzondere missie van 
Land Life Company

Praktijk

Bomen planten met GPS-nauwkeurigheid 
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Voor dataverrijking en plaatsbepaling wordt Trimble Catalyst ingezet door Land Life Company. 

vrijwilligers, die niet gewend zijn om met een 
smartphone te werken, blijken er makkelijk 
mee overweg te kunnen. Ondertussen werkt 
Land Life Company daadkrachtig verder aan 
zijn missie en nieuwe innovaties. Zoals een 
nieuwe machine, die automatisch bomen 
kan planten, zodat dit niet langer handmatig 
hoeft. Ook hiervoor wordt gebruikgemaakt 
van GPS-techniek: de Trimble R1 GNSS-ont-
vanger is gemonteerd op de bomenplantma-
chine. n

www.geometius.nl

www.landlifecompany.com

bepaald met behulp van de Trimble-appara-
tuur. Het voordeel hiervan is dat daarmee 
exact in kaart kan worden gebracht waar 
welke boom staat en het zo mogelijk is om 
verschillende boomplantmanieren met elkaar 
te vergelijken. De verzamelde data bieden de 
mogelijkheid om dit nog efficiënter te doen. 

App voor iedereen
De software van Trimble wordt gebruikt in 
combinatie met een door Land Life Compa-
ny zelf ontwikkelde app. De ervaringen met 
Trimble Catalyst en de applicatie zijn positief. 
De combinatie is betrouwbaar, nauwkeurig 
en door iedereen te gebruiken. Ook lokale 

Life Company. Dat is niet altijd zo geweest: 
in de beginjaren kregen alle bomen van de 
boomplantorganisatie een papieren tag met 
unieke QR-code. Dat was een tijdrovende me-
thode die bovendien niet zo efficiënt bleek: 
ieder jaar verdween tien procent van de la-
bels en daarnaast was het lastig om bomen 
terug te vinden.
Plaatsbepaling met behulp van GPS was een 
logische vervolgstap toen er werd gezocht 
naar een verbetering van het proces. In 2019 
stapte Land Life Company dan ook over op 
een nieuwe methode door voor het eerst bo-
men te planten met een exacte GPS-locatie 

Bomen vs klimaatverandering
Het werk van Land Life Company zorgt in eerste instantie voor 
het herstel van lokale natuur en daarmee verbetert het direct de 
biodiversiteit en waterkwaliteit van de beplante gebieden terwijl 
erosie er wordt tegengegaan. Daarnaast is een deel van de bomen 
productief en kan de lokale bevolking de vruchten en noten die aan 
de bomen groeien plukken voor consumptie. De voordelen voor de 
directe omgeving zijn dus onmiskenbaar positief, maar ook op een 
grotere schaal bewijst het planten van bomen zijn nut. In 2019 
verscheen het bericht dat een biljoen bomen voldoende zou zijn 
om een aanzienlijk deel van de menselijke CO2-emissies uit de 
atmosfeer te halen. Dit getal is gebaseerd op een studie die Zwit-
serse wetenschappers publiceerden in het wetenschapsmagazine 
Science. Zij claimden dat het planten van een biljoen bomen twee-
derde van de koolstofuitstoot zou kunnen compenseren die sinds 
het begin van de industriële revolutie door mensen is veroorzaakt, 
in totaal 300 gigaton CO2. 
De Zwitserse studie kreeg na publicatie nog genoeg kritiek van 
klimaatwetenschappers. Zij plaatsten niet alleen kanttekeningen bij 

de directe conclusies van het onderzoek, maar benadrukten ook 
dat er meer moet gebeuren dan alleen het planten van bomen als 
de mensheid klimaatverandering wil tegengaan. Het planten van 
bomen zou een nuttige bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen 
de opwarming van de aarde, maar geen wondermiddel zijn dat 
alle klimaatgerelateerde problemen even snel oplost. 
Ondanks de kanttekeningen heeft het planten van bomen meer dan 
genoeg positieve effecten om er werk van te maken en grootscha-
lige aanplant kan dan ook inmiddels rekenen op brede politieke 
belangstelling. Eurocommissaris Frans Timmermans suggereerde 
bijvoorbeeld bij de presentatie van de Green Deal dat Europa 
twee miljard bomen zou moeten bijplanten en in Groot-Brittannië 
werd geopperd dat dit land eenzelfde hoeveelheid bomen in zijn 
eentje zou kunnen toevoegen aan het bestaande arsenaal. Ook de 
Verenigde Staten lieten zich niet onbetuigd, president Trump liet 
tijdens de internationale top in Davos begin dit jaar weten dat hij 
zich aansloot bij een initiatief om een biljoen bomen te planten. 

Trimble-software en een door Land Life Company zelf 
ontwikkelde app worden ingezet om de aangeplante 

bomen te monitoren.
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KUBUS heeft bekendgemaakt dat ARCHICAD STAR(T) Edition beschikbaar is voor de Nederlandse en Belgische markt. De STAR(T) Edition 
is een volledig BIM-pakket dat met name bedoeld is als instapsoftware voor de kleinere bureaus die willen participeren in de BIM-
workflow. Alle verbeteringen die in ARCHICAD 23 zijn doorgevoerd, zijn daarbij ook terug te vinden in STAR(T) Edition 2020. 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2020

CADKOOP, BEST IN CAD EN SERVICE!

Benieuwd 
naar BricsCAD?
Ervaar het tijdens 
een BricsCAD sessie!

cadkoop.nl
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Taylor
Digitally signed by 
Mark Taylor 
DN: cn=Mark Taylor, 
o, ou, 
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.uk, c=US 
Date: 2019.08.26 
10:27:23 +01'00'

ARCHICAD STAR(T) Edition sluit aan op 
Nederlandse en Vlaamse werkmethodie-
ken en is bedoeld voor bedrijven die in-

terdisciplinair willen samenwerken. De software 
ondersteunt IFC en BCF, de standaarden voor 
een open BIM-samenwerking. Hierdoor is het 
mogelijk om ‘betekenisvol’ uit te wisselen met alle 
moderne BIM-software. Gebruikers kunnen een 
eigen, interne workflow opzetten dankzij de mo-
gelijkheid tot het uitwisselen van bestanden en 
het gezamenlijk gebruiken van de beschikbare 
bibliotheken.

Openingen-gereedschap
Nieuw in STAR(T) Edition 2020 is dat het gede-
tailleerde en constructief correcte detailaanslui-
tingen van balken en kolommen biedt. Ook de 
2D-documentatie hiervan is verbeterd, wat zorgt 

voor duidelijke communicatie in het uitvoerings-
traject. Daarnaast geeft het nieuwe openingen-
gereedschap meer mogelijkheden om openin-
gen in een model te creëren en af te stemmen op 
andere disciplines. Dit kunnen zowel bouwkun-

dige als constructieve openingen zijn. Dit nieuwe 
gereedschap biedt een unieke workflow voor 
integraal werken aan openingen en sparingen.
 
Performance
Het opstarten van projecten gaat sneller in 
ARCHICAD STAR(T) Edition 2020 dan in voor-
gaande edities. Door middel van een nieuw 
dashboard worden alle actuele projecten aan-
geboden voor een directe start. IFC4 wordt in 
STAR(T) Edition 2020 volledig ondersteund 
waardoor deze volledig inzetbaar is in open 
BIM-projecten. IFC4 bevat onder andere meer 
mogelijkheden voor geolocatie en materiaalde-
finitie. Met behulp van een materiaalclassificatie 
worden materiaaleigenschappen aangestuurd in 
de 2020-versie. n

www.kubusinfo.nl

Het nieuwe openingen-gereedschap biedt mogelijkheden 
om openingen in een model te creëren en af te stemmen 

op andere disciplines.
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Vicrea is de grootste reseller van FME in de Benelux 
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Deze kaart laat de rijkdom van Cartiqo zien met informatie van OpenStreetMap, Top10NL, BGT en BAG van de 
binnenstad van Utrecht.

“Webmapper is begonnen in 
2005 en bestaat dit jaar dan 
ook vijftien jaar. Op het mo-

ment dat we begonnen met het bedrijf was 
beschikbaarheid van locatie-informatie van 
een heel andere orde dan het tegenwoordig 
is. De smartphone bestond nog niet. Om fo-
to’s en video op locatie te ontsluiten gebruik-
ten we PDA’s met ingebouwde GPS, waarbij 
wij als Webmapper met name applicaties 
maakten rond het thema van Nederlands erf-
goed. Enige tijd later zijn we ook betrokken 
geraakt bij het maken en bijhouden van de 
BRT-Achtergrondkaart voor het Kadaster, iets 
wat we tot 2015 hebben gedaan.”
Het eindproduct van informatie is voor veel 
traditionele partijen nog steeds een gedrukte 
of in ieder geval af te drukken kaart, stelt 
Mac Gillavry. Dat is dan ook iets waar de 
BRT voor is ingericht. Zelf wil hij kaarten te-
genwoordig echter fundamenteel anders ge-
bruiken dan als referentiekaart. “We richten 
ons op echt interactieve kaarten en datavisu-
alisaties, en gebruiken daarvoor een combi-
natie van OpenStreetMap en geografische 
basisregistraties zoals BGT, BAG en BRT. De 
keuze voor OpenStreetMap heeft te maken 
met straatnamen. In de BRT werden name-
lijk tot twee jaar geleden alleen straat- en 
andere namen opgenomen waar ze visueel 
op de kaart konden worden weergegeven. 
Een straat die niet breed of lang genoeg was 
om de tekst van de straatnaam te bevatten 
of waar het kaartbeeld al druk is, was dan 
naamloos in de BRT. Totdat deze weergave 
werd aangepast, was de kaart dus nog vrij 

onduidelijk en dat is de reden waarom we 
destijds gebruikmaakten van OpenStreet-
Map, waarmee we de hiaten konden vul-
len. Omdat we veel ervaring hebben met 
OpenStreetMap, gebruiken we deze nu nog 
steeds voor onze producten.”

Themakaarten
Een van de zaken die Mac Gillavry en zijn 
collega´s hebben ontwikkeld, is Cartiqo. 
Deze interactieve kaart combineert meerdere 
open datasets en maakt het voor eindgebrui-
kers mogelijk om referentiekaarten in een 
eigen huisstijl te creëren. De onderliggende 
technologie van dit product is vector-tile-tech-
nologie van Google, waarmee het mogelijk 
is om snel in en uit te zoomen en kaarten in 

browsers veel sneller zijn weer te geven dan 
met traditionele technieken. “De belangrijkste 
reden voor ons om te kiezen voor deze tech-
niek was dat Mapbox een open standaard 
heeft ontwikkeld voor de vector-tile-technolo-
gie van Google. Een standaard die ook is 
omarmd door Esri en daarmee een gangbare 
technologie is die op veel platforms te gebrui-
ken is, zowel voor online als desktop-GIS. 
Cartiqo maakt gebruik van open data, zoals 
de BRT, BAG en BGT van het Kadaster, de 
Wijk- en Buurtkaart van het CBS, OpenStreet-
Map en data van Natural Earth.”
Voor Cartiqo werkt Webmapper samen met 
het Zwitserse MapTiler. Mac Gillavry: “We 
hadden de datasets en de technologie zelf 
in huis, maar hadden daarnaast ook nog 

Het in Utrecht gevestigde Webmapper bestaat in 2020 vijftien jaar en in die tijd 
heeft het bedrijf een groot aantal interactieve kaarten en datavisualisaties uitge-
werkt door cartografie, webtechnologie en geo te combineren. Het kernwoord is 
daarbij telkens open, of dit nu over open source-software gaat, open data of open 
standaarden. Edward Mac Gillavry, directeur bij Webmapper, vertelt hierover. Door Lambert-Jan Koops

Interactieve kaarten en  
datavisualisaties volgens  
Webmapper 

Geo

Utrechtse onderneming zet in op combinatie van open datasets
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De Top10NL3D uit 2014, die laat zien hoe AHN2 gebruikt is en hoe sommige gebouwen wel en andere  
gebouwen niet een hoogte kregen toegewezen.

bij nadere inspectie van de brondata bleek 
dat er in die buurt iets niet klopte met de geo-
metrie. Dit hebben we gemeld bij de gemeen-
te en die gaf vervolgens aan dat er gegevens 
waren verwisseld van Architectenbuurt-Zuid 
met Architectenbuurt-Oost. Dat stond echter 
al wel twee jaar lang verkeerd genoteerd in 
de database van het CBS. We hebben het 
toen zelf maar aangepast in onze eigen da-
taset, en het CBS en de gemeente Amersfoort 
het onderling laten oplossen.”

Controlerende bijdrage
Omdat de medewerkers van Webmapper de 
gegevens uit diverse bronnen vaak net even 
anders gebruiken dan de bronhouders zelf 
gewend zijn, komen ze wel vaker onregelma-
tigheden tegen. Het bedrijf levert daarmee 
opeens ook een controlerende bijdrage. “De 
grote, internationale datasets worden ge-
bruikt door heel veel en heel grote gebruikers 
en dankzij hun terugkoppeling zijn die sets 
dus al behoorlijk opgeschoond”, vertelt Mac 
Gillavry. 
“Voor veel Nederlandse databases zitten we 
nog midden in dit proces en daar werken we 
als Webmapper graag aan mee. Perfecte 
databases zijn denk ik een illusie, maar ze 
worden wel steeds beter en dat is een goede 
zaak voor een breder gebruik van de data. 
Met de mogelijkheden die dat biedt, zou je 
kunnen zeggen dat de digitalisering nu pas 
echt begint.” n

webmapper.net

www.maptiler.com

Compleet en correct
Bij Cartiqo voeren de medewerkers van Web-
mapper redactie over de bronnen. Zij bepa-
len welke gegevens worden toegevoegd en 
voeren een consistente naamgeving door. 
Het doel is daarbij om duidelijke, complete 
en zo correct mogelijke datasets te creëren, 
waarvan de brongegevens weer makkelijk te 
verifiëren zijn. “Voor dit laatste hebben we 
de elementen-ID’s van de oorspronkelijke da-
tasets behouden”, legt Mac Gillavry uit. “We 
hebben het weliswaar teruggebracht naar 
één datamodel, maar bij bijvoorbeeld een 
BAG-pand is het altijd nog mogelijk om de 
link te leggen naar de API van het Kadaster. 
Het contact met de bron blijft zo bewaard en 
alle onderliggende gegevens zijn dan weer 
te achterhalen.” 
Het contact met de oorspronkelijke bronnen 
voor de datasets is met name nuttig als een 
dataset onverwachte problemen geeft door 
fouten in de oorspronkelijke bron. Mac Gilla-
vry geeft een voorbeeld uit de praktijk. “Voor 
HIER Klimaatbureau werkten we in 2015 
aan de campagnesite Hierverwarmd.nl, die 
voorlichting geeft over het aardgasloos ma-
ken van woningen. Omdat de opdrachtgever 
wilde visualiseren wat het gasverbruik op dat 
moment was, vroegen wij de gegevens hier-
van op bij het CBS. Die leverde de buurtkaart 
echter aan op centimeterniveau en dat is echt 
te gedetailleerd voor een goede visualisatie. 
Om de juiste weergave te kunnen maken, 
schreven we een algoritme voor het verwer-
ken van de data en toen we dat gingen tes-
ten, viel het ons op dat er iets niet in de haak 
was met de Architectenbuurt-Zuid in Amers-
foort: de hele buurt viel als het ware uit ons 
overzicht, alsof er helemaal geen gasverbruik 
plaatsvond. Dat leek ons niet te kloppen en 

dienstverlening zoals betalingsafhandeling 
en een stabiel platform nodig. Het leek ons 
een stap te ver om dat zelf te doen, vandaar 
dat we op zoek zijn gegaan naar een partner 
die dat kon aanbieden. MapTiler benaderde 
ons om Cartiqo te hosten en het bedrijf heeft 
bovendien een historie met betrekking tot erf-
goeddata, zodat een samenwerking een na-
tuurlijke keuze was.”

Ontsluiting van data
In Nederland is momenteel veel aandacht voor 
de visualisatie en vormgeving van data, en dat 
is dan ook datgene wat Webmapper met Car-
tiqo wil aanbieden. “Data zijn er genoeg, het 
gaat om de ontsluiting van die data en de ma-
nier waarop deze worden gebruikt. PDOK is 
bijvoorbeeld honderd procent een doorleveran-
cier van bestanden, die zelf geen redactie doet 
en alleen datasets ontsluit. Dus wanneer iemand 
op zoek is naar gegevens over spoorlijnen, dan 
kan diegene niet zo maar één definitief bestand 
opvragen met alle relevante informatie. In dat 
geval dienen verschillende bronnen te worden 
gecombineerd en moet een geïnteresseerde 
vooral ook zelf bedenken welke bronnen rele-
vant zijn voor zijn uiteindelijke dataset.” 
In het vinden van de juiste data zit hem dus de 
crux, zo stelt Mac Gillavry. “Waar kan ik welke 
data vinden? Ervaren mensen weten waar ze 
info moeten zoeken, maar voor nieuwe men-
sen in het vakgebied is het heel erg lastig. Het 
wordt allemaal stukje bij beetje wel toegankelij-
ker, maar de geo-wereld is best in zichzelf ge-
keerd en het gaat nog niet heel erg hard. Ik zou 
het dan ook toejuichen als er door verschillende 
instanties stappen worden ondernomen om 
data gebruiksvriendelijker te ontsluiten, zodat 
anderen het makkelijker kunnen integreren.” 



48

BIGnieuws | maart 2020

De voormalige Boudewijnbrug over het 
benedenhoofd van de Boudewijnsluis 
voldeed niet meer door de toename 

van de verkeersbelasting, de hogere intensi-
teit van het vrachtverkeer gecombineerd met 
het treinverkeer in de haven en de strengere 
eisen voor de gebruiker. In opdracht van 
‘Maritieme Toegang’ heeft Tractebel-Engie – 
een van ‘s werelds grootste engineering- en 
consultancybedrijven – de nieuwe Boudewijn-
brug ontworpen. Deze nieuwe brug is vijf me-
ter breder dan de bestaande brug om ruimte 
te creëren voor een dubbelrichtingsfietspad. 
Het beweegbare deel van de brug bestaat uit 
een staalconstructie met een massa van 1600 
ton – inclusief de diverse onderdelen als rol-
segmenten, leuningen, spoorbakjes en bevei-
ligingsconstructies – en een tegengewicht van 
2250 ton. 

BIM in de ontwerpfase 
Bij het ontwerp van de brug waren veel disci-
plines nauw betrokken. Om tot een integraal 
ontwerp te komen, is het Tekla Structures-
model ingezet als coördinatiemodel voor 
de diverse ontwerpende disciplines, zoals 
de stabiliteit bovenbouw en onderbouw, in-
frastructuur, elektromechanica, veiligheid en 
voor de stakeholders. Het model omvat ook 
opmetingen en planversies van de bestaande 
toestand in de omgeving van het sluiscom-
plex. De 2D- en 3D-modellen hiervan zijn ver-
volgens weer opgenomen in het Tekla Structu-
res-model en daaruit werden de 2D-plannen, 
meetstaten en 3D-zichten gehaald voor de uit-
voerder. Meul: “Zo hebben we bijvoorbeeld 
bij de vormgeving van de gehele brug veel 
aandacht gespendeerd aan de bereikbaar-

heid van alle elektromechanica-onderdelen, 
zodat deze in open of gesloten toestand ge-
makkelijk geïnspecteerd, hersteld of vervan-
gen kunnen worden. Ook de bereikbaarheid 
van alle lassen voor een regelmatige inspec-
tie op vermoeiingsscheuren heeft een stempel 
gedrukt op het ontwerp. Daarnaast is de be-
staande toestand als raakvlak opgenomen in 
het 3D-model als native objecten in LOD300, 
waaronder de sluiskolken en een wirwar van 
allerlei ondergrondse leidingen. De terreinop-
metingen hebben we opgenomen in de vorm 
van 2D-onderleggers.”

Varianten uitwerken
Aan de hand van het opgebouwde model 
konden de geometrische (clash checks, ruim-
tebeslag) en functionele eisen (veiligheid, 
inspecteerbaarheid) worden afgestemd en 
konden verschillende varianten van brugty-
pes worden uitgewerkt. De nieuwe brug moet 
namelijk bestand zijn tegen intensief haven-
verkeer: containervervoer over de weg en per 
spoor. Daarnaast omvat de dwarsdoorsnede 
een ruime zone ingericht voor voetgangers en 
fietsers die geconcentreerd is aan één zijde 
van de brug. Voor het wegverkeer zijn twee 

Het beweegbare deel van de nieuwe Boudewijnbrug in de haven van Antwerpen bestaat uit een staalconstructie met 
een massa van 1600 ton en een tegengewicht van 2250 ton. 

“Het ontwerp van de bestaande brug moest grondig worden bijgesteld, wat leidde 
tot een boeiend en intens ontwerpproces met de nodige hindernissen en technische 
uitdagingen”, vertelt Leen Meul, BIM-modelleur bij Tractebel-Engie, over de nieuwe 
Boudewijnbrug in de haven van Antwerpen. Bij het ontwerp werd gebruikgemaakt 
van een uitgebreid BIM-model waarin de modellen van alle betrokken partijen wer-
den toegevoegd. Zo was de benodigde informatie altijd beschikbaar én konden de 
stakeholders makkelijk vanuit een gecoördineerd model het hele project bekijken.Door de redactie

Tractebel-Engie modelleert 
vervanging Boudewijnbrug 

Praktijk

BIM-Georiënteerd model als krachtige bondgenoot
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Op basis van bouwkosten, ruimtelijke inpassing en technische afwegingen bleek het type rolbasculebrug het meest 
geschikt voor de Boudewijnbrug. 

tanden en opstanden begeleid worden op 
horizontaal aangelegde rolbanen (zie ook de 
video onderaan de pagina). De beweging 
gebeurt via opvallende heugelbalken die 
aansluiten op de hooggelegen dwars-as. Bei-
de heugelbalken sluiten via een heugelkooi 
aan op een gemeenschappelijke as die via 
een tandwielkast aangedreven wordt door 
elektromotoren. De aandrijving staat opge-
steld in een machinekamer die zich boven de 
rijweg bevindt en vast staat opgesteld op een 
groot platform dat ondersteund is door twee 
zijdelings opgestelde markante vakwerken. 
 
Directe uitwisseling 
Om de stabiliteitsberekening van de struc-
tuur van de machinekamer uit te voeren, is 
– nadat de profielen in Tekla Structures waren 
gemodelleerd – de totale geometrie als IFC 
geëxporteerd. Deze export kon vervolgens 
ingelezen worden in de rekensoftware SCIA 
om op basis hiervan de detailstudie van de 
machinekamer en de studie van de trappen 
en bordessen uit te voeren. Meul: “Dubbel 
en/of moeilijk modelleerwerk van de globale 
geometrie konden we op deze manier vermij-
den. Als gevolg hiervan boekten we tijdswinst 
en vermeden we het risico op divergentie in 
de geometrie tussen de structuurmodellen en 
de analysemodellen.” 

BIM-model centraal 
Meul sluit zijn verhaal over het modelleren 
van de Boudewijnbrug af door zijn waarde-
ring over het gebruik van een BIM-model uit 
te spreken: “De grootste uitdaging bij het ont-
werp was het samenbrengen van de uiteenlo-
pende disciplines middels een bi-directionele 
wisselwerking om te komen tot een integraal 
en consistent ontwerpmodel, waarmee het 
mogelijk is om de vele verschillende raak-
vlakken te beheersen. Het gebruik van Tekla 
Structures heeft hier een belangrijke rol bij 
gespeeld. Reeds tijdens de variantenstudie 
bleek een accuraat BIM-georiënteerd model 
een onzichtbare bondgenoot die steeds alle 
beschikbare informatie ter beschikking had, 
voor zover deze natuurlijk door alle betrok-
kenen in de meest uiteenlopende formaten 
werd aangeleverd. Hierdoor konden we bo-
vendien te allen tijde de uiteenlopende sta-
keholders op de hoogte houden en van voor 
hen nuttige informatie voorzien, inclusief de 
gevraagde 3D-visualisaties.” n

www.tractebel-engie.be

www.construsoft.com

bewegend en een vast gedeelte, beide uit-
gevoerd in staal. Deze staalconstructies zijn 
opgesteld op bestaande en opnieuw uit te 
voeren betonmassieven die rusten op paalfun-
deringen. Het bewegende gedeelte bestaat 
vervolgens uit twee hoofdliggers in vakwerk-
vorm waartussen zich een orthotroop dek be-
vindt. De hoge vakwerkvorm gaat over in de 
rolsegmenten, die ondersteund worden door 
radiale spaken, die op hun beurt aansluiten 
op de hooggelegen dwars-as. Om het geheel 
in evenwicht te houden wordt er gebruikge-
maakt van een tegengewichtskist, bevestigd 
boven het brugdek. 
Tijdens het openen en het sluiten rolt de brug 
met zijn typische beweging naar achteren 
en naar voren, waarbij de rolsegmenten via 

rijstroken beschikbaar. Om de breedte van 
de brug te beperken zijn de sporen voor het 
treinverkeer verzonken ingewerkt in de rijweg 
en bijgevolg overrijdbaar voor het wegver-
keer. 
Meul: “Tijdens een voorafgaande haalbaar-
heidsstudie werkten we verschillende typen 
beweegbare bruggen uit die we grondig met 
elkaar vergeleken. Op basis van bouwkos-
ten, ruimtelijke inpassing en technische afwe-
gingen kwam het type rolbasculebrug, type 
Scherzer, er als meest geschikt uit op deze 
locatie.” 

Een uitdagend ontwerp 
De rolbasculebrug komt in open toestand 63 
meter boven het sluisplateau uit en heeft een 

Met het BIM-model bleek het mogelijk om de uiteenlopende stakeholders op de hoogte te houden en hen van  
nuttige informatie te voorzien, inclusief 3D-visualisaties. 
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Al geruime tijd zijn de services van 
PDOK overbelast vanwege de enor-
me populariteit van de BGT. Dit re-

sulteert in langere wachttijden en de laatste 
tijd bleken de downloads steeds vaker niet 
compleet. Het Kadaster heeft dit probleem 
onderkend en is daarom druk bezig geweest 
met het inrichten van een nieuwe service. Het 
resultaat mag er zijn. CAD Accent | Arkance 
Systems heeft de ontwikkelingen op de voet 
gevolgd en geïmplementeerd in de nieuwe 
versie van InfraCAD Map. 

BGT en Kadastrale kaart 
Het aanvragen van BGT en Kadastrale kaart 
gaat volgens een andere werkwijze dan voor-
heen. In het verleden werd het gebied ‘real-
time’ samengesteld tijdens het downloaden. Bij 
de nieuwe methode wordt een gebied aange-
vraagd door de gebruiker en al direct op de 
PDOK-servers samengesteld. Hierna wordt dit 
gebied beschikbaar gesteld als een download-
bestand en blijft het ongeveer een werkdag 
beschikbaar. Het voordeel van deze methode 
is dat de gebruiker tussen de aanvraag en het 
verwerken niet meer hoeft te wachten én meer-
dere gebieden in één keer kan aanvragen. In 

InfraCAD Map is het daarom mogelijk gemaakt 
om meerdere gebieden in batch aan te vragen 
en op een later moment te verwerken. Het is 
nu ook mogelijk om de verwerkte gebieden te 
bewaren. Zo kunnen deze worden gedeeld met 
collega’s of worden gebruikt in andere applica-
ties zoals InfraWorks. 

Snelheidswinst 
Het testen van de nieuwe BGT-service heeft 
een enorme winst laten zien in snelheid. In 
de nieuwe werkwijze wordt in twee stap-
pen naar een tekening gewerkt. De eerste 
stap, het aanvragen en downloaden van 
de stad Oss, met een oppervlak van on-

geveer vijftien vierkante kilometer, duurde 
pakweg anderhalve minuut. In de tweede 
stap werd de download verwerkt naar een 
volledige NLCS-tekening in AutoCAD. Dit 
kostte ongeveer drie minuten. Met de oude 
methode duurde dit meerdere uren. 
Voor de Kadastrale kaart geldt dat het Ka-
daster de ‘oude methode’ nog tot 1 april 
2020 blijft ondersteunen. Vanaf dat mo-
ment kan met InfraCAD v6 dus geen Ka-
dastrale kaart meer worden verwerkt. Voor 
BGT geldt dat het Kadaster na de zomer 
stopt met het ondersteunen van de oude 
methode. Voor gebruikers van InfraCAD 
Map is het dus belangrijk om tijdig over te 
stappen naar v7. 

Interface 
Steeds meer gebruikers stappen over op 4K-mo-
nitoren. Hiervoor is het noodzakelijk om de in-
terface (dialoogvensters) volledig te vernieuwen. 
InfraCAD Map v7 is voorzien van een volledig 
nieuw jasje; elke databron heeft een overzichte-
lijke drop-down en informatieve tooltips. Ook de 
Wizards hebben een nieuwe look-and-feel ge-
kregen en zijn meer afgestemd op Windows 10. 
InfraCAD Map had in voorgaande versies al de 

CAD Accent | Arkance Systems heeft een nieuwe versie uitgebracht van InfraCAD 
Map, versie 7. Deze release biedt zowel nieuwe functies als verbeteringen van 
bestaande functionaliteit. De belangrijkste vernieuwingen zijn gericht op sterk 
verbeterde methoden die het Kadaster via zijn portaal ‘Publieke Dienstverlening 
Op de Kaart’ (PDOK) aanbiedt, zoals de BGT en Kadastrale kaart. Daarnaast 
ondersteunt InfraCAD Map vanaf versie 7 ook 4K-monitoren. Door de redactie 

InfraCAD Map 7 met nieuwe 
functies voor PDOK 

Software

Batchgewijs opvragen en verwerken gebieden mogelijk

De nieuwe lay-out van InfraCAD Map 7 met gebiedseigenschappen. De nieuwe lay-out van de wizards.

Een pop-up met administratieve data.
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mogelijkheid om data van Klic-meldingen te to-
nen in een pop-upvenster. In de nieuwe release is 
deze functionaliteit uitgebreid naar bijna alle da-
tabronnen die door PDOK en het Nationaal Geo 
Register (NGR) beschikbaar worden gesteld. Via 
de pop-up kunnen de gekoppelde administratie-
ve data worden bekeken en er kan op bepaalde 
eigenschappen worden gefilterd. 

Object Data en Property Sets 
Een veelgevraagde gebruikerswens was om de 
administratieve data te kunnen exporteren, bij-
voorbeeld naar een GIS-omgeving. InfraCAD 
Map v7 kan deze data nu converteren naar 
Object Data en naar Property Sets, die met 

AutoCAD Map 3D of Civil 3D kunnen worden 
gebruikt. De tekening kan vervolgens naar wens 
worden geëxporteerd naar een ander bestands-
formaat zoals Esri Shape, met behoud van de 
oorspronkelijke data. Ook bij een export naar 
KML kunnen de data nu worden meegenomen 
zodat deze in Google Earth beschikbaar zijn. 
Sommige bronnen bij PDOK en NGR worden 
met een bepaalde regelmaat bijgewerkt, andere 
worden slechts één keer samengesteld waarna 
een nieuwe versie wordt ontwikkeld. Zo is nu 
AHN3 landsdekkend geworden en is sinds 
begin dit jaar de Luchtfoto 2019 beschikbaar 
gekomen. Deze bronnen worden zelf niet meer 
bijgewerkt omdat nu wordt begonnen aan het 

inwinnen van AHN4 en Luchtfoto 2020. 
De databronnen in InfraCAD Map zijn geopti-
maliseerd en voorzien van administratieve data. 
Een verbetering is dat bij de NAP Peilmerken nu 
ook een foto wordt opgehaald, indien beschik-
baar. Deze wordt in de pop-up getoond. n

 www.cadaccent.nl

Export naar Google Earth bevat in InfraCAD Map 7 ook administratieve data. NAP Peilmerk met fotopreview in de tekening.

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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Met een online enquête werd betrokkenen gevraagd wat de positieve plekken zijn in het Eind en welke plekken voor 
verbetering in aanmerking kwamen.

Het Eind is onderdeel van een belang-
rijke toegangsroute naar de binnen-
stad van Gorinchem en werd in de 

bestaande inrichting niet optimaal benut. Het 
gebied was rommelig en moest veel functies 
tegelijkertijd vervullen, twee zaken die moei-
lijk te rijmen waren met het feit dat het gebied 
ook een doorgangsroute was voor allerlei 
soorten verkeer, waaronder lange voertuigen. 
Dit zorgde voor ongewenste en gevaarlijke si-
tuaties, die alleen met een grondige herinrich-
ting op te lossen waren. Tegelijkertijd zou de 
herinrichting het historische karakter van het 
Eind moeten beschermen en waar mogelijk 
zelfs moeten benadrukken. 

Analyseren en delen
Omdat het ging om een ingrijpende herinrich-
ting wilde de gemeente Gorinchem bewoners 
en gebruikers van het Eind de mogelijkheid 
geven om hun ideeën te delen en hun stem te 
laten horen. In samenwerking met Smarticipa-
tie, een label van Ruimteschepper, werd hier-
voor een traject opgezet, waarbij de plannen 
en ideeën voor de herinrichting zichtbaar 
werden gemaakt voor de betrokkenen. Par-
ticipatieconsultant van Smarticipatie Roelof 
Vos vertelt wat dit traject inhoudt: “Smartici-
patie bundelt locatie, visuele middelen en (on-
line) beleving en maakt het daarbij mogelijk 
om harde data door elke betrokkene te verrij-
ken met belevingsdata. Zo is het mogelijk om 
gegevens en scenario’s te analyseren en real-
time te delen. In het geval van Gorinchem is 
het hele proces gestart met een openingsbij-
eenkomst om de beleving van de ruimte te 
inventariseren. De lancering ging parallel 
met publicaties in de pers en flyers van de 
gemeente in de bus. Dit alles met als doel om 

iedereen te activeren die met de herinrichting 
te maken zou krijgen en alle mensen daad-
werkelijk te betrekken bij het project.”

Eigen input bewoners
In een eerste inspiratieronde werd de zoge-
naamde ‘local experts’, dus bewoners, on-
dernemers en passanten, met een enquête 
gevraagd wat volgens hen positieve plek-
ken zijn en welke plekken voor verbetering 
in aanmerking kwamen. Ook konden ze 
zelf foto´s en documenten toevoegen aan 
het geheel op de ideeënkaart, die daarmee 
de geografische informatie combineerde 
met visuele input. De betrokkenen konden 
daarnaast punten markeren en opmerkingen 
plaatsen. 
Met name het feit dat de enquête online in 
te vullen was en alle deelnemers vanuit hun 
eigen huis hun ideeën konden toevoegen, is 

volgens Vos een belangrijke factor geweest 
bij de hoge betrokkenheid bij het project: 
“Uit onderzoek blijkt dat vijfentachtig pro-
cent van de Nederlanders het liefst online 
wordt bevraagd door de overheid, een veel-
voud van het aantal mensen dat informatie-
avonden prefereert. Een online onderzoek 
bereikt veel meer doelgroepen en levert een 
veel rijker beeld op omdat participanten dan 
eerder geneigd zijn hun ideeën in te bren-
gen zonder dat ze bang hoeven te zijn dat 
ze er meteen op worden afgerekend. Door 
niet alleen de hardste boe-roepers te betrek-
ken, maar iedereen die daar behoefte aan 
heeft, neemt het draagvlak voor plannen 
exponentieel toe. Overigens is bij dit soort 
plannen wisdom of the crowd echt goud 
waard; bewoners en gebruikers van een ge-
bied weten wat er speelt in hun omgeving en 
kunnen een project echt verrijken.” 

Vestingstad Gorinchem wilde het gebruik en de beleving van haar oude centrum 
verbeteren. Hierbij werd met name gezocht naar een manier om het gebied Bui-
ten de Waterpoort beter aan te laten sluiten op het winkelgebied. Dat betekende 
dat de tussengelegen wijk Eind moest worden heringericht. Met behulp van een 
zogenaamd Smarticipatietraject vóór en dóór alle betrokkenen kwam een pro-
jectplan tot stand onder de noemer ́ Eind goed, Al goed´, dat zonder enig bezwaar 
door de gemeenteraad werd aangenomen.Door de redactie

Herinrichting het Eind succes 
dankzij participatie betrokkenen

Praktijk

Gemeente Gorinchem vraagt burgers om input
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De MapTable maakt het mogelijk om feedback te geven op de voorgestelde herinrichtingscenario´s. 

Ruime meerderheid
De reacties op de verschillende voorstellen 
van NieuwBlauw werden verzameld door 
een tweede enquête te houden. In totaal rea-
geerden hierop zo’n 250 mensen, waarvan 
een ruime meerderheid positief was over 
het beeld van de herinrichting. Met name 
het principe van ‘shared space’, waarin de 
auto te gast is en de ruimte het domein is van 
fietsers en voetgangers, werd toegejuicht. An-
dere zaken, zoals het invoeren van eenrich-
tingsverkeer, het weghalen van parkeerplaat-
sen en het verplaatsen van een kunstwerk van 
Ryszard Wniarski, leverden wat minder een-
duidige resultaten op. Voor- en tegenstanders 
brachten bij deze kwesties hun argumenten 
in die uiteindelijk door de verantwoordelijke 

partijen moesten worden afgewogen. 
In het uiteindelijke voorstel voor de herinrich-
ting is ervoor gekozen om het Eind primair in 
te richten als een verblijfsruimte. De gemeen-
te heeft daarbij gekozen voor een inrichting 
waarbij er nauwelijks onderscheid is tussen 
stoep en straat. Alles ligt op één niveau en er 
wordt één kleur en type straatsteen gebruikt. 
Dit geheel in overeenstemming met de dui-
delijke voorkeur van de bewoners voor het 
‘shared space’-principe, dat de verkeersvei-
ligheid op een haast vanzelfsprekende wijze 
verbetert. n

www.eindgoedalgoedgorinchem.nl

www.smarticipatie.nl

goed worden bestudeerd met de in totaal drie 
MapTables die we beschikbaar hebben gesteld 
voor de presentatie van de scenario´s.”

Scenario´s op MapTables
Uiteindelijk hebben 406 geïnteresseerden de 
eerste online enquête ingevuld, een teken dat 
de burgers betrokken waren bij de verandering 
van hun leefomgeving. Op basis van de res-
ponse heeft ontwerpbureau NieuwBlauw een 
aantal scenario´s met een duidelijke verbeel-
ding van de mogelijkheden gemaakt. Deze 
zijn weer voorgelegd aan alle betrokkenen en 
daarbij werd volop gebruikgemaakt van zoge-
naamde MapTables. 
“MapTables zijn een soort mobiele digiborden 
die bij uitstek geschikt zijn voor presentaties 
tijdens bewonersavonden”, legt Vos uit. “Ze 
worden ook wel Planning Support Systems 
genoemd omdat ze zo´n goede bijdrage zijn 
tijdens projecten als GIS-, visualisatie-, analyse- 
en communicatiemiddel. De MapTables zijn 
voorzien van touchscreens en daarmee intuïtief 
te gebruiken zonder dat daar speciale kennis of 
apparaten voor nodig zijn. De voorstellen voor 
de herinrichting van het Eind konden dan ook 

Wie zijn eigen ideeën wilde delen, kon deze intekenen op de MapTable. 

Het uiteindelijke voorstel voor de herinrichting is het Eind primair in te richten als een verblijfsruimte en daarbij het 
‘shared space’-principe aan te houden.
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VGI-Support is een landelijk opererende 
specialist op het gebied van de geo-
gerelateerde Basis- en Kernregistra-

ties BGT, BAG, BOR, WOZ, BRK, BRO en 
WIBON. Haar klantenkring bestaat uit ruim 
170 gemeenten, waterschappen, provin-
cies en belastingsamenwerkingsverbanden. 
De missie van VGI-Support is daarbij om te 
streven naar zoveel mogelijke integrale data-
inwinning en synchronisatie van registraties 
onderling. 
VGI-Support stelde gedurende enkele jaren 
aan zo’n veertig opdrachtgevers een webap-
plicatie beschikbaar voor het melden van in-
winverzoeken. De ondersteuning voor het on-
derliggende platform liep echter ten einde en 
op basis van de feedback van een aantal ge-
bruikers is daarom medio 2019 gestart met 
een geheel nieuw ontwerp en bouw van de 
applicatie Mutatiemelden.nl. “Bij het maken 
van het nieuwe platform hebben we niet al-
leen gekeken naar de functionaliteiten die we 

de eindgebruikers konden bieden, maar ook 
naar de manier waarop we het verwerkings-
proces efficiënter kunnen maken en proces-
matig kunnen ondervangen”, vertelt Lennart 
Koop, operationeel directeur VGI-Support. 
“Voor deze ontwikkeling hebben we de han-
den inéén geslagen met onze partner Merka-
tor, die voor de ondersteuning van workflow 
gebruik heeft gemaakt van de expertise van 
Ritense. Voor de ontwikkeling is een project-
team geformeerd met projectleiding en ge-
bruikers vanuit VGI-Support en ontwikkelaars 
vanuit Merkator en Ritense. Daarnaast wer-
den twee eindgebruikers toegevoegd aan dit 
team. De kennis en ervaring, zowel van de 
opdrachtgevende als opdrachtnemende kant, 
in combinatie met technische knowhow en 
nieuwe mogelijkheden is uiteindelijk een goe-
de greep gebleken en leverde het gewenste 
resultaat.”

Gebruikersinput
De twee eindgebruikers die betrokken waren 
bij de ontwikkeling van Mutatiemelden.nl zijn 
Louis Loomans, beheerder vastgoedinformatie 
en Stevan Leppink, BAG-beheerder bij de ge-
meente Asten en Someren. “In onze organisa-
tie werd het oude mutatiemeldsysteem gebruikt 
door vier medewerkers, zowel BAG-, BGT- als 
BOR-beheerders”, vertelt Loomans. “Deze me-
dewerkers zijn allen onderdeel van het Team 
Informatievoorziening en Automatisering voor 
beide gemeenten waarbinnen onder andere het 
beheer van de BAG, BGT, WkpB, de Makelaar 
en BRK-ontsluiting zijn ondergebracht. Het ge-
bruik hiervan is verankerd binnen het toegepaste 
BAG-BGT-proces, van voorlopige tot definitieve 
geometrie, en heeft daarmee voor een pragma-
tische aanpak van het behoud van de BGT-BOR-
aansluiting gezorgd.” 
Loomans en Leppink gaven input aan het ont-

De openingspagina van Mutatiemelden.nl waarin de 
gebruiker kan kiezen om een mutatie te melden of de zelf 

gemelde mutaties in te zien. 

Bronhouders van de BAG en BGT en beheerders van de BOR laten zich vaak 
ondersteunen door een marktpartij voor inwinning van de wijzigingen in de bui-
tenruimte. Om aan de kwaliteit- en actualiteitseisen te kunnen voldoen, is daar-
voor vaak behoefte aan een efficiënte en gebruiksvriendelijke applicatie voor 
het melden, afhandelen en bewaken van inwinverzoeken vanuit verschillende 
invalshoeken. Om dit proces voor haar klanten eenvoudiger en inzichtelijker te 
maken, heeft VGI-Support samen met Merkator, Ritense en de gemeenten Asten 
en Someren het onlineportaal www.mutatiemelden.nl ontwikkeld en gelanceerd. Door de redactie

VGI-Support ontwikkelt nieuw 
platform Mutatiemelden

Software

Functies en verwerkingsproces applicatie aangepast

Mutatiemelden stap 1. Na het kiezen voor ‘meld mutatie’ komt de gebruiker op deze pagina. Pand waarvoor  
definitieve geometrie ingewonnen moet worden, wordt aangeklikt en licht op.
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Mutatiemelden stap 2. De gebruiker geeft aan wat verwacht wordt van de inwinning. 

vakidioten geen toelichting nodig hebben, dui-
delijk te krijgen bij de ontwikkelaar/consultant, 
maar dat zorgde wel voor levendige discussies. 
Tegelijkertijd bood dit kansen omdat de ontwik-
kelaar/consultant echt out of the box dacht en 
ervaringen van andere ontwikkeltrajecten mee-
bracht. Daardoor kon deze met een frisse kijk 
op de materie verbeteringen voor de gebruiker 
aandragen. In deze sessies zijn op die manier 
dan ook grote stappen met elkaar gezet, wat uit-
eindelijk geleid heeft tot de implementatie van de 
benodigde functies.”

Procesbewaking
Inmiddels is Mutatiemelden.nl in gebruik geno-
men door de gemeenten Asten en Someren, en 
door alle andere opdrachtgevers van VGI-Sup-
port waar sprake is van periodieke inwinning 
(en verwerking) van mutaties. Loomans en Lep-
pink stellen dat de nieuwe applicatie merkbaar 
beter aansluit op het proces binnen de eigen 
organisatie dan voorheen door het overzicht en 
procesbewaking. Loomans: “De applicatie bevat 
de juiste functies, biedt een goede performance 
en oogt ook mooi en fris. De ingebouwde pro-
cesondersteuning en uitwisseling van informatie 
zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen 
VGI-Support en al haar klanten. En dit alles 
draagt bij aan een verdere optimalisatie van 
de afstemming en kwaliteit van de diverse (ba-
sis)registraties. Een essentiële zaak, gelet op de 
ontwikkelingen richting een Samenhangende 
ObjectenRegistratie.”

Geoflow
Voor een goede dienstverlening is het belangrijk 
dat het hele werkproces van melden tot en met 
verwerken en aanmelden bij de landelijke voor-
ziening zo efficiënt mogelijk verloopt. Dat vergt 
zorgvuldige communicatie en inzicht in het pro-
ces op elke gewenste tijd en voor elke individue-
le melding. Vergelijkbaar met het kunnen volgen 
van een online postbestelling bij een willekeurige 
webshop. Mede om die reden is als basis voor 
de techniek het platform Valtimo van Ritense 
gekozen, aangezien dit sterk is in workflow en 
proces- en dicisionmanagement. Merkator ver-
rijkt dit platform met geografische intelligentie. 
Op basis van geografische informatie worden 
procesonderdelen gestart en bepaalde beslis-
singen genomen tijdens het proces. Geografie 
is daarbij de basisinformatie waar het allemaal 
om draait. Op deze manier hebben de betrok-
ken partijen allen een bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van de oplossing: een ‘Geoflow’ 
die eenvoudig uitbreidbaar is en voor alle toe-
passingen is in te zetten waar geo en workflow 
samenkomen. n

www.mutatiemelden.nl

www.vgi-support.nl 

Mutatiemelden.nl. Gedurende deze fase is het 
projectteam vier keer bij elkaar gekomen, waar-
bij aandacht was voor wensen vanuit de mel-
dende organisatie en wensen vanuit de verwer-
kende organisatie met alle efficiency en import/
export/integratie-mogelijkheden. Leppink vertelt 
dat dit een interessant proces was: “Het vergde 
wel wat tijd om de terminologieën, die voor 

wikkelteam over specifieke verbeteringen voor 
de eindgebruiker die met name gericht waren 
op performance, gebruiksvriendelijkheid, vind-
baarheid van de meldingen en het gemakkelijk 
kunnen volgen van de status en termijnen van 
de meldingen. Gedurende een periode van een 
half jaar is door middel van meerdere ontwik-
kelsprints toegewerkt naar de eerste versie van 

Mutatiemelden stap 3. Voor het definitief plaatsen van de melding krijgt de gebruiker een overzicht om een laatste 
check te doen. Indien akkoord wordt de melding geplaatst. 

Van links naar rechts, staand: John Joosten (Merkator) en Jaap Bakker (Ritense); zittend: Stevan Leppink en  
Louis Loomans (beiden werkorganisatie Asten & Someren), Lennart Koop en Brian Pauw (beiden VGI-Support). 
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Het winnende project, winnaar in de categorie gebouwen met een oppervlak van meer dan zesduizend vierkante meter: de Terraced 
Tower in Rotterdam. 

De eerste keer dat de SCIA User Contest 
werd gehouden, was in 1992. De soft-
ware liep toen nog op DOS en er de-

den enkele tientallen projecten mee die werden 
uitgevoerd in verschillende Europese landen. 
Sinds 2005 wordt de wedstrijd om de twee 
jaar georganiseerd en is het aantal deelnemers 
gestaag gegroeid, waarbij niet alleen het aan-
tal toenam, maar ook de geografische sprei-
ding van de ingezonden projecten. 
Voor elk project dat werd ingezonden voor de 
SCIA User Contest 2020 geldt dat SCIA Engi-
neer gebruikt is als de software voor structurele 
analyse en ontwerp. Alle projecten waren daar-
bij volgens de organisatie origineel en goed 
doordacht, terwijl in de meeste gevallen ook 
aandacht was besteed aan duurzaamheid en 
de toepassing van BIM. 

Gebouwen
De negen leden van de onafhankelijke jury heb-
ben prijzen uitgedeeld in vier hoofdcategorieën 
en daarnaast een Speciale Juryprijs toegekend 
voor de geavanceerde implementatie van BIM. 
Daarnaast was, net als bij de voorgaande 

editie, het publiek gevraagd via Facebook te 
stemmen op hun favoriete project, zodat ook 
nog een ‘Prize of the Public’ award kon worden 
uitgereikt. 
In categorie 1 van de wedstrijd werden twee 
prijzen uitgereikt, één voor gebouwen met een 
oppervlak van minder dan zesduizend vier-
kante meter en één voor gebouwen met meer. 
De eerste werd gewonnen door Ney & Part-
ners, die het hoofdkantoor van Cordeel in het 
Belgische Temse als project hadden ingediend, 
en de tweede door Besix, dat de winst binnen-
haalde met het werk voor de Terraced Tower in 
Rotterdam. Dit laatste is een prestigieus project 
dat de skyline van Rotterdam verder uitbreidt 
met een honderd meter hoge woontoren aan de 
noordkant van de Maas. Het complex bevat 82 
koopappartementen en 258 huurappartemen-
ten en dankt zijn naam aan de terrassen langs 
de volledige breedte van alle wooneenheden. 
De terrassen bieden de bewoners uitzicht over 
de stad en de Maas en zicht naar boven levert 
een mooi samenspel van vlakken op, waar elke 
bewoner zijn eigen invulling aan de buitenruim-
tes geeft.

Andere prijzen
In de categorie Civil Structures viel de prijs op 
een project in Tsjechië, waar Contruss Enginee-
ring won met het ontwerp van de brug over het 
Hracholusky Reservoir. Ook de categorie Indus-
trial Buildings and Plants kende een Tsjechische 
winnaar met Ing. Stanislav Rec, met het project 
Extractor Shell Reinforcement in het Tsjechische 
Olomouc. Het Oostenrijkse ZT-Büro Lener won 
de prijs voor Speciale Projecten met het Bre-
genz Festival Stage Rigoletto in Bregenz. De 
Speciale Juryprijs ging ten slotte naar de Ver-
enigde Arabische Emiraten, waar ALLCONS 
Industry heeft gewerkt aan de DEWA Concen-
trated Solar Power Tower in Dubai. n

https://uc.scia.net

De jury van de SCIA User Contest 2020 had de eer om meer dan 130 inzendingen 
te mogen beoordelen. Het was alweer de elfde editie van deze internationale 
wedstrijd, die deze keer het motto ‘The Art of Structural Design’ had gekregen. 
Dit jaar viel er ook Nederlands en Belgisch succes te vieren: twee van de zes 
prijzen werden binnengehaald door de Lage Landen. Door de redactie

Winnaars SCIA User Contest 2020 
Nederlands succes met Terraced Tower
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Steigers modelleren in SCIA Engineer kan met de Scaffolding Module.

Solide
Veiligheid is de belangrijkste zorg bij het analyse-
ren van steigers. Met SCIA Engineer is een twee-
de-ordeanalyse uit te voeren die voldoet aan de 
vereiste normen. Bovendien biedt SCIA Engineer 
een volledig transparant engineeringrapport dat 
inzicht geeft in de berekeningen. Met één klik 
kan de analist het engineeringrapport aanpas-
sen: van de mogelijkheid om bedrijfslay-outs te 
maken, herbruikbare sjablonen en wijzigingsbe-
heer van de documentatie.

Constructieberekening
De SCIA Engineer Scaffolding Module biedt een 
geïntegreerde oplossing met snelle, efficiënte en 
nauwkeurige modellering, een gedetailleerde 
constructieberekening volgens de Eurocodes en 
Europese steigernormen en een volledig transpa-
rant engineeringrapport. Het is mogelijk om laag 
per laag uit AutoCAD te importeren, er zijn slim-
me selectieopties en een aantal voorgeprogram-
meerde verbindingen voor steigerkoppelingen. 

Praktijkvoorbeeld
Voor een tienjarig onderhoud van de tweede 
reactor in de kerncentrale van Flamanville was 
een grote steiger nodig om een afdichtende hars 
aan te brengen. SCIA Engineer stelde de ont-
werpers hierbij in staat om steigerspecifieke niet-
lineaire scharnieren te definiëren, een specifiek 
seismisch spectrum van de reactorcontainer toe 
te passen, een statische niet-lineaire berekening 
en een spectrale analyse uit te voeren om de be-
lasting in elke steun te verkrijgen. De Eurocode 
aluminiumcontrole en de steigerrichtlijncontrole 
valideerde tenslotte de levensvatbaarheid van 
het ontwerp. n

www.scia.net/nl

Het is wellicht niet bij iedereen bekend dat 
SCIA Engineer ook kan worden gebruikt 
voor het doorrekenen van steigerprojec-

ten. Het programma biedt hiervoor echter de 
benodigde combinatie van rekentools en een 
grafische, uitgebreide ontwerpomgeving. Tijd-
winst wordt bereikt door verschillende features 
voor het genereren van sjabloonmodellen, pro-
ductbibliotheken, de juiste analysefuncties en 
rapportage van alle ontwerpberekeningen. Het 
gebruik van SCIA Engineer voor steigerprojecten 
is daarmee een tijdbesparende oplossing.

Bibliotheek
In SCIA Engineer is het aanmaken van steigers 
mogelijk op basis van informatie van externe 
partijen dankzij de automatische import van 
CAD- en DWG-bestanden. Daarnaast biedt de 
software ondersteuning voor uiteenlopende be-
standsindelingen en verschillende BIM-tools voor 
uitlijning en visualisatie. Ook is er een aanpas-
bare bibliotheek met standaardkoppelingen en 
fabrikantspecifieke koppelingen van Layer en 
Cuplock. Deze bibliotheken kunnen worden uit-
gebreid en generieke producten kunnen worden 
gecontroleerd volgens de Europese steigerrichtlij-
nen. Dit biedt de gebruiker de flexibiliteit om elk 
project en elke vraag van belanghebbenden te 
benaderen.

Voortdurende technologische innovatie en toenemende eisen voor betrouwbaar-
heid vragen om strikte veiligheidsnormen. Daarom volstaat het eenvoudig door-
rekenen van steigers niet langer en dienen er meer technische berekeningen te 
worden uitgevoerd. Dit is mogelijk in SCIA Engineer met de Scaffolding Module. Door de redactie

Steigerprojecten doorrekenen
Tips & Tricks SCIA Engineer

Tips & Tricks

Steigers modelleren in SCIA Engineer kan met de Scaffolding Module.
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De transparantie van de Quad kan door de gebruiker worden aangepast. 

De Quad is een handige feature die alleen in BricsCAD beschik-
baar is. Het is een soort mini-menu dat onder de cursor ver-
schijnt als de gebruiker hoovert over een solid, een surface of 

een edge. Het toont in dat geval twee soorten commando’s: het laatst 
gebruikte commando en commando’s waarvan BricsCAD ‘denkt’ dat 
de gebruiker ze nodig heeft. Dat laatste vraagt misschien om iets meer 
uitleg. BricsCAD houdt op de achtergrond bij welke commando’s een 
ontwerper in verschillende situaties gebruikt. Gecombineerd met Artifi-
cial Intelligence (AI) kan BricsCAD hiermee suggesties geven voor het 
volgende commando. Bijvoorbeeld: is er net een rechthoek getekend? 
Dan zou een volgend commando Push/Pull kunnen zijn om er een 
solid van te maken. Dit commando toont de Quad dan als een snel-
koppeling in een soort uitklapmenu. Hoovert de ontwerper over een 
edge? Dan zou hij wel eens van plan kunnen zijn om de surface of de 
solid te verplaatsen. De Quad toont dan bijvoorbeeld de Manipulator 
− overigens ook een handige BricsCAD feature.

Tijdbesparing
In het begin is de Quad even wennen, maar wie er eenmaal aan ge-
wend is, kan niet meer zonder. Om een idee te geven van de hoeveel-
heid tijd die de Quad bespaart, verwijs ik graag naar het BricsCAD-
kanaal op YouTube. Hier is een demonstratievideo te vinden waarbij 
het werken met de Quad een tijdbesparing van 30 procent oplevert 
en dat bij een relatief eenvoudige opdracht! 
Wie met de Quad wil werken, kan deze ook nog aanpassen aan de 
eigen voorkeur. In het Settings-menu is bijvoorbeeld de instelling terug 
te vinden voor de transparantie van de Quad, waarmee het mogelijk 
is om het ontwerp achter de Quad zichtbaar te houden. Wanneer een 

gebruiker de iconen te klein of juist te groot vindt, kan hij de Quad 
schalen naar de gewenste afmetingen. 

Relevante suggesties
Niet alleen de weergave van de Quad is aan te passen, de gebrui-
ker kan ook instellen welke opties wel of juist niet worden getoond 
door de tool. Laat de Quad commando-suggesties zien die nooit no-
dig zijn? Zet ze dan simpelweg uit in de settings, en maak daarmee 
plaats voor relevante(re) suggesties! Het aantal recent gebruikte items 
dat wordt weergegeven, is ook aan te passen. Wie altijd dezelfde 
drie of vier opdrachten gebruikt, kan het aantal verhogen. En wie wil 
dat de Quad meer intelligente suggesties doet, kan deze waarde juist 
verlagen. Is de Quad ondanks alle mogelijkheden toch geen prettig 
hulpmiddel, dan is het uiteraard ook mogelijk om deze uit te zetten. n

Frans Klerx is marketing manager bij CADkoop Nederland. Voor meer informatie  

over BricsCAD, zie www.cadkoop.nl.

De meeste gebruikers van BricsCAD zijn er laaiend enthousiast over: de Quad. 
Dit is een feature die de meest gebruikte commando’s direct onder de cursor 
plaatst. In deze bijdrage leg ik uit hoe de Quad werkt en wat het gebruik ervan 
kan opleveren. Door Frans Klerx

De Quad: een verborgen parel
Tips & Tricks BricsCAD

Tips & Tricks

Weinig gebruikte functies zijn te verwijderen uit het Quad-menu. 
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Afbeelding 1: Samples in het Arnold Renderer-tabblad. 

Standaard staat de Arnold render en-
gine ingesteld op snelle rendertijden, 
met als gevolg een lage kwaliteit. Deze 

kwaliteit is zichtbaar in de vorm van een hoe-
veelheid ruis (noise) die er in een gerenderd 
beeld aanwezig is. Deze hoeveelheid wordt 
bepaald door de instelling van zogenaamde 
Samples in het Arnold Renderer-tabblad, te-
rug te vinden in het 3ds Max Render Setup-
dialoogvenster, zie afbeelding 1. De Arnold 
render engine is een zogenaamde Brute 
Force render engine. Een dergelijke engine 
is vrij eenvoudig in te stellen en pikt de klein-

ste details op met betrekking tot indirect licht. 
Een groot nadeel van een Brute Force render 
engine was altijd dat het zeer lang kan du-
ren voordat alle ruis uit de rendering is ver-
dwenen. Dankzij ontwikkelingen van Nvidia 
behoort dit echter tot het verleden, waarover 
later meer. 
Standaard staat de Arnold Render Engine 
ingesteld als CPU render engine en worden 
alle aanwezige kernen van de aanwezige 
processor(s) gebruikt. De grafische kaart 
(GPU) wordt dus normaal gesproken niet ge-
bruikt door de Arnold render engine. De laat-
ste versie van Arnold biedt wel de mogelijk-
heid om dit te doen, maar rendert niet op de 
CPU en GPU tegelijk. In het System-tabblad 
in het Render Setup-dialoogvenster kan de 
gebruiker daarom de keuze maken voor het 
renderen op de CPU of de GPU. Vanzelfspre-
kend worden er bij GPU rendering meerdere 
videokaarten tegelijk aangesproken door de 
Arnold render engine en heeft een gebrui-

ker het meeste baat bij de huidige generatie  
Nvidia RTX-videokaarten.

Rays per pixel
De kwaliteit en de bijbehorende rendertijden 
van de Arnold render engine zijn gebaseerd 
op het aantal lichtstralen (rays) per pixel, uit-
gedrukt in samples. Meer samples zorgt voor 
minder ruis, maar automatisch voor langere 
rendertijden. 
De samples in Arnold zijn onderverdeeld in 
een aantal verschillende elementen. Ruis in 
direct licht (met name in de directe schaduw) 
wordt ingesteld bij de lichtbron zelf. Zo heeft 
elke Arnold-lichtbron een optie om het aantal 
samples per pixel in te stellen. In de praktijk 
is meer dan drie samples al genoeg voor een 
hoge kwaliteit rendering. De Diffuse samples, 
die zijn te vinden in het Arnold Renderer-tab-
blad gaan over de kwaliteit van indirect licht. 
Wie zeer veel ruis heeft in gebieden waar met 
name indirect licht aanwezig is, verhoogt daar-

In het vorige artikel heb ik beschreven welke lichtbronnen er standaard vanuit 
Revit worden geïmporteerd in 3ds Max. Daarnaast heb ik behandeld dat de 3ds 
Max scene converter een belangrijke stap is voordat een gebruiker met de Arnold 
render engine aan de slag kan. In dit artikel ga ik verder in op de belangrijkste 
Arnold render-instellingen.Door Jean-Pierre van Gastel

Samples instellen voor Arnold 
rendering

Tips & Tricks

Tips & Tricks 3ds Max

Afbeelding 2: Nul diffuse samples betekent dat er geen indirect licht meer wordt berekend in de scene. 
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Afbeelding 3: Een teveel aan ruis in indirecte reflecties, is een gevolg van te weinig Specular samples.

tracer. De Camera (AA) samples zijn aange-
wezen als een scene veel last heeft van Anti-
Aliasing of indien de gebruiker een effect inzet 
als Motion Blur (bewegingsonscherpte) of 
Depth of Field (scherptediepte). Het ingevoer-
de getal voor de Camera (AA) samples wordt 
ook weer gekwadrateerd en daarna zelfs ver-
menigvuldigd met het kwadratische resultaat 
van alle overige ingestelde samples. Samples 
zijn separaat in te stellen voor de Production 
Renderer, waarbij er vaak een groter aantal 
samples wordt gebruikt in vergelijking met de 
Active Shade renderer. De Arnold Active Sha-
de renderer wordt geactiveerd in de (floating) 
viewport en moet gewoon heel snel zijn. Lage 
samples met veel ruis zijn hierbij prima, aan-
gezien het toch een soort van preview-weerga-
ve is voor de uiteindelijke productierendering.

Ray Depth
De tweede kolom naast de samples, genaamd 
Ray Depth, heeft niets te maken met de kwaliteit 
(veel of weinig ruis) maar met hoe vaak een 
lichtstraal mag weerkaatsen in de scene. Met 
een hogere Ray Depth van Diffuse ontstaat dus 
met name bij een interieurrendering meer licht 
in de hoeken omdat het indirecte licht vaker 
wordt weerkaatst. Standaard staat deze waar-
de op één en dat is voor een exterieurrendering 
ook meer dan voldoende. Voor het renderen 
van een interieur is het wel aan te raden deze 
op drie of vier in te stellen, zie afbeelding 4. 
De Specular Ray Depth bepaalt hoe vaak een 
lichtstraal mag worden gereflecteerd. Scenes 
met veel reflectie in de materialen hebben vaak 
een hogere Specular Ray Depth nodig om er 
correct uit te zien. De Transmission Ray Depth 
bepaalt hoe vaak een lichtstraal gebroken kan 
worden door een materiaal zoals glas. Stan-
daard staat deze op acht ingesteld, wat ook 
een prima waarde is om mee te beginnen. Wie 
met Arnold op de GPU rendert hoeft Diffuse, 
Specular, Transmission, SSS en Volume Indirect 
samples niet meer aan te passen. Deze worden 
dan ook automatisch uitgezet. Ray Depth blijft 
wel een belangrijk onderdeel bij het renderen 
op de GPU. De GPU rendering met Arnold 
maakt gebruik van de zogenaamde Adaptive 
Sampling-techniek, waarbij het aantal samples 
bepaalt hoe lang de GPU blijft rekenen. De 
bijbehorende Adaptive Treshold bepaalt de to-
lerantie van de pixel waarin de ruis zal verdwij-
nen. Met het renderen op de GPU is het aan 
te raden om het AA Samples Max op zestig 
of tachtig te zetten. De Adaptive Treshold staat 
prima standaard ingesteld. n

Jean-Pierre van Gastel jpvangastel@techdata.com is freelance 

redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit 

onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

on samples te verhogen. Staat de Transmission 
samples op nul dan gaat er geen enkele licht-
straal nog door het materiaal heen en wordt 
dus ook glas zwart gerenderd. 
Tenslotte zijn er nog enkele andere samples 
aanwezig. De SSS (Sub-Surface-Scattering) 
zijn belangrijk voor het oplossen van ruis als 
het Sub-Surface-Scattering-effect is toegepast 
in een materiaal. De Volume Indirect samples 
zijn belangrijk bij het gebruik van volumes die 
met Arnold kunnen worden gerenderd. Denk 
hierbij aan rook, vuur of wolken.

Meer lichtstralen
Camera (AA) samples zijn de eigenlijke kern 
van de zogenaamde Brute Force-techniek. 
Door de Camera (AA) samples te verhogen, 
worden er meer lichtstralen vanuit de camera 
de scene in geschoten. De Arnold render en-
gine is immers een zogenaamde Path Tracer, 
waarbij licht uit de camera komt en niet uit de 
lichtbronnen, zoals bij een traditionele ray-

om het beste de Diffuse samples. Elk ingevuld 
getal bij samples wordt overigens automatisch 
verhoogd op basis van het kwadraat van het 
ingevulde getal. Oftewel: vier samples worden 
dus uiteindelijk zestien samples. Wees daarom 
voorzichtig met het invullen van (te) hoge ge-
tallen! Wie bij Diffuse samples nul invult, zorgt 
ervoor dat er geen indirect licht meer wordt 
berekend in de scene, zie afbeelding 2. 
Wie zeer veel ruis heeft in indirecte reflecties, 
heeft te weinig Specular samples ingesteld, 
afbeelding 3. Als er helemaal geen reflecties 
of weerspiegelingen in materialen aanwezig 
zijn, hoeft de gebruiker hier dan ook geen 
aandacht aan te besteden. Met nul Specular 
samples worden er geen indirecte reflecties of 
weerspiegelingen meer berekend. 
De Transmission samples bepalen wat de kwa-
liteit wordt van materialen waarvan de Trans-
mission (transparantie) aan staat. Wie zeer 
veel ruis heeft in bijvoorbeeld een materiaal 
zoals glas, dient daarom het aantal Transmissi-

Afbeelding 4: Voor het renderen van een interieur is het nodig om de Ray Depth van Diffuse op drie of vier in te 
stellen. Afbeelding: Lee Griggs
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Omgevingsplan in 3D

NedGraphics. Enabling digital. 

Visualiseer uw plannen in 3D
 
Het Omgevingsplan is twee dimensionaal terwijl alles buiten drie dimensionaal 
is.  Met geometrie uit bijvoorbeeld NedOmgeving of de BGT en aanvullende 
tooling is het mogelijk om een 3D weergave te maken van de werkelijkheid en 
de toekomstige ontwikkelingen.  

Hiermee kunt u uw plannen op een andere manier visualiseren en beoordelen. 
Bovendien kunt u een 3D weergave ook gebruiken om alle betrokkenen beter 
te informeren over toekomstige ontwikkelingen in uw gemeente of provincie. 

Interesse?

Vraag nu een 
uitgebreide demo 
NedOmgeving aan  
via onze website 
www.nedgraphics.nl


