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Op de dag dat ik dit voorwoord schrijf – 29 mei – heeft het kabinet net bekendgemaakt dat het 

verregaande versoepelingen wil gaan doorvoeren en bijna alle sectoren weer open wil stellen. 

Daarmee zal een eind komen aan de half jaar durende lockdown die eind 2020 inging. Ik zou 

haast zeggen, tijd voor een feestje. 

Het einde van de lockdown zal ongetwijfeld de nodige feestjes en vieringen met zich meebren-

gen, maar de periode erna zal ongetwijfeld ook in het teken staan van evaluatie. Wat is er goed 

gegaan en wat had anders gemoeten? Welke lessen kunnen we hieruit leren voor een volgende 

keer en welke lessen kunnen we er halen om te voorkomen dat er een volgende keer komt? Dat 

laatste is wellicht de belangrijkste vraag die er is, want het is inmiddels wel duidelijk dat de impact 

van de hele coronacrisis immens is en echt overal voelbaar. Want dat een blad als Zorgvisie – 

alles over management en beleid in de zorg – vol staat met verhalen over Covid zal niemand 

verbazen, maar ook in het technische vakblad BIGnieuws komt de afkorting met enige regelmaat 

voor. In dit nummer bijvoorbeeld in het artikel over de Stumico-bijeenkomsten op pagina 22 en 

23 en ook in het artikel over 3D-machinebesturing bij de aanleg van zonneparken op pagina 

40 en 41. Daarnaast natuurlijk ook nog in het beschouwende stuk op pagina 36 en 37 waarin 

wordt ingegaan op de kansen die de crisis biedt, of had kunnen bieden, voor verduurzaming. 

Het is te hopen dat we de aanwezigheid van deze naam in dit blad op dezelfde manier kunnen 

afbouwen als de coronamaatregelen. Dat hoop ik niet alleen als hoofdredacteur, maar vooral 

ook als mens. 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws

Impact

Vo
or

wo
or

d

Wij zijn hét 
kenniscentrum 
voor professionals!

GEO 
 A N N O
2030

RUIMTESCHEPPER.NL

RUIMTESCHEPPER  VIERT FEEST! 
7 JULI 2021 SAVE THE DATE 
KENNISKRING XXL,  INNOVATIES, TRENDS  & VISIES!



Zoa l s  a l t i j d :

Voorplaat:
�

�

�

�

Bedrijventerreinen in kaart gebracht
Digitaliseren kun je leren
Analyses en berekeningen rondom Corbulotunnel
Klimaateffecten in beeld dankzij kaarten en verhalen

jun
i  2

02
1

• Adverteerdersindex 58 • Nieuwsbrief GeoTG 30 • Servicepagina 58 • Trainingswijzer 19

Interview
Living Lab Scheveningen beantwoordt vragen van de toekomst 6
“NLCS is zeker een blijvertje” 14
“Integrale samenwerking biedt voordeel voor iedereen” 16
Geokompas wil tekort geo-personeel aanvullen 26
Slimme kolken maken maatwerk mogelijk bij Havenbedrijf  32
Hogeresolutiemetingen onder de grond 42
Duidelijk beeld klimaateffecten dankzij kaarten en verhalen 44
Betoninnovatieloket versnelt toepassing nieuwe ideeën 48

Artikel
Locatietechnologie kan duurzaam ondernemen stimuleren 10
Bedrijventerreinen in kaart gebracht 12
Big-datamanagement bij Het Gegevenshuis 28
Covid-19-pandemie kans voor verduurzaming 36
Analyses en berekeningen rondom de Corbulotunnel 38 

Column
Bouw Informatie Bos 11
Vergaderzaalverlangen 23
Digital Twin 53

Evenement
Steun voor zp’ers uitgegroeid tot geo-kenniscommunity 18
Digitaliseren kun je leren 22
Digital Twin-programma op GeoBuzz 50 

Hardware
GWW-Bedrijven kunnen zelf 3D-modellen maken! 20
3D-Machinebesturing laat zonneparken sneller groeien 40 

Boeken
Nieuwe boeken voor AutoCAD (LT) 2022 24

Software
Revolutionaire interface voor SCIA Engineer 21 52
Tekla Structures 2021 met nieuwe licentiestructuur 54
Functionaliteit significant uitgebreid in Revit 2022  56

Op de voorkant een ontwerp van een GWW-project. Meer hierover in het artikel op pagina 20 en 21 van dit 
nummer over de meerwaarde van 3D-modellen voor GWW-bedrijven.

Ha
rd

wa
re

Ar
tik

el

In
ho

ud



Ev
en

em
en

t

Ha
rd

wa
re

So
ftw

ar
e

56
Autodesk heeft Revit 2022 uitgebracht.  

Normaal is een dergelijk grote release al ge-
noeg reden voor een bespreking in BIGnieuws, 

maar na de perikelen van vorig jaar zit er 
natuurlijk een pikant tintje aan deze release. De 
vraag is dan ook: heeft Autodesk nog wat extra 
gas gegeven om te laten zien dat het menens is 

met de doorontwikkeling van de software?

18

12Een recente pilot in Noord-Holland dient als aanzet 
voor een nieuw op te zetten database waarin  

gegevens van bedrijven op bedrijventerreinen te 
vinden zijn.

6
Living Lab Scheveningen is als onderdeel van het 

programma Smart City Den Haag een project 
waarbij in de openbare ruimte nieuwe digitale 
uitvindingen worden getest. Er is strand, natuur, 

maar ook een haven en industrie. Ook heeft 
Scheveningen elk jaar veel bezoekers, vooral in 
de zomer. Tijn Kuyper en Yvette Entius vertellen 

over Living Lab in de badplaats.
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Volgens de laatste cijfers van Solar Power Europe, 
de vereniging van Europese ondernemingen in de 
hele keten van de solar-sector, blijven de verwach-
tingen rond zonne-energie nog steeds hooggespan-
nen. Om die verwachting in te kunnen lossen, is het 
belangrijk om te blijven investeren in de bouw van 
zonneparken en dat laatste kan sneller, goedkoper 

en veiliger dankzij 3D-machinebesturing. 

Tien jaar geleden startte Ruimteschepper een 
initiatief dat bedoeld was om zelfstandige geo-pro-
fessionals aan opdrachten te helpen die normaliter 
lastig of niet bereikbaar zijn. Anno 2021 zijn de 
commerciële diensten verdwenen en is de commu-

nity booming. 
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Tijn Kuyper, accountmanager Digitale Innovatie Den Haag: “Het 3D-model is een middel, geen doel. We bepalen 
stapsgewijs welke informatie nodig is om meer datagedreven te kunnen werken.”

Interview

Drie jaar geleden hebben de G5 zich 
gecommitteerd aan de Nationale 
Smart City Strategie. De steden Den 

Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en 
Rotterdam hebben zich daarbij verbonden 
aan het uitvoeren van de NL Smart City Stra-
tegie en kregen daarbij elk de verantwoorde-
lijkheid over één van de Smart City-thema’s: 
Smart Mobility voor Eindhoven, Healthy 
Urban Living voor Utrecht, Circularity voor 
Amsterdam, Sustainability voor Rotterdam en 
Safety & Security voor Den Haag. De deel-
name aan de NL Smart City Strategie was 
daarbij geen kleine opgave, zo merkt Entius 
op. “Het is echt een gigatraject om de stap te 
maken. Toch is het absoluut noodzakelijk om 
op een slimme manier met onze steden om 
te gaan. Er verandert zo veel zo snel in de 
stad, dat deze niet meer functioneert als we 
deze niet op een andere manier gaan aan-
sturen. Vergelijk het met een iPhone. Die kan 
telkens wel worden voorzien van een nieuwe 
update, maar er komt een moment dat de te-
lefoon de nieuwe updates niet meer aankan 
en dan is het tijd voor een nieuw model. Dat 
geldt ook voor de manier waarop we de stad 
aansturen: we kunnen de bestaande manier 
van werken niet meer goed upgraden en zijn 
toe aan een compleet nieuwe benadering.”

Nieuwe vragen
Dat de stad op een andere manier moet wor-
den beheerd, is volgens Entius goed te mer-
ken aan het feit dat bewoners, bedrijven en 
instanties steeds vaker met compleet nieuwe 
vragen komen. “Bedrijven willen weten of ze 
onbemande leveringen mogen uitvoeren en 
of ze ook met drones mogen bezorgen bin-
nen gebieden. Dat zijn typisch vragen waar 

we als gemeente nog niet op ingesteld zijn 
en waarbij we nog zoeken naar de manier 
waarop we ze goed kunnen beantwoorden. 
Tegelijkertijd hebben we zelf ook allerlei vra-
gen over het toepassingsbereik van sensoren 
en meetapparatuur en de manier waarop we 
techniek kunnen inzetten voor het uitvoeren 
van onze gemeentelijke taken. Kortom: alle-
maal zaken die we graag willen uitzoeken 
en waarvoor het nodig is om tests uit te voe-
ren. Voor een goede test is het alleen wel no-
dig om deze in een bestaande omgeving te 
draaien, vandaar dat we ook voor Living Lab 
Scheveningen hebben gekozen. Hier willen 

we uitzoeken wat de consequenties zijn als 
we met een robot afval willen ophalen. Hier 
willen we onderzoeken hoe we de veiligheid 
kunnen garanderen met sensoren in plaats 
van camera’s. En hier willen we ook ingaan 
op de ethische vraagstukken met betrekking 
tot privacy.”

Stad in een stad
De keuze voor de locatie van het Living Lab is 
op Scheveningen gevallen omdat dit feitelijk 
een stad is in een stad en daarmee dus alle 
aspecten van de Smart City aan bod kunnen 
komen. Kuyper somt op wat er allemaal te vin-

Living Lab Scheveningen is als onderdeel van het programma Smart City Den Haag een 
project waarbij in de openbare ruimte nieuwe digitale uitvindingen worden getest. Er is 
gekozen voor Scheveningen omdat dit een gebied is waar mensen wonen, werken en ge-
nieten van hun vrije tijd. Er is strand, natuur, maar ook een haven en industrie. Ook heeft 
Scheveningen elk jaar veel bezoekers, vooral in de zomer. Tijn Kuyper, accountmanager 
Digitale Innovatie, en Yvette Entius, programmamanager Change & Digital Innovation, 
vertellen over Living Lab in de badplaats.Door Lambert-Jan Koops

Living Lab Scheveningen beantwoordt 
vragen van de toekomst

Verbetering leefbaarheid staat voorop bij Smart City-project
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De intelligente lichtmast kan zelf de onderhoudsvraag doorgeven en het stroomgebruik aanpassen aan de omstan-
digheden. Na een test binnen het Living Lab worden er nu tienduizend masten geplaatst in Den Haag. 

ving door deze combinatie van gegevens 
ook te verbeteren is. “Dat zijn interessante 
zaken waar we binnen het Living Lab ant-
woord op willen vinden. We willen daarbij 
stap voor stap de mogelijkheden verkennen. 
Voor de analyse en visualisatie van de fiets-
data gebruiken we op dit moment nog data 
van enkele dagen tot weken oud, maar we 
hopen in de toekomst steeds meer actuele of 
zelfs realtime data te kunnen gebruiken voor 
het optimaliseren van deze verkeersstromen. 
Ook kijken we of het misschien nuttig is om 
input uit andere databronnen toe te voegen 
aan de analyses. Denk bijvoorbeeld aan in-
formatie over de bezetting van het OV, de 
beschikbaarheid van parkeerplaatsen, maar 
ook geluidsoverlast. Als we die gegevens 
toevoegen, is het echt mogelijk om optimale 
keuzes te maken.”
Het optimale stadsbeheersysteem waarbij 
alle data volledig geïntegreerd zijn, is de 
stip aan de horizon, voorlopig is het belang-
rijkste doel voor Kuyper het ontsluiten van 
alle databronnen die relevant zijn voor de 
beleidsmakers binnen de gemeente. “Het 
3D-model is een middel, geen doel. Wat we 
doen is stapsgewijs bepalen welke relevante 
informatie nodig is. We bekijken daarvoor 
welke data we daar al van hebben of snel 
kunnen ontsluiten, zodat we meer datage-
dreven kunnen werken.”

Concrete resultaten
De focus van Smart City Den Haag ligt mo-
menteel op het Living Lab Scheveningen, 
maar de kennis die daar wordt opgedaan, 
wordt ook buiten de grenzen van het pro-
ject zelf gebruikt. Andere gebieden en on-
derdelen van de gemeentelijke organisatie 
kunnen direct profiteren van de resultaten. 
Entius geeft een voorbeeld: “We hebben 
de afdeling die verantwoordelijk is voor de 
openbare verlichting goed kunnen helpen 
met resultaten van ons project. Die afdeling 
kreeg er eenmalig geld bij voor de overstap 
op LED, maar tegelijkertijd ook de opdracht 
om een forse structurele bezuiniging door 
te voeren. Echt een bezuiniging die niet op 
te lossen was met bijvoorbeeld wat perso-
nele urenbesparingen, maar een rigoureus 
andere bedrijfsvoering vereiste. Dat bleek 
mogelijk met de introductie van de intelli-
gente lichtmast die zelf de onderhoudsvraag 
doorgeeft en het stroomgebruik aanpast aan 
de omstandigheden. Wij hebben zeven van 
die intelligente lichtmasten getest binnen het 
Living Lab en nu wordt het gebruik ervan 
uitgerold in heel Den Haag, waarbij tiendui-
zend masten worden geplaatst. Zo levert ons 
project dus ook direct tastbare voordelen op 
voor de hele gemeente.”

Scheveningen als onderzoekslocatie, is dat 
het Living Lab-team aan kan sluiten bij werk-
zaamheden binnen het project De Kust Ge-
zond, zie kader. “We gaan daar mee met de 
aanpassingen aan de infrastructuur die toch 
al op de planning staan, zoals bijvoorbeeld 
graafwerkzaamheden op de boulevard. Dat 
is een enorme kostenbesparing die we bij-
voorbeeld ook hebben kunnen realiseren toen 
er werd gewerkt aan tramlijn 1, die Scheve-
ningen verbindt met de Haagse binnenstad. 
Een extra reden dus om voor dit gebied te 
kiezen.”

Digital Twin dashboard
Het Living Lab Scheveningen is officieel van 
start gegaan in september 2020. Op dat 
moment waren er vier use cases actief, maar 
dat aantal is inmiddels al opgelopen tot twin-
tig. “De cases variëren sterk,” vertelt Kuyper, 
“sommige gaan over praktische zaken en 
andere veel meer over juridische kwesties. 
De ene keer is een use case heel erg zicht-
baar, bijvoorbeeld wanneer we camera’s 
of geluidssensoren plaatsen, en een andere 
keer is het minder zichtbaar, zoals de imple-
mentatie van het online Digital Twin dash-
board waarmee fietsers- en voetgangersdata 
live te visualiseren en te analyseren zijn.”
Voor het Digital Twin dashboard heeft Ar-
galeo binnen het Living Lab-programma het 
dataportaal van de gemeente Den Haag 
gekoppeld aan de eigen software DigiTwin. 
Zo ontstaat een 3D-weergave van de stad, 
waarin diverse databronnen zijn uit te vra-
gen. Een belangrijke vraag voor Kuyper en 
zijn collega’s is nu wat er allemaal mogelijk 
is met de data, welk effect het systeem heeft 
op het beleid en natuurlijk of de leefomge-

den is: “Om te beginnen zijn er natuurlijk de 
reguliere onderdelen te vinden als woonwij-
ken, winkelgebieden, horecagelegenheden 
en een industriegebied. Daarnaast zijn er ook 
een aantal zaken die minder standaard zijn 
en zorgen voor een mooie verbreding van het 
Living Lab, zoals de haven, de visafslag, de 
toeristische attracties en natuurlijk het strand. 
Ten slotte is er in Scheveningen ook nog een 
beschermd natuurgebied te vinden, zodat op 
een klein oppervlak eigenlijk alle onderde-
len aanwezig zijn die relevant zijn voor het 
besturen en beheren van een stad. Wat dat 
betreft is het dus echt de ideale plek voor het 
ontwikkelen van een Smart City-strategie.”
Een mooi extra voordeel van het gebruik van 

Yvette Entius, programmamanager Change & Digital 
Innovation Den Haag: “Er verandert zo veel zo snel, dat 

de stad straks niet meer functioneert als we deze niet 
anders en slimmer gaan aansturen.”
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Scheveningen is gekozen als locatie voor het Living Lab, omdat het een stad in een stad is en hier dus alle aspecten 
van de Smart City aan bod kunnen komen. © Valerie Kuypers

Interview

kwaliteit, waterkwaliteit en rioleringsniveaus, 
maar willen de bewoner met rust laten. Het 
contact met de bewoners is dan ook belang-
rijk om misverstanden te voorkomen en goed 
uit te leggen dat het Living Lab er is voor de 
bewoner en niet andersom.” n

www.denhaag.nl

www.argaleo.com

in die problemen krijgen we van bewoners. 
Ze spelen dus ook een belangrijke rol binnen 
ons project. Omdat we zo veel met nieuwe 
technologie bezig zijn, ontstaat bij buiten-
staanders nog wel eens het misverstand 
dat we daarop zouden focussen, maar het 
gebruik van technologie is alleen maar een 
hulpmiddel. We zijn er om dilemma’s rondom 
leefbaarheid in kaart te brengen, willen be-
grijpen wat er aan de hand is en dan pas 
bedenken of we technologie erbij moeten in-
zetten. Bovendien, ook al zo’n misverstand, 
zijn we al helemaal niet geïnteresseerd in 
privacygevoelige data, want die zijn voor het 
verbeteren van de leefbaarheid lang niet al-
tijd nuttig. Wij hebben data nodig over lucht-

Contact met bewoners
Nu Living Lab steeds meer use cases krijgt, 
begint het ook steeds bekender te worden bij 
de bewoners van Scheveningen. Dat heeft 
tot gevolg dat deze zich er ook steeds vaker 
actief mee bemoeien, tot tevredenheid van 
Kuyper: “We zijn constant in gesprek met de 
bewoners, bijvoorbeeld via de Innovatieta-
fel op Scheveningen. Dat is ook belangrijk, 
want uiteindelijk draait het erom dat we de 
leefbaarheid van Scheveningen willen verbe-
teren met ons project en of dat lukt, kunnen 
uiteindelijk alleen de bewoners beoordelen.”
Entius vult haar collega aan: “Binnen ons 
project zijn problemen op het gebied van 
leefbaarheid het uitgangspunt en het inzicht 

De Kust Gezond
Het programma De Kust Gezond moet er-
voor zorgen dat de buitenruimte langs de 
hele Haagse kust aantrekkelijker wordt, 
op een manier waar zowel stad, de in-
woners, bezoekers en ondernemers van 
kunnen profiteren. Om Scheveningen Bad 
uitnodigend en gastvrij te maken en het 
een echt kustgevoel te geven investeert 
Den Haag miljoenen in het opknappen 
van het kustgebied en het achterland. Zo 
worden onder andere de boulevards, de 
strandopgangen en belangrijke straten en 
pleinen opgeknapt. Ook krijgen fietsers 
en voetgangers veel meer ruimte.
Het totale plan De Kust Gezond bestaat 
uit veertien deelprojecten. Vijf daarvan 
zijn inmiddels uitgevoerd terwijl andere 
in uitvoering of voorbereiding zijn. 

Voor het Digital Twin dashboard heeft Argaleo binnen het Living Lab-programma het dataportaal van de gemeente 
Den Haag gekoppeld aan de eigen software DigiTwin. Hierdoor ontstond een 3D-weergave van de stad, waarin 

diverse databronnen zijn uit te vragen.
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Voor het kunnen reageren op de bredere uitdagingen van klimaatrisico’s is een 
raamwerk nodig met datarijke, slimme kaarten en realtime dashboards op basis van 

location intelligence.

Een geografische analyse stelt een bedrijf in staat zichzelf te zien in een lokale, 
regionale en mondiale context.

invullen, kunnen het ook moeilijker krijgen om het 
nodige kapitaal aan te trekken. Investeerders en 
financiële dienstverleners besteden steeds meer 
aandacht aan de milieu-, sociale en bestuurlijke 
maatstaven van een bedrijf. 

De uitdagingen in de supply chain in
kaart brengen 
GIS laat bedrijven beter op complexe uitdagin-
gen inspelen. Door de geografie van bedrijfs-
middelen en andere belangrijke gegevens te 
visualiseren – door gebouwen, werklocaties en 
andere activiteiten op een kaart in 2D, 3D of 
zelfs 4D te plotten – zijn deze assets over een pe-
riode te analyseren. Deze geografische analyse 
stelt een bedrijf in staat zichzelf te zien in een 
lokale, regionale en mondiale context. Begrijpen 
waar dingen zijn en waarom, is essentieel voor 
het nemen van rationele beslissingen over hoe 
een bedrijf zijn ecologische voetafdruk kan ver-
kleinen. 
De pandemie heeft ertoe geleid dat veel bedrij-

ven hun volledige toeleveringsketens onder de 
loep hebben genomen, waarbij ze niet zelden 
de structuur van hun supply chain hebben her-
zien. Nu bedrijven dit jaar hun supply-chain-pro-
cessen beginnen te verfijnen, is het van cruciaal 
belang na te denken over hoe duurzaamheid 
in allerlei aspecten is in te bouwen. Niet alleen 
vanuit milieuvriendelijke overwegingen; de stap-
pen hebben ook een positief effect op de andere 
bedrijfsdoelstellingen. 
Een retailer die bijvoorbeeld goederen van ma-
gazijnen naar verkooppunten moet verplaatsen, 
kan dit met GIS in kaart brengen om locaties te 
vinden die dichter bij elkaar liggen. Dit maakt 
kortere bezorgtrajecten mogelijk, die niet alleen 
de emissies en verkeersopstoppingen verminde-
ren, maar ook de reiskosten verlagen, snellere 
service bieden en mogelijk een hogere produc-
tiviteit opleveren. Hier is de factor tijd aan toe te 
voegen, waarmee met behulp van machine lear-
ning en AI bedrijven in staat zijn om te voorspel-
len waar de zwakke plekken in de supply chain 

Naast de pandemie hadden we in 2020 ook te maken met bosbranden, extreme 
weersomstandigheden en ernstige misoogsten. Niets nieuws, maar ze vinden wel 
in toenemende mate plaats, vaak gelijktijdig en met steeds grotere gevolgen. 
Omdat ze sneller, intenser en parallel over de hele planeet plaatsvinden, hebben 
ze steeds meer invloed op bijna elk aspect van ons leven. De bedrijven waar we 
op vertrouwen voor voedsel, technologie en basisdiensten ervaren bijvoorbeeld 
onderbrekingen en veranderingen in hun toeleveringsketens. Door Miguel Lesy

Locatietechnologie kan duurzaam 
ondernemen stimuleren

Artikel

GIS helpt begrijpen waar assets zich bevinden en waarom

Waar duurzaam ondernemen vroeger 
vooral leuk voor de pr was, is duur-
zaamheid inmiddels een belangrijk 

element in het verstevigen van de concurrentie-
positie en lange termijn bedrijfsstrategie. En lo-
catietechnologie speelt daar een, wellicht onver-
wachte, grote rol in. 
Steeds meer bedrijven maken duurzaamheid 
een bedrijfsfilosofie en stellen ambitieuze doelen 
om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar een 
score van netto nul bereiken of reageren op de 
bredere uitdagingen van klimaatrisico’s is onmo-
gelijk zonder de kruisverbanden te zien. Hier-
voor is een raamwerk nodig, waar datarijke, 
slimme kaarten en realtime dashboards op basis 
van location intelligence aan de basis liggen. 
Het helpt namelijk om de huidige situatie te vi-
sualiseren, en vervolgens opties en resultaten te 
modelleren om klimaatrisico’s te verminderen en 
duurzaamheid te realiseren volgens de drie P’s: 
People, Planet en Profit.
Bedrijven die deze verantwoordelijkheden losser 



Column
Bouw 

Informatie Bos 
CAD en BIM hebben ervoor gezorgd dat het ‘di-
gitaal tekenen’ tegenwoordig vele malen sneller 
gaat dan het handmatig lijnen trekken zoals vroe-
ger op de tekentafel. En van lieverlee gaat ook de 
uitvoering in een hoger tempo, zeker als we de 
stap naar industriële woningbouw en robotisering 
durven te maken. Denk maar aan de prefab-hout-
bouw die eindelijk van de grond lijkt te komen. 

Rond die digitalisering zijn er echter ook proces-
sen die nauwelijks sneller zijn geworden en daar-
door een steeds groter deel van de ‘ontwerp- en 
bouwtijdkoek’ oppeuzelen. Het administratieve 
randgebeuren met regelgeving, procedures en 
vergunningen kost steeds meer tijd en inspanning. 
Het vergunningentraject duurt vaak zo lang dat 
in die periode de regels alweer zijn veranderd. 
Het getuigt dan ook van moed en doorzettings-
vermogen van opdrachtgevers en bouwpartners 
om gedurende de ontwikkelrit het enthousiasme 
niet te verliezen en hun inspanning en geld ergens 
anders in te steken. Met bitcoins kun je tenslotte 
makkelijker geld verdienen.

De bouw zit gevangen in regelgeving die steeds 
omvangrijker, gedetailleerder en elke keer weer 
anders is. Het laatste ‘fraaie’ voorbeeld is de Om-
gevingswet. Ambtenaren worden bij de invoe-
ringstest geconfronteerd met hun eigen woud aan 
regels en dat blijkt bepaald geen succesverhaal 
op te leveren. Hernieuwd uitstel is dan ook te ver-
wachten om de boel straks niet volledig te laten 
stagneren. 

Praktische toepasbaarheid van regelgeving is dan 
een grote uitdaging. En dan niet alleen van het 
Bouwbesluit, al zegt het wel iets dat het bijbeho-
rende Praktijkboek maar liefst 330 pagina’s be-
slaat. Want elk specialisme heeft eigen richtlijnen. 
Denk maar aan de asbestregels, wet kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen en verplichte energielabels. 
Tel daarbij op de vele belangenpartijen en bran-
cheverenigingen met eigen richtlijnen en keurmer-
ken, en het vergt heel wat spoorzoeken om de 
weg te vinden uit het regelbos.

Van snoei en uitdunning van regels, valt denk ik 
weinig te verwachten. Maar intelligente digitalise-
ring van regelgeving geïntegreerd met BIM, kan 
wel een belangrijke rol spelen. Want modelleren 
én tegelijk voldoen aan begrijpelijke regeltjes is 
een aanlokkelijk vooruitzicht. En dan moet het 
tijdrovende vergunningentraject nog beginnen … 
 
Dordrecht, mei 2021
Bernard Loose, manager ICT EGM architecten / Powered by EGM

steld aan schadelijke deeltjes, of dat geluid en 
andere soorten overlast een risico vormen voor 
de omgeving, zowel voor mens als dier. Het let-
terlijk in kaart brengen, kan leiden tot een duur-
zamere bedrijfsvoering in meerdere opzichten. 
Bovendien helpt deze aanpak bij het vastleggen 
van gegevens die nodig zijn voor bepaalde 
audits, zoals energieverbruik en CO2-uitstoot, 
of om specifieke zaken te ontdekken, zoals een 
warmtelek uit een gebouw.

People, Planet en Profit
Voor een duurzaam bedrijf is het belangrijker 
dan ooit om voor de drie P’s te zorgen. Con-
sumenten, werknemers én investeerders zoeken 
bedrijven die blijk geven van zorg voor alle drie. 
Sommigen denken dat ‘duurzaamheid’ ten koste 
gaat van andere bedrijfsdoelstellingen, maar het 
omgekeerde is waar. Bedrijven kunnen blijven 
groeien en zich ontwikkelen waarbij industriële 
en commerciële vooruitgang in balans is met 
maatschappelijke en natuurlijke betrokkenheid. 
Tijd om dit in kaart te brengen. n

Miguel Lesy is industry marketing specialist bij  

Esri Nederland. Voor meer informatie, zie www.esri.nl.

zitten. Op basis van patronen en gebeurtenissen 
uit het verleden is dit beter te beheren. Location 
intelligence is daarmee de volgende stap in busi-
ness intelligence.
Een supply chain onder handen nemen lijkt 
een overweldigende taak voor veel bedrijven. 
Verschillende markten en diverse ketenpartners 
maken het een complexe opgave. Het is echter 
geen onmogelijke taak, dankzij technologieën 
die kunnen helpen. 

Datagestuurde verandering
Er kunnen heel veel soorten data in GIS-modellen 
worden ingevoerd. Bovendien kunnen die vaak 
realtime beschikbaar worden gemaakt. Deze 
gegevens, inclusief beelden van bosbranden, 
overstromingen, bodemsamenstelling en geolo-
gische informatie, kunnen de risicobeoordeling 
van locaties ondersteunen voor locaties die vat-
baar zijn voor verzakkingen, overstromingen of 
andere natuurverschijnselen en -rampen. Daar-
naast kun je de modellen uitbreiden met sensor-
data om bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluid te 
meten. Op die manier is makkelijk te meten (en 
dus te voorkomen) of personeel wordt blootge-

Een analyse van routes die worden afgelegd naar winkels. 

Locatietoewijzing maakt kortere bezorgtrajecten mogelijk die emissies en verkeersopstoppingen verminderen, 
reiskosten verlagen en snellere service bieden.
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Na samenvoeging van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en het LISA-vestigingenregister blijkt dat 
ongeveer zestig procent van de registraties tussen beide overeenkomt. Het overige deel van de dataset wordt gevuld 

door middel van veldwerk. © I&O Research

Het initiatief voor het samenstellen van 
een landelijke database van gebrui-
kersdata van bedrijven op bedrij-

venterreinen komt van I&O Research, een 
onderzoeksbureau voor maatschappelijke 
vraagstukken. Een pilot op drie bedrijventer-
reinen in opdracht van de provincie Noord-
Holland moet dienen als eerste aanzet voor 
de database. De basis zal bestaan uit aan 
elkaar gekoppelde bestaande registraties die 
worden geijkt en verrijkt met veldwerk op de 
bedrijventerreinen. Om daadwerkelijk van 
meerwaarde te zijn voor gebruikers die zelf 
ook kunnen beschikken over basisregistraties 
zoals de WOZ en de BAG, zal de database 
daar een set van relevante indicatoren aan 
toevoegen die nog niet eerder in kaart zijn 
gebracht. Denk hierbij aan informatie over 
de kwaliteit van panden, kavels en openbare 
ruimte, maar ook de aanwezigheid van di-
verse voorzieningen. 

Vraag en behoefte
Een van de mensen achter de pilot is Peter 
Nieland. Met zijn achtergrond bij Locatus en 
Kadaster/Kadata is hij als geen ander thuis 
in de wereld van vastgoeddata en -informa-
tie. Voor hem is deze pilot deels gesneden 
koek. “Het proces is bekend, maar de data, 
de behoefte en de markt zijn nieuw. Er zijn 
twee ‘hoofdbehoeftes’. Kwaliteitsverbete-
ring inclusief bijhouding en meer relevante 
data. De juiste gebruikersdata zijn niet of, 
slechts gedeeltelijk beschikbaar. De overige 
relevante data zijn vooral data omtrent duur-
zaamheid en toekomstbestendigheid. En die 
juiste en relevante data zijn interessant voor 
verschillende klantgroepen. Zowel publiek, 
vooral rijks-, provinciale en gemeentelijke 
overheden, als privaat: de vastgoedsector, 
adviesbureaus en de beveiligingsbedrijven.”

Een recente pilot in Noord-Holland dient als aanzet voor een nieuw op te zetten 
database waarin gegevens van bedrijven op bedrijventerreinen te vinden zijn.Door Remco Takken

Bedrijventerreinen in 
kaart gebracht

Pilot voor nieuw op te zetten database

Het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen is een databestand met gegevens over alle vestigingen in  
Nederland waar betaald werk wordt verricht.
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Samenstelling steekproefbestand (N=1.450). © I&O Research

Registraties sluiten niet naadloos aan
De dataset voor de pilot omvat alle registraties uit de Basisregistraties 
Adressen en Gebouwen (BAG) en het LISA-vestigingenregister die 
binnen de ruimtelijke contouren van de drie bedrijventerreinen val-
len. LISA staat voor ‘Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaat-
sen’. Het is een databestand met gegevens over alle vestigingen 
in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens 
per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en 
een sociaal-economische component (werkgelegenheid en econo-
mische activiteit). Na samenstelling van de twee bronnen blijkt dat 
ongeveer zestig procent van de registraties tussen beide overeen-
komt. Het overige deel van de dataset wordt gevuld door middel 
van veldwerk, waarbij ook het gekoppelde deel uit BAG en LISA 
wordt gecontroleerd. 

Waarnemingen ter plekke
In de pilot zat een check op indicatoren uit de bestaande registra-
ties, zoals de naam en SBI-activiteit (Een indeling van econimische 
activiteiten conform de Standaard BedrijfsIndeling) van het bedrijf 
en de status en het gebruiksdoel van het pand. I&O Research zag 
dat deze grotendeels overeenkomen met de waarnemingen ter plek-
ke. Voor het overige deel zijn ontbrekende gegevens door middel 
van veldwerk op locatie aangevuld, variërend van 4 tot 23 procent 
per indicator. Ook is de database verrijkt met gegevens die tot op 
heden niet werden geregistreerd, zoals leegstand van vestigingen. 
De ‘schouw’ door I&O Research bestaat onder meer uit de (zicht-
bare) aanwezigheid van Verlichting, Bewakingscamera’s, Private 
beveiliging, Omheining, Zwerfvuil, Groenonderhoud, Parkeergele-
genheid, Parkeerdruk, Trottoir, Fietspaden, Type dak, Zonnepane-
len, Koelinstallaties/airco’s/warmtepompen, Warmtenetwerk, Bio-
energie-installatie, Laadpalen, Kleine windturbines, Loadingdocks 
en Crossdocks. Zo zijn bij 2 procent van de panden zonnepanelen 
vastgesteld en blijkt dat er bij een op de acht bedrijfspanden laad-
palen aanwezig zijn.

Database als benchmarktool
De resultaten maken op een overzichtelijke wijze de verschillen 
zichtbaar tussen alle indicatoren op de drie bedrijventerreinen uit 
de pilot. Dit is een mooie opmaat voor een uitgebreidere bench-
marktool, aldus I&O Research. Nieland over de toekomst: “De pilot 
levert belangrijke inzichten op voor het verder opzetten van de lan-
delijke database. We gaan verder met het koppelen van bestaande 
registraties, het registreren van de bevindingen ter plekke en het 
toewijzen van indicatoren aan juiste eenheden.” n

Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver bij www.geotekst.eu. 

www.ioresearch.nl

Resultaten ter plekke waarneming van indicatoren uit registraties. © I&O Research

Beoordeling kwaliteitsindicatoren (N=397). © I&O Research

Aanwezigheid voorzieningen rondom pand (N=397). © I&O Research

Aanwezigheid voorzieningen aan pand (N=397). © I&O Research

Omheining pand en type dak (N=397). © I&O Research
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De functiebenaming ‘senior ontwerper’ 
van Vermeulen correspondeert met de 
circa dertig jaar ervaring in zijn rug-

zak. “En nog steeds blijft het vak boeien”, 
vertelt hij. “Iedere klant is anders, elk pro-
ject heeft zijn unieke kenmerken en ook de 

Toen Matthieu Vermeulen zo’n twee jaar geleden het team van Corovum Advies 
kwam versterken, was de NLCS al gemeengoed bij het Goudase adviesbureau. 
Het bezorgde Vermeulen een kickstart, want ook hij was al jaren een warm pleit-
bezorger van de Nederlandse CAD Standaard. “De NLCS maakt ons werk een stuk 
aangenamer.”Door de redactie

“NLCS is zeker een blijvertje”
De voordelen van de Nederlandse CAD Standaard

Een NLCS-tekening van Corovum Advies voor het project Westergouwe in de gemeente Gouda. 

samenwerking binnen projectteams 
verveelt nooit. Daarnaast vind ik de 
vooruitgang in onze branche fascine-
rend. Ik herinner me nog goed hoe 
ik ooit begon: achter de tekentafel, 
met een groot vel polyester, ‘calque’, 
en de inktpennetjes in allerlei diktes 
in de aanslag. Telkens moest ik goed 
nadenken over de opzet en indeling 
van mijn tekening, anders kon ik op-
nieuw beginnen. Wat een verschil 
met de huidige situatie … We werken 
vandaag de dag alleen nog maar 
digitaal, steeds vaker met dezelfde 
uniforme standaard: de NLCS.”

Meteen de inhoud in
Vermeulens vorige werkgever, Grontmij (te-
genwoordig Sweco), was een van de par-
tijen die deelnam in de ontwikkeling van de 
NLCS. “We volgden nieuwe ontwikkelingen 
op de voet en zagen al snel de voordelen van 
een uniforme standaard. Overigens leek de 
NLCS verrassend veel op onze toenmalige 
eigen standaard. Het omgaan met laagbe-
namingen, de opbouw van tekeningen … 
De overstap op de NLCS verliep dan ook 
soepel. Maar ook als iemand helemaal niet 
bekend is met de NLCS, is het nog steeds een 
overzichtelijke standaard, die gemakkelijk ei-
gen te maken is. Toen ik bij Corovum startte, 
werkten ze al vier, vijf jaar conform de NLCS. 
Heel fijn, want ik hoefde mijn werkwijze niet 
te veranderen. Ik kon meteen aan de slag met 
projecten, de inhoud in.”

Uitwisselbaarheid 
De voordelen van de Nederlandse CAD Stan-
daard zijn legio, stelt Vermeulen. Eén ervan 

Matthieu Vermeulen, senior ontwerper bij 
Corovum Advies: “Ik voorspel dat de NLCS 
steeds meer partijen gaat verbinden; in de 
GWW-sector, maar ook daarbuiten.” 
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Impressie van Westergouwe na realisatie. 

sterking. Meestal is het een kwestie van aan-
schuiven, briefen, inloggen en aan de slag.”

Interessante toekomst
Vermeulen verwacht in de toekomst nog veel 
meer van de NLCS. “Zeker als ik kijk naar 
de continue doorontwikkeling. Dat maakt het 
voor veel partijen interessant om erin te inves-
teren. Bij overheden en grotere aannemers is 
het gebruik van de standaard al min of meer 
vanzelfsprekend, maar ook steeds meer klei-
nere ondernemingen stappen over. Wat mij 
betreft is de NLCS zeker een blijvertje. Ze-
ker voor het 2D-tekenwerk, maar ook in de 
3D-wereld heeft het zijn sporen al verdiend. 
In feite zijn er visueel niet eens zo veel ver-
schillen tussen 2D- en 3D-tekeningen, al is de 
opbouw natuurlijk wel anders. Werkt iemand 
met veel onderliggende metadata, dan zijn 
die dankzij de uniforme opbouw van de te-
keningen uitstekend te verwerken. Ik voorspel 
dat de NLCS daardoor steeds meer partijen 
gaat verbinden; in de GWW-sector, maar 
ook daarbuiten. En hoe breder we de NLCS 
inzetten, hoe waardevoller deze wordt.” n

www.corovum.nl

www.bimloket.nl

www.cadaccent.nl

van Klic-meldingen en het opslaan van BGT-
kaarten is heel erg handig in de dagelijkse 
praktijk.”

Jong bloed in de branche
Naast senior ontwerper is Vermeulen de vas-
te begeleider van stagiairs in het Corovum-
team. Ook voor hen zijn de NLCS en vaak 
ook InfraCAD bekend terrein. “Het is heel 
leuk om de talenten in de branche te begelei-
den”, aldus Vermeulen. “Waarom? Zelf vond 
ik mijn stageperiode in een ver verleden ook 
heel leuk en leerzaam. Ik wil de jonge gene-
ratie dezelfde ervaring bieden. Mijn aanpak 
is om ze zo snel mogelijk zelfstandig te la-
ten werken en mee te laten draaien in echte 
projecten. Het helpt enorm dat ze al bekend 
zijn met de NLCS en de software die we ge-
bruiken. Daardoor zijn ze in no-time een ver-

steekt echter met kop en schouders boven de 
rest uit: de uitwisselbaarheid. “Vroeger was 
de ontvanger van tekenwerk overgeleverd 
aan de kunde of onkunde van de ontwerper. 
We kregen soms zelfs wel eens tekeningen 
zonder enige laagopbouw. Het interpreteren 
daarvan kostte veel tijd. Hoe moeten daar de 
juiste gegevens uit worden gefilterd? Wat is 
bestaande situatie en wat is nieuw? Met de 
duidelijke laagopbouw van de NLCS zijn dat 
soort vragen verleden tijd. NLCS-tekeningen 
zijn in één oogopslag te lezen. Of neem het 
bepalen van hoeveelheden, bijvoorbeeld van 
de verharding, riolering of milieukundige za-
ken: in een paar muisklikken haalt de kijker 
de informatie naar boven die hij nodig heeft.”

Voortdurend investeren
Een rijke tekenstandaard met veel mogelijk-
heden kan overweldigend overkomen. Voor 
Vermeulen is het vooral een zegen. “Hoe 
beter iemand de NLCS gebruikt en hoe 
nauwkeuriger hij of zij tekent, des te beter 
de tekenaar én alle andere gebruikers ermee 
kunnen werken. Goede software om conform 
de NLCS te ontwerpen, is daarbij overigens 
wel een aanrader. Wij gebruiken daarvoor 
InfraCAD: software die in ieder geval voor 
mij overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en veel-
zijdig is. Bovendien zit er een ontwikkelaar 
achter die voortdurend in de tool blijft inves-
teren. InfraCAD heeft verschillende nuttige 
functionaliteiten, zoals het plaatsen van tekst, 
maatvoering en het importeren van foto’s op 
de goede locatie. Maar ook het importeren 

NLCS 
De NLCS (Nederlandse CAD Standaard) 
is een uniforme tekenstandaard voor de 
grond-, weg- en waterbouw. De infor-
matie in een NLCS-tekening is eendui-
dig, compleet én helder gestructureerd. 
Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig 
uitgewisseld worden, is de kans op fou-
ten kleiner en kan de hele GWW-keten 
besparen op kosten. De NLCS is een BIM 
level 1-standaard en wordt beheerd door 
het BIM Loket.

Corovum Advies 
Corovum Advies (Gouda) is een jong 
adviesbureau binnen de civiele techniek. 
Het ondersteunt opdrachtgevers bij de 
realisatie van projecten op het gebied 
van infrastructuur, civiele techniek en 
ruimtelijke ordening. Daarbij neemt het 
desgewenst de rol aan van projectmana-
ger, projectleider of adviseur. Daarnaast 
verzorgt Corovum Advies de benodigde 
ingenieursdiensten (via een eigen ingeni-
eursbureau).
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Christiaan Post: “Nu is het een kwestie van een script gebruiken, de basisdata van het project invullen en we  
zijn klaar voor de start.”

Post is al sinds 2008 werkzaam bij Sweco 
en heeft daarbij veel ervaring opgedaan 
met 3D-werkzaamheden. De laatste ja-

ren is hij zich echter steeds meer bezig gaan 
houden met het ontwikkelen van een docu-
mentbeheersysteem dat de integratie tussen 
de verschillende disciplines binnen Sweco 
bevordert. “We werken bij Sweco aan de ste-
den van de toekomst en het zal duidelijk zijn 
dat daarbij heel veel uiteenlopende zaken bij 
elkaar komen. Vandaar dat we in samenwer-
king met Bentley een database hebben uit-
gewerkt op basis van ProjectWise, waarmee 
alle onderdelen centraal te beheren zijn. Dat 
biedt bij projecten natuurlijk enorme voorde-
len ten opzichte van de traditionele werkwijze, 
waarbij de data van de ene projectdeelnemer 
naar de andere werden doorgestuurd. Bij die 
laatste aanpak is het namelijk heel lastig om 
goed overzicht te houden over de status van 
het project. Al het uitwisselen van data is ook 
nog eens foutgevoelig en het vergt heel veel 
energie en aandacht op het gebied van ver-
siebeheer. Een Connected Data Environment 
zoals we gecreëerd hebben, een CDE, lost al 
die problemen in één keer op.”

Inzicht in workflow
Het CDE van Sweco werd onder andere win-
naar van de Bentley Award omdat het zo’n 
groot, alomvattend systeem is geworden. Zo 
was het in 2020 al het centrale punt van zestien 
grote projecten waarin veertien organisaties en 
ruim driehonderd betrokkenen de voor hen re-
levante projectinformatie konden verzamelen, 
beheren, distribueren en valideren. En dat in 
real time. “Dankzij dashboards heeft iedereen 
inzicht in de workflow van het project en omdat 
het allemaal in de cloud gebeurt zijn de data 

overal en altijd beschikbaar. Door het in de 
cloud te doen, is het CDE bovendien ook goed 
schaalbaar en kunnen we het dus in principe 
inzetten voor al onze projecten, groot of klein. 
Om een idee te geven van de winst die we ha-
len met deze schaalbaarheid: met behulp van 
Bentley’s Managed Services en onze Cloud Ser-
vice Subscription (CSS)-overeenkomst hebben 
wij met succes een ISO19650-conform asset 
centrisch ProjectWise-omgeving binnen vier we-
ken kunnen opleveren nadat de gegevensbron 
beschikbaar was gesteld door Bentley. Een pro-

ces waar wij voorheen zo’n zes maanden aan 
kwijt waren voor het opstellen van protocollen 
en vastleggen van afspraken voor uitwisseling. 
Nu is het een kwestie van een script gebruiken, 
de basisdata van het project invullen en we zijn 
klaar voor de start.”
De opzet van het CDE in de cloud biedt dus dui-
delijke voordelen, alhoewel er nog wel wat klei-
ne haken en ogen zitten aan het gebruik ervan, 
zo licht Post toe. “Sommige klanten eisen dat de 
data van hun project op Europese servers staan 
en niet alle services van Bentley zijn hier al be-

Uit vierhonderd internationale inzendingen is Sweco’s digitaliseringsaanpak voor 
projecten in 2020 uitgeroepen tot winnaar van een Bentley Award in de categorie 
‘Project Delivery’. Volgens de jury was de aanpak van het bedrijf de toekomst 
voor het beheersen van projecten wereldwijd. Christiaan Post, BIM-expert bij het 
ingenieursadviesbureau, werkte voor dit project nauw samen met collega’s uit de 
UK en Zweden en gaat in dit interview in op de details. Door Lambert-Jan Koops

“Integrale samenwerking 
biedt voordeel voor iedereen”

Sweco ontwikkelt eigen Connected Data Environment 

Interview
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Overview Sweco’s Connected Data Environment.

door met name de Nederlandse klanten. “We 
doen als Sweco veel projecten in de UK en daar 
eist de overheid dat deze allemaal op een be-
paald BIM-niveau worden uitgevoerd. Het is dan 
ook niet voor niets dat ik de structuur uit de UK 
heb overgenomen voor de Nederlandse markt. 
Helaas blijkt het in Nederland toch heel lastig 
om projecten uit te voeren op het niveau zoals 
dat in de UK gebeurt. De opdrachtgever stelt hier 
geen concrete BIM-eisen en de belangen van de 
betrokken partijen lopen vervolgens weer dusda-
nig uiteen dat het niet goed lukt om tot optimale 
afspraken te komen. Ik vind dat echt zonde, 
want er zijn inmiddels legio voorbeelden die la-
ten zien dat integrale samenwerking uiteindelijk 
gunstig is voor alle projectdeelnemers. Wat mij 
betreft zouden de Nederlandse opdrachtgevers 
daar dan ook echt op aan moeten sturen.” n

www.sweco.nl

yii.bentley.com/en/awards

schikbaar, dus dat vergt wat aandacht. Dat is 
echter geen reden om geen gebruik te maken 
van ons CDE, want daar zijn de voordelen op 
dit niveau van BIM simpelweg te groot voor.” 

Uiteenlopende wensen
Met zijn opmerking over de eisen van de klanten 
van Sweco snijdt Post een belangrijk onderwerp 
aan bij het gebruik van het CDE. De wensen van 
de opdrachtgevers blijken in de praktijk name-
lijk ver uiteen te lopen. “Er zijn klanten die nog 
niet echt overtuigd zijn van het nut van het CDE, 
zodat we daar vooral de uitdaging hebben om 
ze over te halen om mee te doen. Tegelijkertijd 
zijn er ook partijen die verder kijken dan alleen 
BIM en met digital twins in de weer zijn die ze 
willen voeden met live data van sensoren. Dat is 
iets wat we als Sweco heel interessant vinden: 
het integreren van live feedback in digital twins 
zodat bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsoverlast 
of verkeersdrukte te monitoren is.” 
Het live monitoren met behulp van sensoren is 
nog niet voor iedereen weggelegd en Post heeft 
dan ook begrip voor het feit dat nog niet alle op-
drachtgevers geïnteresseerd zijn in het gebruik 
van een digital twin. Toch zou hij wel graag zien 
dat er wat meer eisen zouden worden gesteld 

Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Binnen dit project wordt de nieuwe opzet van ProjectWise gebruikt en is 
Sweco gestart met design sessies en issue tracking op de modellen door middel van een digital twin.

CDE in de praktijk
Ook in de categorie ‘Roads and 
Highways’ kwam Sweco in de finale van 
de Bentley Awards, met het project Oos-
terweelverbinding in Antwerpen. Hoe-
wel hier de winst naar een andere partij 
ging, heeft Merlijn van Beurden sindsdien 
niet stilgezeten. Hij werkt nu als wegont-
werper aan een ander groot project: de 
reconstructie van de A9 tussen knoop-
punten Badhoevedorp en Holendrecht. In 
beide richtingen wordt een extra rijstrook 
aangelegd, het laatste stuk van de wissel-
baan tussen Amstelveen en Almere wordt 
gerealiseerd en de A9 wordt ter hoogte 
van Amstelveen over anderhalve kilome-
ter verdiept. Sweco is verantwoordelijk 
voor het complete wegontwerp en voor 
een deel van de kunstwerken, waaronder 
de verdiepte ligging. De wegontwerpen 
worden beheerd in ProjectWise, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van het CDE dat 
door Christiaan Post en andere collega’s 
is opgesteld.
Met het CDE worden ruim vierhonderd 
modellen beheerd, waarbij de naam-
geving van tevoren is vastgelegd. De 
naamgeving is onder andere gebaseerd 
op de Work Breakdown Structure (WBS) 
die is aangeleverd door de klant, het 
consortium VeenIX. Door deze generieke 
naamgeving is het voor de ontwerpers al-
tijd duidelijk welk model welke informatie 
bevat en via ProjectWise kan moeiteloos 
van elkaars informatie gebruik worden 
gemaakt. Het versiebeheer wordt ook 
geregeld door het CDE, waardoor de in-
formatie die tussen de ontwerpers wordt 
uitgewisseld altijd up-to-date is.
Daarnaast wordt Bentley’s iTwin Design 
Review gebruikt om de verschillende ont-
werpen op elkaar af te stemmen. In deze 
digital twin worden alle wegmodellen in-
geladen, zowel eindsituatie als fasering. 
Vervolgens zijn ook de modellen van an-
dere disciplines toegevoegd, zoals kunst-
werken en bewegwijzering. Dit geeft een 
goed beeld van de totale situatie en maakt 
clashes tussen de disciplines eenvoudig 
duidelijk. Zo kunnen problemen vroegtij-
dig opgespoord en verholpen worden, 
wat bijdraagt aan een goed integraal 
ontwerp. De gevonden issues worden via 
Issue Resolution bijgehouden, waarin niet 
alleen de actiehouder en het verloop van 
de actie worden bijgehouden, maar ook 
direct naar de locatie in de digital twin 
kan worden gegaan.
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Jan Roodzand aan het woord tijdens een van de vijfenzeventig KennisKringen die Ruimteschepper organiseerde de 
afgelopen tien jaar. 

“Toen we begonnen in 2011, overza-
gen we het zelf natuurlijk niet, maar 
als je terugkijkt, zie je dat Ruimte-

schepper in Nederland op het gebied van 
kennisdeling de Triple Helix van Overheid, 
Markt en Onderwijs als een van de eersten 
in de praktijk bracht.” Mede-initiatiefnemer 
Douwe Blanksma is niet bescheiden; als een 
ander het niet zegt, doet hij het zelf wel. Wat 
begon als een thuishaven voor geo-zp’ers, 
een loket naar de markt, groeide in tien jaar 
uit tot een kennisinstituut voor professionals, 
bedrijven, (semi-)overheden en leveranciers. 
In de periodiek terugkerende KennisKring-bij-
eenkomsten spreken deelnemers als opdracht-
gever of opdrachtnemer, of ze belichten de 
mogelijkheden van nieuwe technologie. Op 
een gegeven ogenblik kreeg het ‘delen is 
creëren’ de overhand binnen Ruimteschep-
per. De dienstverleningstak werd afgesplitst 
en ging samen met die van Nieuwland Geo-
Informatie op in GeoExperts en later ook Ge-
oBIMexperts. Deze opereren nu geheel los-
staand van Ruimteschepper. 

Twee communities
“Het leek ons gewoon nuttig voor de verbin-
ding tussen gebruikers en zelfstandigen”, 
zegt Jan Roodzand, samen met Douwe 
Blanksma eigenaar van de succesformule. 
“Gaandeweg beseften we hoe leuk het was 
om te doen. We hebben inmiddels rond vijf-
enzeventig KennisKringen georganiseerd.” 
Blanksma: “We bedienen nu twee communi-
ties. De KennisKring en de kleinschaliger op-
gezette kennispool van RS Team.” Blanksma 
legt uit: “RS Team-activiteiten zijn enerzijds 
gericht op het versterken van de professionele 
en vakinhoudelijke propositie van zelfstandi-
gen, anderzijds is de connectie belangrijk 
om de collectieve intelligentie en co-creatie 
kansrijker in de markt te zetten. Daar richten 

we ons met trainingen voor bijvoorbeeld de 
eigen marketing en persoonlijke ontwikke-
ling, en met aandacht voor vakinhoudelijke 
verdieping op technologie-, markt- en wette-
lijke ontwikkelingen. Denk aan GeoAI, Digi-
tal Twins, IMBOR en de Omgevingswet. Als 
je elkaars kennis en kunde doorgrondt, en je 
leert elkaar kennen, ben je beter in staat ook 
samen opdrachten op te pakken. Bij voorkeur 
gefaciliteerd door Ruimteschepper natuurlijk.”

Tienjarig bestaan
Met het thema GEO ANNO 2030! viert 
Ruimteschepper op 7 juli 2021 zijn tienjarig 
bestaan met een KennisKring XXL. In het och-
tendprogramma komen ‘innovaties in de prak-
tijk’ aan bod, ’s middags is er een vooruitblik 
op het geo-werkveld in 2030. “Reken op een 
programma van hoog niveau, vanuit een hy-
permodern platform, met vuurwerk en gratis 
deelname. Vol is vol”, aldus Blanksma. Op 15 

juni 2021 vindt er in de avond een ‘10 jaar RS 
Team’-sessie plaats voor de zp-leden. Ook hier 
wordt voornamelijk vooruitgeblikt. Jan Bruijn 
– bekend van SVB-BGT en inmiddels ook zelf-
standig adviseur – geeft zijn visie op het werk 
van de geo-professional in de komende vijf 
tot tien jaar in het licht van de veranderende 
cultuur, processen en technologie. Wat levert 
dit op aan kansen, hoe spelen we hierop in? 
Blanksma besluit: “Zoals het Ruimteschepper 
betaamt, zullen we elkaar daadwerkelijk spre-
ken deze avond. Ook deze sessie gaan we 
verrassend organiseren. Na maximaal ander-
half uur inhoud gaan we echt de gezelligheid 
in, reken daar maar op.” n

Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver bij 

www.geotekst.eu.

www.ruimteschepper.nl/kenniskring

www.ruimteschepper.nl/rs-team

Tien jaar geleden startte Ruimteschepper een initiatief dat bedoeld was om zelf-
standige geo-professionals aan opdrachten te helpen die normaliter lastig of niet 
bereikbaar zijn. Anno 2021 zijn de commerciële diensten verdwenen en is de 
community booming. Door Remco Takken

Steun voor zp’ers uitgegroeid 
tot geo-kenniscommunity

Tien jaar Ruimteschepper
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Een tip voor GWW’ers die nog niets weten van het omzetten van 2D- naar 3D-tekenin-
gen: begin met een eenvoudig project, bijvoorbeeld het verbreden van een sloot.

Verschillende representaties van dezelfde situatie: de 2D-tekening, de 3D-tekening en het 3D-model.

“Er valt veel te winnen als GWW-bedrijven zélf de 2D-tekeningen 
omzetten naar bruikbare 3D-tekeningen voor in de machine of 
landmeet-roverset.” Dat zegt Jaydee Verhoeven, inmiddels ac-

countmanager Machine Control bij Topcon Positioning Netherlands. Ver-
hoeven is begonnen op de Support Afdeling van Topcon waar hij zijn 
jarenlange ervaringen in het veld, uitgebreide technische kennis en ver-
gaande affiniteit met de GWW-sector heeft ingezet. Onlangs schreef hij 
een whitepaper waarin hij stapsgewijs en heel praktijkgericht uitlegt hoe 
iemand zelf aan de slag kan met het maken van 3D-modellen.

De basis: maatvoering
“Het begint allemaal bij de basis en dan met name bij de maatvoering”, 
weet Verhoeven. “Een 2D-tekening (platte tekening, zonder hoogtegege-
vens) en 3D-tekeningen (met lengte-, breedte- en hoogtegegevens) kunnen 
op de millimeter nauwkeurig uitgewerkt zijn, maar er moet wel een positie-
bepaling aan toegevoegd kunnen worden. Verzamel daarom alle tekenin-
gen, plannen en informatie over het project. Het is noodzakelijk de maat-
voering te checken op juistheid en 
na te gaan of alle waardes in meters 
zijn weergegeven”, vervolgt Verhoe-
ven. “Daarnaast moeten tekeningen 
altijd RD-coördinaten bevatten en de 
lijntechnische voorbereiding.”

Zélf aan de slag
“Vervolgens is het voor mensen werk-
zaam in de GWW met behulp van 
Topcon-software − zoals MAGNET 
Office − helemaal niet moeilijk om 
zelf van een 2D-tekening een 3D-

model te maken”, meent Verhoeven. “Wie zelf machines bestuurt, doet 
dit namelijk deels al, maar dan in zijn of haar hoofd. De basis is echter al 
wel aanwezig: deze persoon kan al 2D-tekeningen lezen, het geheel al in 
gedachten visualiseren en op locatie, instrumenten klaarzetten en is al aan 
het uitrekenen. Met een beetje interesse voor nieuwe technologie en mijn 
stappenplan uit de whitepaper, hoeft niemand een drempel te ervaren en 
kan iedereen daadwerkelijk aan de slag. Het denkwerk vanuit het veld, is 
met MAGNET Office gemakkelijk naar de computer in een 3D-model te 
vertalen.” 

Steeds verder opbouwen
Verhoeven beseft echt wel dat het voor iemand even tijd kost om zich dit 
eigen te maken en adviseert om met iets eenvoudigs te beginnen, zoals het 
verbreden van een sloot. “Wie eenmaal een 2D-tekening heeft omgezet 
naar een 3D-model, begrijpt hoe een tekening in elkaar steekt en welke 
gegevens nodig zijn om die derde dimensie toe te voegen. De software 
doet het verdere denkwerk. Naarmate iemand meer ervaring krijgt, gaat 

het sneller en is hij of zij in staat 
om grotere projecten op te pakken. 
Snel genoeg heeft iemand door 
hoe een 3D-model moet worden 
opgebouwd en welke referenties 
en lijnen belangrijk zijn voor de 
machinist om in de praktijk goed te 
kunnen werken.”

Kosten en tijd besparen 
Op basis van een 3D-model kan 
een machinist zonder piketten, 
landmeters en grondwerkers zelf 

Pas wanneer alle tekeningen juist zijn, start een bouwer met graven, grond ver-
zetten en bouwen. Zo voorkomt deze meerwerk en reduceert hij faalkosten in 
een later stadium; dat snapt iedereen in dit vak. Maar te weinig GWW-bedrijven 
zijn zich bewust van de meerwaarde die het oplevert als machinisten zelf hun 
2D-tekeningen omzetten naar een bruikbaar 3D-model. Door Susan Peek 

GWW-Bedrijven kunnen zelf 
3D-modellen maken!

Sneller werken en helderder communiceren

Hardware
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Een 3D-model is ook goed te gebruiken voor het calculeren van volumes. 

Te weinig GWW-bedrijven zijn zich bewust van de meerwaarde die het oplevert 
als machinisten zelf hun 2D-tekeningen omzetten naar een bruikbaar 3D-model.

een klus klaren. En dat is maar een van de vele voordelen ten opzichte 
van de traditionele manier, volgens Verhoeven. “Het is nauwkeuriger en 
efficiënter, zeker wanneer machines GPS bevatten is het mogelijk om de 
faalkosten te reduceren. Ook voorkomt het dubbelwerk terwijl het overleg 
met anderen aan de hand van een 3D-model eenvoudig en helder is. Al 
met al bespaart het tijd en kosten.” Volgens Verhoeven is het belangrijk 
dit soort kennis zelf in huis te hebben. “Op die manier is het mogelijk om 
sneller te schakelen, nauwkeuriger te controleren, vroegtijdig issues af te 
vangen, helderder te communiceren en veiliger te werken.”

Slimme oplossingen
“Met de juiste software en apparatuur, kan iemand tot slimme oplossingen 
komen en hierop de winstpunten pakken. Zo is een 3D-model ook te gebrui-

ken voor volumeberekeningen. Handig voor het calculeren van de volumes 
en het opzetten van de grondbalans. Ook hiermee wordt weer dubbelwerk 
voorkomen en bovendien is het zo ook mogelijk om accuraat te facture-
ren.” Verhoeven besluit: “Wees niet bang, het is echt een kwestie van doen. 
De wereld ontwikkelt door en dus is het voor iedereen van belang om ook 
zichzelf te ontwikkelen.” n

Susan Peek is freelance copywriter. De whitepaper van Jaydee Verhoeven is te downloaden op 

www.topconpositioning.com/nl/digitaliseer-de-bouw. 
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‘Digitaliseren kun je leren’ begon met 
een introductie van de panelleden 
Paulus Eckhardt, directeur digital 

tranformation & innovation bij Ballast Ne-
dam, Willem Peter Huijssoon, ontwerpleider 
bij Dura Vermeer en hoofddocent uitvoerings-
technologie aan de Hogeschool Arnhem/
Nijmegen (HAN), Frank Fiers, directeur van  
Civilion, en Averell van den Bos, directeur 
van TheServiceConcept.com. TheServiceCon-
cept is gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
augmented en virtual reality (AR/VR)-applica-
ties om onder andere in de bouwsector de 
faalkosten te helpen reduceren. Volgens Van 
den Bos lijkt de automobielindustrie misschien 
voorop te lopen op AR/VR-gebied, maar 
investeert de bouwsector er ook al flink in. 
Frank Fiers is een groot voorstander van pa-
pierloos digitaal werken, vanwege de moge-
lijke efficiencyverbeteringen en het verkleinen 
van de foutkans. Maar ook voor het opleiden 
van de digitale millenniumgeneratie. Willem 
Peter Huijssoon vertelde over de ontwikkeling 
van een digital-twinmodel door bouwcombi-
natie ‘De Groene Boog’, voor het ontwerpen 
en bouwen van een CO2-neutrale tunnel in 
een nieuw tracédeel van de A16. Daarmee 
hebben zij in de ontwerp- en werkvoorberei-
dingsfasen onder andere verschillende scena-
rio’s gesimuleerd om alle tunnelsystemen te 
testen. 

Faalkosten reduceren
Martin Piersma en Joran Wijkstra zijn aan 
de HAN afgestudeerd op de toepasbaarheid 
van innovaties voor de informatieoverdracht 
in complexe faseringen. Daarvan hebben zij 
de mogelijkheden onderzocht bij het recon-
structieproject voor de drukste en grootste 
kruising van Noord-Nederland, het Juliana-
plein in Groningen. Wijkstra vertelde dat ze 
de efficiëntie van informatieoverdracht wilden 
verbeteren door met minder informatie meer 

kennis te genereren en zowel het digitaliseren 
als integraal samenwerken verder te ontwik-
kelen. Na een vierfasenaanpak van ontmoe-
ten, ontdekken, organiseren en ontwikkelen, 
kwamen de afstudeerders tot de conclusie dat 
met de combinatie van 4D en het gebruik van 
een HoloLens de informatieoverdracht tussen 
werkvoorbereiders en uitvoerders flink te ver-
beteren is. Piersma en Wijkstra lanceerden 
na hun presentatie de stelling dat een faalkos-
tenpercentage van 15 procent te reduceren 
moet zijn naar 5 procent om als aannemer 
te kunnen blijven bestaan. Op de totale Ne-
derlandse bouwproductie van ruim 70 mil-
jard euro kan dat dus 7 miljard opleveren. 
Vasthouden aan bestaande processen en een 

angst om te investeren in innovaties zijn vol-
gens het panel de grootste drempels om meer 
en sneller te digitaliseren. Bouwteams facilite-
ren om met innovaties makkelijker te werken, 
helpt die drempels te overwinnen.

Minor BIM 
Avans Hogeschool-docenten Maarten Rutten 
en Henk Massink vertelden hoe studenten zich 
voorbereiden op Industry 4.0 in de bouw- en 
infrasector. Bij Avans is het klassikale com-
puteronderwijs al een aantal jaren aan het 
verschuiven naar ‘blended learning’. Dat is 
een hybride onderwijsaanpak waarbij klassi-
kale lesmethoden worden gecombineerd met 
online video’s en sociale tools als LinkedIn  

Digitaliseren kun je leren
Transformatie in het onderwijs

Covid-19 heeft elke markt onder druk gezet om zowel meer als sneller te digitalise-
ren. Met als thema ‘digitaliseren kun je leren’ zoomde Stumico met Civilion, Avans 
Hogeschool, HAN en de vakgroep Civiele Bouw van Bouwend Nederland in op de 
digitale transformatie binnen het onderwijs. Een hybride evenement bij het oplei-
dingsinstituut voor de civiele bouw Civilion in ’s-Hertogenbosch, met een live ex-
pertpanel en virtueel deelnemende Stumico-leden en andere geïnteresseerden. Lees 
hier een impressie van de besproken ontwikkelingen, ervaringen en paneldiscussie. Door de redactie

‘Digitaliseren kun je leren’ werd uitgevoerd als hybride evenement: de leden van het expertpanel gingen live in gesprek 
met elkaar en de deelnemers waren virtueel aanwezig.

Evenement



Column
Vergaderzaal-

verlangen
We zijn al een tijdlang meer aangewe-
zen op onze herinneringen dan normaal. 
We maakten het afgelopen jaar simpel-
weg minder mee. De grote projecten, 
die gingen vaak gewoon door, maar het 
zijn vooral kleine dingen die wegbleven. 
Gebruikersverenigingen, nascholingen, 
een leerzame rondleiding in een nabij 
service-center. Je gaat bijna automatisch 
terugverlangen naar de uitjes van weleer. 
De Reehorst in Ede! Zou het nog bestaan? 
Op ieder congres liep wel iemand rond 
die hardop in een microfoon zei dat ze in 
Rotterdam niet lullen maar poetsen. Dan 
dacht je: ach, het is ook best ver, helemaal 
naar de Reehorst in Ede, dan mag je dit 
best even komen zeggen.

Vaak waren het nogal specifieke bijeen-
komsten. Over één bepaald type software, 
of over een beheersysteem. Steevast zei-
den de mensen als ze elkaar daar weer 
ontmoetten: “Het is ook echt een klein 
wereldje, net een reünie.” Toegegeven, 
ik was ook bij die jaargang van de Geo-
Buzz waar een voor vakgenoten gratis 
landbouwcongres tegenaan was geplakt. 
Nieuw bloed! Eén blik over die hal vol 
spullenboel was echter genoeg om vei-
lig terug te keren naar de reünie en de 
nazit over de astronaut-spreker. In grote 
congrescentra zag je, tegelijk met onze ei-
gen bijeenkomsten ook veel zorgcongres-
sen. Dan liep je een verkeerd zaaltje in 
en daar waren de robuuste laptops voor 
mobiel werken ineens wit van kleur. 

Terwijl een deel van Nederland zich al 
enige tijd hoegenaamd niets meer aan-
trekt van de coronamaatregelen, blijven 
overheidsinstellingen gesloten en verga-
derzalen dicht. De cultuursector schreeuwt 
moord en brand, maar vergeet dat hun 
verschraalde aanbod maar een fractie is 
van de zaalverhuur die ook stil kwam te 
liggen. In onze ijver om het goede te wil-
len doen, roepen we nu dat de digitali-
sering van onze ontmoetingen blijvend is.

Ik hoop toch van niet. 

Remco Takken, Geotekst
www.geotekst.eu

rables door het ontwerp wordt rondgelopen. 
Van den Bos van TheServiceConcept.com is 
daarvan overtuigd gezien de al herhaaldelijk 
aangetoonde mogelijke efficiencyverbeterin-
gen en foutreductie, zeker als het onderwijs 
en onderzoeken het gebruik van wearables 
blijven stimuleren. Er is bij veel organisaties 
nog wel een verandering in mindset en rollen 
nodig om digitaliseren de nieuwe standaard 
te laten worden voor innovatie in de bouw- en 
infrasector. n

www.stumico.nl

www.civilion.nl

www.avans.nl

www.han.nl

www.bouwendnederland.nl

www.theserviceconcept.com

Learning. Avans Hogeschool biedt vierde-
jaarsstudenten de kans een minor BIM van 
een half jaar te volgen, om zich te speciali-
seren tot BIM-modelleur, -coördinator of een 
andere organiserende rol. Deze minor be-
staat voor een dag in de week uit het ken-
nismaken met verschillende BIM-tools, een 
dag per week les krijgen in en werken aan 
veertien BIM-thema’s en drie dagen mee-
werken binnen een bedrijf. Daarvoor werkt 
Avans Hogeschool nauw samen met een 
groot aantal aannemers, ingenieursbureaus 
en toeleveringsbedrijven. Aan het einde van 
de minor maken alle studenten een filmpje 
over de tools die ze hebben verkend en toe-
gepast, om de opgedane kennis en ervaring 
te kunnen beoordelen. Een spin-off resultaat 
hiervan is dat al die filmpjes als extra materi-
aal beschikbaar zijn voor volgende groepen 
minor-BIM-studenten. 

Paneldiscussie 
Als laatste onderdeel van het Stumico-event 
bij Civilion discussieerden de panelleden 
over drie stellingen gerelateerd aan de mi-
nor BIM. Als eerste: de minor BIM van Avans 
sluit perfect aan op de behoeften van het 
bedrijfsleven. De brug die wordt geslagen 
tussen digitaliseren in het onderwijs en de 
bouwpraktijk met veelgebruikte tools is vol-
gens alle panelleden een belangrijke toege-
voegde waarde van deze minor. De tweede 
stelling was meer een uitnodiging, namelijk 
BIM-experts uit het bedrijfsleven moeten meer 
aanwezig zijn binnen het onderwijs. Uit de 
paneldiscussie bleek dat er al veel samen-
werkingen zijn waarin behalve het delen van 
kennis ook het ontwikkelen van BIM-tools en 
-bibliotheken centraal staan. Met een laatste 
stelling wilden Rutten en Massink van de pa-
nelleden weten of zij denken dat er over drie 
jaar al op elk bouwproject met AR/VR-wea-

Martin Piersma deelt het resultaat van het onderzoek dat hij met Joran Wijkstra (uiterst links) heeft uitgevoerd: 
de Nederlandse bouw kan 7 miljard euro besparen aan faalkosten. 
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AutoCAD 2022, leerboek en naslagwerk. Het boek over AutoCAD LT 2022 is voorzien van een 
groot aantal voorbeelden en illustraties. 

Het boek voor mbo-studenten.

Boeken

Binnen de serie ‘Computer Ondersteund 
Ontwerpen’ zijn drie verschillende boe-
ken verschenen voor AutoCAD. Het dik-

ste boek gaat uiteraard over AutoCAD 2022 
en beslaat maar liefst 1580 pagina’s. Ook 
de versie voor AutoCAD LT 2022 mag er zijn 
met 1010 bladzijden. Wat meer handzaam 
is de paperback met de titel ‘AutoCAD 2022, 
Basisboek, Leerboek MBO’ dat 510 pagina’s 
beslaat en, zoals de titel al aangeeft, speci-
aal is bedoeld voor mbo-studenten. 

Leerboek en naslagwerk
Voor het leerboek over AutoCAD 2022 is be-
wust gekozen voor een duidelijke scheiding 
tussen de informatie voor beginnende CAD-
tekenaars en gevorderde gebruikers. Begin-
ners krijgen stap voor stap de basiskennis en 

-kunde van het CAD-tekenen te leren zonder 
al te veel details. Het boek voor AutoCAD 
2022 is ook geschikt voor meer ervaren ont-
werpers die wat meer specialistische zaken 
willen toepassen. Bovendien legt Boeklagen 
in het boek uit hoe de lezer AutoCAD kan op-
timaliseren voor zijn eigen werkzaamheden. 
De uitgave bevat veel achtergrondinformatie 
en is daarmee ook geschikt als naslagwerk. 
Ook voor het boek over AutoCAD LT 2022 
geldt dat het is voorzien van een groot aan-
tal voorbeelden en illustraties alsook achter-
grondinformatie en tips. De lezer leert daar-
bij stap voor stap alle CAD-tekentechnieken 
in AutoCAD LT en krijgt ook informatie over 
meer gevorderde zaken. Door de grafische 
overzichten van alle functies en mogelijkhe-
den is dit boek ook geschikt als naslagwerk. 

Via de CADCollege Tools zijn aan de hand 
van dit boek duizenden symbolen te down-
loaden.

Instructiefilmpjes 
De oefeningen uit alle boeken worden op de in-
ternetsite van de uitgever voorgedaan. Daar treft 
de lezer tientallen filmpjes aan. In de boeken 
staan QR-codes die bijvoorbeeld door een iPad 
kunnen worden gescand en dan direct een film 
tonen met verdere uitleg. Een manier van leren 
die de zelfstandige lezer een extra steuntje in de 
rug geeft. Als de lezer het prettig vindt, kan hij of 
zij ook fysiek of virtueel een cursus volgen, waar-
bij het naslagwerk en negenduizend symbolen 
voor AutoCAD inbegrepen zijn. n

www.cadcollege.nl 

Zoals gebruikelijk brengt TEC CADCollege elk jaar bij verschijning van de nieuwe 
versies van de verschillende ontwerppakketten van Autodesk, de bijbehorende 
leerboeken en naslagwerken uit van Ronald Boeklagen. Dit jaar staan er nog 
boeken op het programma voor Revit, Inventor en Fusion 360. Met het dikke 
Inventor-boek is het 150e boek een feit. Maar om te beginnen zijn de verschil-
lende uitgaven voor AutoCAD en AutoCAD LT verschenen. Door de redactie

Nieuwe boeken voor 
AutoCAD (LT) 2022

Drie nieuwe edities van TEC CADCollege
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Geokompas is actief op zoek naar schoolverlaters, mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging en herintre-
ders, om deze klaar te stomen voor een baan in de geosector. 

“Naast de opleidingen en deta-
chering richten we ons ook op 
het aanbieden van traineeships 

en verzorgen we het bij- en omscholen van 
geo-operators die bijvoorbeeld data kunnen 
inwinnen of beheren”, vertelt Hans Hainje. 
Als afdelingshoofd Geo-ICT & Geo-Info bij 
MUG Ingenieursbureau, richt hij zich met 
zijn ‘zicht op geo’ binnen Geokompas op de 
inhoud terwijl Ruud de Wilde (HR-manager 
Dijkstra Groep) zich bezighoudt met de SROI-
opgaven, het operationeel management en 
de HRM-aspecten. Samen met Sjoerd van der 
Wiel (directeur Fervent Groep, specialist op 
het gebied van opleidingen en persoonlijke 
ontwikkeling van vakmensen) willen ze ge-
interesseerden een startpunt geven voor het 
Leven Lang Ontwikkelen in de geo-branche. 
Dat is hard nodig, ook volgens Hainje, die 
constateert dat er een gat is ontstaan tussen 
vraag en aanbod op het gebied van geo-
personeel, met name op mbo-niveau. “De 
hbo’ers worden op zich wel geleverd door de 
bijbehorende opleidingen, maar met name 
op uitvoerend niveau is er een tekort, dat de 
komende jaren alleen maar erger dreigt te 
worden omdat er zo ontzettend veel te doen 
is op het gebied van gegevensbeheer. De 
Omgevingswet komt eraan, we zitten midden 
in de energietransitie en dan spelen er ook 
nog allerlei andere zaken, bijvoorbeeld de 
bouwopgave. Dat zijn allemaal dingen waar-
bij het inwinnen en verwerken van geodata 
een belangrijke rol speelt, werkzaamheden 
die typisch uitgevoerd worden door iemand 
met een mbo-opleiding. Alleen zijn die er 
niet. Of in ieder geval niet genoeg.” 
De landelijke mbo-opleidingen leveren niet 
genoeg nieuwe aanwas en de bestaande uit-

stroom groeit bovendien ook nog eens vaak 
door naar andere functies, al dan niet in de 
geo. “Dat is allemaal op zichzelf wel prima, 
want er is niks mis met persoonlijke ontwikke-
ling, maar als we al die hoger opgeleide data 
scientists aan het werk willen houden, dan zul-
len toch echt ook de basisdata moeten worden 
ingewonnen”, vat Hainje het probleem nog 
maar eens samen. “Dat is dan ook het belang-
rijkste uitgangspunt van Geokompas: zorgen 
dat die mensen er snel bij komen.” 

Dagelijkse praktijk 
Met de achterliggende gedachte dat er snel 
weer mensen in het veld moeten kunnen staan, 
is het geen verrassing dat de basisopleiding bij 
Geokompas niet al te lang duurt: deelnemers 
krijgen vijftien dagen les, waarbij ze de theorie 

en alle relevante begrippen leren. Daarna volgt 
een praktijkstage van 23 weken, zodat iemand 
al heel snel geconfronteerd wordt met de dage-
lijkse praktijk. Alle lessen worden gegeven door 
inzet van hybride docenten. Vanuit verschillen-
de disciplines kan beroep worden gedaan op  
een pool van docenten/instructeurs die praktijk-
ervaring hebben en kandidaten krijgen vanuit 
Geokompas een coach die ze begeleidt en 
waar nodig ondersteunt. De opleidingsorgani-
satie biedt kandidaten de keus uit twee verschil-
lende opleidingen: een praktijkopleiding tot 
landmeetassistent/geo-inwin operator en een 
praktijkopleiding GIS & geo-gegevensbeheer. 
Geokompas biedt de opleidingen aan via de 
praktijkleerroute van Fervent Opleidingen en 
maakt gebruik van de faciliterende mogelijkhe-
den van Stichting Geo-innovatie.

Een van de terugkerende thema’s bij de eerder gepubliceerde interviews over op-
leidingen op geo-gebied, is het onderwerp personeelstekort. Er is veel vraag naar 
medewerkers met een geo-gerelateerde opleiding, maar het aantal geschoolde 
geo-medewerkers wordt lang niet genoeg aangevuld vanuit de landelijke op-
leidingen. Reden voor Ruud de Wilde, Hans Hainje en Sjoerd van der Wiel om 
Geokompas op te richten, een organisatie die zich richt op het zelf opleiden én 
detacheren van geo-personeel.Door Lambert-Jan Koops

Geokompas wil tekort 
geo-personeel aanvullen 

Basisopleiding biedt kansen voor snelle omscholing
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Naast de praktijkopleiding GIS & geo-gegevensbeheer verzorgt Geokompas ook een praktijkopleiding tot land-
meetassistent/geo-inwin operator. 

of aannemer. Hiermee is er na de opleiding 
direct een werkplek beschikbaar. Ook krijgen 
kandidaten de mogelijkheid om zich verder 
te ontplooien in het vakgebied. Hiervoor kun-
nen data-medewerkers een jaar lang gebruik-
maken van de online leeromgeving van Esri 
Nederland en voor assistent-landmeters be-
staat de mogelijkheid om op termijn door te 
stromen naar de deeltijd mbo-opleiding Land-
meter aan het Soma College in Harderwijk. 
“We werken goed samen met de diverse op-
leiders en andere relevante partijen.”

Langere termijn
Met de oprichting van Geokompas wordt er 
dus een concrete poging gedaan om op korte 
termijn iets te doen aan het tekort aan geo-
medewerkers in Nederland. Op termijn zal er 
weer extra instroom komen vanuit de mbo-op-
leiding Geo, Data & Design, aangezien ROC 
van Amsterdam-Flevoland (College Zuidoost), 
Zone.college Zwolle (AOC ) en VISTA college 
(ROC Midden & Zuid-Limburg) zijn gestart 
met een voltijdopleiding. “Het duurt alleen 
nog wel vijf jaar voordat dit iets oplevert, dus 
tot die tijd zal de inspanning van Geokompas 
zeker nodig zijn. Ook daarna denk ik dat er 
overigens genoeg te doen zal zijn, want ook 
met het oog op de vergrijzing zal de vraag 
naar geo-personeel voorlopig nog wel aan-
houden”, zo sluit Hainje af. n 

www.geokompas.nl

vrijheid behield. Andere omscholingstrajec-
ten die we hebben uitgevoerd, zijn misschien 
wat minder extreem, maar we zien wel dat 
we echt bijna iedereen kunnen omscholen en 
van een baan kunnen voorzien. Als gemeen-
ten er budget voor vrijmaken kunnen ze op 
korte termijn al resultaten boeken, dus ik wil 
de verantwoordelijken van de diverse werk-
gelegenheidsprojecten dan ook zeker op-
roepen om deze mogelijkheid in ieder geval 
eens goed te bestuderen.”

Verdere verdieping
Na de opleiding detacheert Geokompas 
de kandidaten als data-/GIS-medewerker 
bij een gemeente of een waterschap, of als 
landmeetassistent bij een ingenieursbureau 

Samenwerking
Om kandidaten te werven zoekt Geokompas 
actief naar schoolverlaters, mensen die op 
zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of bij-
voorbeeld thuis zitten en graag weer aan het 
werk willen. Daarbij wordt de samenwerking 
met andere organisaties niet geschuwd: “We 
hebben een goede relatie met diverse werk-
pleinen (gemeenten en UWV) en trekken daar 
graag mee op aangezien zij duidelijk focus-
sen op groeisectoren zoals de geo-branche. 
Die samenwerking levert nuttige en soms ook 
heel verrassende omscholingstrajecten op. 
Zo hebben we een popmuzikant weten om 
te scholen tot landmeter. Dat bleek voor hem 
ideaal te zijn, omdat hij daarmee een vast in-
komen kreeg, maar toch ook zijn gevoel van 

De praktijk staat centraal: de docenten hebben ruime praktijkervaring en deelnemers gaan na een kort theoretisch 
onderhoud snel op stage.
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Het Gegevenshuis richt zich op het inwinnen, beheren en leveren van informatie uit (basis)registraties in Zuid-Limburg.

De noodzaak voor optimale prestaties 
wordt steeds belangrijker nu de kwa-
liteit van luchtfoto’s, satelliet- en pun-

tenwolkmateriaal elk jaar beter wordt door 
betere sensoren die de data inwinnen. De 
toegevoegde waarde van betere kwaliteit 
heeft ook een bijwerking: de data én be-
standsgrootte groeien hierdoor exponentieel. 
Denk hierbij aan hogere resoluties, hogere 
overlap, meer vluchtmomenten van satellie-
ten, et cetera. De pixels in de beelden dekken 
niet meer elke 10, maar zelfs elke 5 centime-
ter oppervlak. Dit is voor de gebruikers van 
deze data heel fijn, maar voor de beheerder 
is dit een uitdaging.

Enorme hoeveelheden
Daar weet Het Gegevenshuis in Landgraaf 
genoeg van af. Het Gegevenshuis is een 
overheidsorganisatie die zich richt op het in-
winnen, beheren en leveren van informatie uit 
(basis)registraties, zoals de BAG en de BGT. 
De Limburgse organisatie neemt gemeenten 
de uitvoering van deze taken uit handen, 
omdat dit een zware belasting is voor de ge-
meenten, zie kader. Naast de Zuid-Limburgse 
gemeenten werkt Het Gegevenshuis ook voor 
andere instellingen, zoals het Waterschap 
Limburg. Met meerdere klanten beschikt de 
organisatie dus over een gigantische hoeveel-
heid beeldmateriaal. Een snel, efficiënt en sta-
biel beheer van deze data is dus gewenst.
Ingrid Vromen is afdelingshoofd Basisregis-
traties bij Het Gegevenshuis. “Wij beheren 
de luchtfoto’s van alle deelnemende gebie-
den, maar ook van diverse jaargangen. We 
hebben dus heel veel beeldmateriaal tot onze 
beschikking. Het is heel bewerkelijk om het 
op een goede manier te kunnen tonen en er-

voor te zorgen dat het efficiënt in gebruik kan 
worden genomen. Terwijl de kwaliteit behou-
den blijft.”

Onnodig beheer
In de tijd van digitale transformatie waar 
technologie de werkprocessen efficiënter en 
effectiever kan maken, komt het vaak voor dat 
organisaties veel tijd en geld kwijt zijn aan 
het onnodig beheer van rastermateriaal. Vro-
men: “Voorheen zat er een enorme vertraging 
in het beheer en delen van het materiaal. De 
prestaties waren gewoon niet goed.” 
Daarnaast zijn zulke data veelal door de or-
ganisaties heen gefragmenteerd opgeslagen 

én kunnen vele applicaties niet omgaan met 
grote databestanden, zoals puntenwolken 
van luchtfotomateriaal. Daarnaast maken 
vele organisaties de data alleen maar groter 
door het beeldmateriaal vele malen te kopië-
ren om een tile-cache te genereren. Dit maakt 
de opslag en het beheer complexer.
Om de datastroom de baas te blijven is 
compressie van de data onontkoombaar. 
Het ECW-formaat (Enhanced Compression 
Wavelet) biedt hierbij de uitkomst en is voor 
luchtfoto’s tegenwoordig de standaard in het 
uitleveren van gebiedsdekkende luchtfoto’s in 
Nederland. Maar organisaties bezitten ook 
nog historisch beeldmateriaal, dat toentertijd 

Geografische data zijn voor veel organisaties en overheidsinstellingen het be-
ginsel voor hun taken en beheerprocessen. Voor taken als het bijhouden van 
basisregistraties is het van belang dat de data snel worden gedeeld en verspreid, 
zodat ze tijd overhouden voor andere, belangrijke processen. Het liefst zijn de 
data van hoge kwaliteit en zijn de prestaties altijd betrouwbaar. Hoe doet een or-
ganisatie dat wanneer deze over enorm veel data beschikt, maar weinig tijd? Het 
Gegevenshuis in Limburg laat met behulp van ERDAS APOLLO zien hoe dat kan.

Door Tieme de Jonge

Big-datamanagement bij 
Het Gegevenshuis 

Snel delen en verspreiden beeldmateriaal 

Artikel
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Naast de Zuid-Limburgse gemeenten werkt Het Gegevenshuis ook voor instellingen als het Waterschap Limburg. 

rische data in een gecentraliseerde biblio-
theek, en het distribueren van die data vanaf 
de cloud of on-premise.
“Het is een stabiele omgeving om rasterbeel-
den te tonen en beelden toe te voegen. Dat 
bespaart ons een hoop tijd. De medewerkers 
die ermee werken en het beeldmateriaal ont-
sluiten, kunnen dit veel sneller en efficiënter 
doen. Daardoor houden ze tijd over om zich 
met andere zaken bezig te houden. En onze 
klanten zijn hartstikke tevreden over het mate-
riaal dat zij aangeleverd krijgen.”
Nu geografische data als luchtfoto’s en 
puntenwolkmateriaal steeds groter worden, 
wordt het steeds belangrijker om deze stroom 
aan data de baas te blijven. Met een intel-
ligente oplossing als APOLLO kunnen orga-
nisaties over meer gebruikersgemak beschik-
ken en besparen op tijd, zodat er gefocust 
kan worden op zaken die de aandacht nodig 
hebben, zoals ze laten zien bij Het Gege-
venshuis. n

Tieme de Jonge is marketing communicatie specialist bij 

IMAGEM. Voor meer informatie, zie 

www.imagem.nl/big-data-management.
blijft het beeld op alle schaalniveaus scherp. 
Het is ook mogelijk om met dit formaat de 
beelden weer te geven op kleinere appara-
ten, zoals smartphones.

Rasterbeelden
Bij Het Gegevenshuis is het hierboven ge-
noemd beeldmateriaal eenvoudig en snel te 
ontsluiten met de door IMAGEM geleverde 
oplossing ERDAS APOLLO. “Het is specifiek 
gemaakt voor het publiceren van rasterbeel-
den”, legt Vromen uit. APOLLO omvat ook het 
organiseren van geografische en organisato-

niet aangeleverd is als ECW. 
Het ECW-formaat biedt een optimale verhou-
ding tussen het terugdringen van de benodig-
de opslagcapaciteit, leessnelheid en behoud 
van kwaliteit. Beeldmateriaal zoals luchtfoto’s 
worden voor wel 95 procent vooral gebruikt 
als visualisatielaag, om naar te kijken dus. 
In die gevallen werkt compressie naar ECW 
goed. Zonder visueel kwaliteitsverlies worden 
de data gecomprimeerd naar ongeveer 5 
procent van de originele omvang. Een foto 
van 1 GB wordt in één klap teruggebracht 
naar 50 MB. Dankzij de formule van ECW 

Het Gegevenshuis
Informatie vormt de dienstenkern van Het Gegevenshuis. De dien-
sten rondom informatie kunnen in drie categorieën onderverdeeld 
worden: inwinnen, beheren en informeren.

Inwinnen
Het inwinnen bestaat uit landmeetkundige werkzaamheden en an-
dere methoden voor inwinnen van ruimtelijke informatie. Landme-
ten omvat daarbij een breed scala aan diensten, waaronder het via 
metingen voorbereiden van civieltechnische projecten, metingen 
ten behoeve van rioolbeheer en complete inventarisatiemetingen 
ten behoeve van evenementen. Het inwinnen van deze informatie 
is gebonden aan kwaliteitsmaatstaven. Het Gegevenshuis bundelt 
expertise en capaciteit om de inwinning van data te stroomlijnen. 
Zo verricht Het Gegevenshuis zelf alle metingen voor de BGT.

Beheren
Met betrekking tot het beheer van data verzorgt Het Gegevenshuis 
het integrale beheer van diverse basisregistraties en verwerken van 
andere relevante registraties in een centraal gegevensmagazijn. 

De doelstelling van Het Gegevenshuis voor de BGT is het volledig 
ontzorgen van deelnemers. Hieronder vallen onder meer de wet-
telijke verplichtingen, geometrie volgens BAG-regelgeving, aanslui-
ten op de behoefte rondom de BOR en het leveren van informatie 
aan de Landelijke Voorziening. Daarnaast levert Het Gegevenshuis 
diensten met betrekking tot de inwinning van overige objecten uit 
het Informatie Model Geo (IMGeo) en de beheer- en de kwaliteits-
coördinatie. 

Informeren
Met betrekking tot informeren, zorgt Het Gegevenshuis voor het 
toegankelijk maken van informatie uit basisregistraties en andere 
bronnen via een geo-informatiesysteem of digitale tekeningen. 
Het Gegevenshuis maakt gebruik van een GIS waarmee medewer-
kers en externe afnemers altijd actuele informatie kunnen afnemen. 
Dit informatiesysteem wordt gevoed vanuit het gegevensmagazijn, 
maar ook met informatie zoals beschikbaar in Publieke Dienstverle-
ning Op de Kaart (PDOK).

www.gegevenshuis.nl
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Masterstudent in de spotlight – Nieuw eScience nD-Point-
Cloud-project – Nieuwe gast Martin Kodde – Agenda 

Masterstudent in de spotlight: Daan Molleman
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In deze rubriek wordt een student die 
recent zijn of haar afstudeerwerk heeft 
afgerond in de spotlight gezet. Ditmaal 
Daan Molleman. Daan heeft zijn MSc 
GIMA-afstudeerwerk verricht bij De-
fensie onder begeleiding van kapitein 
Bas Ooink en TU Delft-begeleiders 
Jesús Balado Frías en Peter van 
Oosterom. 
De opdracht betrof het maken van 
een bodemkaart met behulp van de 
machine learning techniek Random 
Forest-regressie. Voor militaire ter-
reinanalyse is een gedetailleerde bodemkaart nodig om 
de begaanbaarheid van het terrein tijdens een missie 
te beoordelen. Met het Random Forest-algoritme zijn 
individuele bodemeigenschappen te voorspellen: zand, 
slib, klei, grove fragmenten, organisch gehalte en is de 
kationenuitwisselingscapaciteit vast te stellen. Met deze 
bodemeigenschappen kan de standaard bodemkaart 
gebaseerd op het ‘Unifi ed Soil Classifi cation System’ 
(USCS) worden gemaakt. Als voorspellers zijn onder 

meer satellietbeelden, spectrale indi-
ces, hydrologische gegevens, digitale 
hoogtemodellen en afgeleiden daarvan 
gebruikt. Met behulp van open-source-
bodemmonsters in combinatie met deze 
verklarende voorspellers die voor heel 
Europa beschikbaar zijn, wordt het mo-
del getraind om bodemeigenschappen 
te voorspellen in gebieden waar geen 
bodemmonsters aanwezig zijn, met een 
ruimtelijke resolutie van 30 meter. Voor 
het bepalen van de juiste bodemclas-
sifi catie zijn nog twee gecompliceerde 

watergerelateerde bodemeigenschappen nodig: de 
Liquid Limit en de Plasticity Index. Met behulp van een 
regressieanalyse zijn deze te voorspellen. 
Uit Daans onderzoek bleek het Random Forest-algorit-
me effectief in het voorspellen van bodemeigenschappen 
met beperkte beschikbare monsters met behoud van 
een ruimtelijke resolutie van 30 meter. De scriptie is 
beschikbaar via gdmc.nl/publications.
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Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoek op gebied van Geo-information Technology & Governance inclusief 
het KCOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoek wordt uitgevoerd 
bij de Faculteit Bouwkunde.

Nieuwe gast Martin Kodde
 
Met ingang van mei 2021 treedt Martin 
Kodde aan als gast binnen de groep GIS 
Technology. Hiermee worden de banden tus-
sen de TU Delft en de beroepspraktijk nog 
strakker aangehaald. 
Martin Kodde heeft een bachelordiploma 
in Geodesie van de Hogeschool Utrecht en 
een masterdiploma in Geomatics van de 
TU Delft. Na zijn studie heeft Martin ruim 
twaalf jaar gewerkt bij Fugro, de laatste 
jaren als hoofd van het Regional Innovation 
Centre in Leidschendam. Sinds 2018 is 
Martin directeur-eigenaar van Geodelta, een specialistisch 
ingenieursbureau op het gebied van software en advies over 
fotogrammetrie, laserscanning en geodesie. Geodelta levert 
onder meer software voor stereokartering en voor het nauw-
keurig modelleren van verkeersongevallen. Daarnaast levert 
Geodelta advies en kwaliteitscontroles aan onder andere 
Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen en vele andere 
organisaties.
De interesses van Martin liggen op het gebied van moderne 
data-inwinning, de kwaliteit van deze data en hoe deze data 
effectief gebruikt kunnen worden. Moderne geodetische 
inwinsystemen maken gebruik van puntenwolken of foto’s 
voor het vastleggen van de omgeving. Toch is veel gebruik 
van geodata gebaseerd op het concept van punten, lijnen en 
vlakken. Is het mogelijk om direct gebruik te maken van de 

ingewonnen data, bijvoorbeeld door visuali-
saties en analyses direct op puntenwolken 
en foto’s uit te voeren? Wat is dan de kwali-
teit van deze data en hoe kan deze kwaliteit 
het beste beschreven worden?
Als gast van de groep GIS Technology zal 
Martin verdieping zoeken op bovenge-
noemde vraagstukken en waar mogelijk 
medewerking verlenen aan lopende of 
nieuwe onderzoeksprojecten. Binnen het 
onderwijs zal Martin gastcolleges verzorgen 
en via Geodelta deelnemen aan toekomstige 

syntheseprojecten.
Martin is bereikbaar via martin@geodelta.com. 

Agenda
De komende maanden staan de volgende evenementen 
gepland (zie www.gdmc.nl/events):

- 22 juni 2021: promotie Agung Indraijt 
-  24 juni 2021: LADM/3D LA workshop  
(tijdens FIG working week 2021)

- 25 juni 2021: Geomatics day, TU Delft (online)
-  11-13 oktober 2021: FIG 3D Cadastres workshop  
(samen met 3D GeoInfo conference)

Schets van de OPCM-infrastructuur voor nD-PointCloud-data

Nieuw eScience pointcloud-project 
Het nD-PointCloud-projectvoorstel van de TU Delft is geselec-
teerd in het ‘Innovative eScience Technologies’ (eTEC) pro-
gramma van het Netherlands eScience center (van SURF en 
NWO). Dit project is bedoeld om puntenwolken tot de primaire 
weergave te maken voor ruimtelijk-temporele representaties in 
de gehele verwerkingsketen: data-acquisitie, opslag, analyse, 
visualisatie en verspreiding. Tegenwoordig worden puntenwol-
ken voornamelijk gebruikt in de data-acquisitiefase; raster- of 
object (vector) modellen worden gebruikt in de andere fasen. Het 
uitvoeren van de extract-transform-load (ETL)-acties wordt een 
steeds groter probleem bij het gebruik van big data. Op basis 
van een nieuw gebruik van nD-ruimtevullingscurves met hoge 
resolutie zal dit project een diepe integratie van ruimte, tijd en 
schaal in gegevensorganisatie realiseren en High Performance/ 
Throughput Computing voor big data mogelijk maken. Door be-
werkingen direct op de puntenwolkgegevens mogelijk te maken, 
realiseert de nD-PointCloud-aanpak grote vooruitgang in domei-
nen die ruimtelijk-temporele gegevens met hoge nauwkeurig-
heid vereisen waarbij geen verlies van gegevens mag optreden. 
Er zal ook een gedistribueerde Open Point Cloud Map (OPCM)-
infrastructuur worden ontwikkeld die het delen van big data 
nD-PointCloud ondersteunt en interactieve realtime-visualisatie 
mogelijk maakt met behulp van perspectiefweergaven zonder 

datadichtheidsschokken, geleidelijk in- en uitzoomen en progres-
sieve datastreaming tussen de webservers en webclients. 
In samenwerking met Deltares worden toepassingen uit het 
domein van waterbeheer gebruikt als proof-of-principle. Als dit 
lukt, zal nD-PointCloud het geprefereerde model worden dat 
vooruitgang mogelijk maakt op vele (onderzoeks)gebieden zoals 
cultureel erfgoed, landbeheer, vegetatiemonitoring, gebouwmo-
dellering, transport en mobiliteit.
Het project heeft een duur van drie jaar en naast de onderzoe-
kers en een nieuwe postdoc bij TU Delft zullen ook researchsoft-
ware-engineers van het eScience center deelnemen.
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kationenuitwisselingscapaciteit vast te stellen. Met deze 
bodemeigenschappen kan de standaard bodemkaart 
gebaseerd op het ‘Unifi ed Soil Classifi cation System’ 
(USCS) worden gemaakt. Als voorspellers zijn onder 

meer satellietbeelden, spectrale indi-
ces, hydrologische gegevens, digitale 
hoogtemodellen en afgeleiden daarvan 
gebruikt. Met behulp van open-source-
bodemmonsters in combinatie met deze 
verklarende voorspellers die voor heel 
Europa beschikbaar zijn, wordt het mo-
del getraind om bodemeigenschappen 
te voorspellen in gebieden waar geen 
bodemmonsters aanwezig zijn, met een 
ruimtelijke resolutie van 30 meter. Voor 
het bepalen van de juiste bodemclas-
sifi catie zijn nog twee gecompliceerde 

watergerelateerde bodemeigenschappen nodig: de 
Liquid Limit en de Plasticity Index. Met behulp van een 
regressieanalyse zijn deze te voorspellen. 
Uit Daans onderzoek bleek het Random Forest-algorit-
me effectief in het voorspellen van bodemeigenschappen 
met beperkte beschikbare monsters met behoud van 
een ruimtelijke resolutie van 30 meter. De scriptie is 
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strakker aangehaald. 
Martin Kodde heeft een bachelordiploma 
in Geodesie van de Hogeschool Utrecht en 
een masterdiploma in Geomatics van de 
TU Delft. Na zijn studie heeft Martin ruim 
twaalf jaar gewerkt bij Fugro, de laatste 
jaren als hoofd van het Regional Innovation 
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Martin directeur-eigenaar van Geodelta, een specialistisch 
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voor het vastleggen van de omgeving. Toch is veel gebruik 
van geodata gebaseerd op het concept van punten, lijnen en 
vlakken. Is het mogelijk om direct gebruik te maken van de 

ingewonnen data, bijvoorbeeld door visuali-
saties en analyses direct op puntenwolken 
en foto’s uit te voeren? Wat is dan de kwali-
teit van deze data en hoe kan deze kwaliteit 
het beste beschreven worden?
Als gast van de groep GIS Technology zal 
Martin verdieping zoeken op bovenge-
noemde vraagstukken en waar mogelijk 
medewerking verlenen aan lopende of 
nieuwe onderzoeksprojecten. Binnen het 
onderwijs zal Martin gastcolleges verzorgen 
en via Geodelta deelnemen aan toekomstige 

syntheseprojecten.
Martin is bereikbaar via martin@geodelta.com. 
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uitvoeren van de extract-transform-load (ETL)-acties wordt een 
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werkingen direct op de puntenwolkgegevens mogelijk te maken, 
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heid vereisen waarbij geen verlies van gegevens mag optreden. 
Er zal ook een gedistribueerde Open Point Cloud Map (OPCM)-
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nD-PointCloud ondersteunt en interactieve realtime-visualisatie 
mogelijk maakt met behulp van perspectiefweergaven zonder 
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In samenwerking met Deltares worden toepassingen uit het 
domein van waterbeheer gebruikt als proof-of-principle. Als dit 
lukt, zal nD-PointCloud het geprefereerde model worden dat 
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dellering, transport en mobiliteit.
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Voor het pilotproject van Van Gelder, Wavin en het Havenbedrijf Rotterdam zijn 16 intelligente kolken geplaatst  
in het havengebied. © Ries van Wendel de Joode

Interview

Dat Van Gelder en het Havenbedrijf sa-
men optrekken in het pilotproject zal 
geen verbazing wekken. Infrabouwer 

Van Gelder en het Havenbedrijf zijn al enige 
tijd aan elkaar verbonden met een samen-
werkingsovereenkomst om de innovatiekracht 
te versterken. Van Gelder zorgt daarbij voor 
het onderhoud in de openbare ruimten van 
het Rotterdamse haven- en industriegebied. 
De aannemer is binnen het havengebied 
verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘on-
derhoudscontract grijs’ én voor het beheer en 
onderhoud van de openbare verlichting. Bin-
nen dit raamwerk van afspraken reinigt de 
aannemer jaarlijks zo’n 13 duizend kolken. 
Dat ook Wavin betrokken is bij de pilot is 
geen verrassing, aangezien dit bedrijf al een 
tijd een samenwerkingspartner is van Van 
Gelder. Marcel Jongedijk, directeur open 
innovation & new ventures bij de Wavin 
Group, vertelt hoe het bedrijf betrokken raak-
te bij het pilotproject: “Vorig jaar stelden Van 
Gelder en het Havenbedrijf zichzelf de vraag 
hoe ze het beheer van de infrastructuur in 
het havengebied zouden kunnen verbeteren 
en tegelijkertijd overlast door bijvoorbeeld 
regenwater zouden kunnen voorkomen. 
Omdat ze gehoord hadden dat wij al bezig 
waren met de ontwikkeling van een slimme 
straatkolk, kwam Van Gelder eens informe-
ren wat de status daarvan was. We hadden 
daarvoor namelijk ook al eens met dit bedrijf 
samengewerkt aan de ontwikkeling van een 
makkelijk te installeren straatkolk en dat had 
goede resultaten opgeleverd voor alle betrok-
kenen, dus dat was een logisch voorstel. He-
laas was de slimme straatkolk waar ze over 
gehoord hadden een studentenopdracht die 
binnen ons bedrijf was uitgevoerd en hadden 
we nog niks panklaar beschikbaar, zodat het 
even duurde voor we een product hadden 

dat geschikt was voor een pilot. Niet dat dit 
heel veel tijd in beslag nam, overigens: na 
het eerste contact hierover in maart 2020, 
konden we in september al de eerste slimme 
kolk installeren.” 

Onderhoudsprogramma
Voor het Havenbedrijf is de wens om eens 
te kijken naar de voordelen van intelligente 
kolken vooral ontstaan uit de gedachte dat 
het beheer en onderhoud van de infrastruc-
tuur in het Havengebied efficiënter zou moe-
ten kunnen. Olaf Rienks, asset manager in-
frastructuur bij het Havenbedrijf Rotterdam, 
licht toe: “We hebben van oudsher een vast 
onderhoudsprogramma waarbij alle kolken 
in het havengebied periodiek worden gecon-
troleerd en leeggezogen. Dat is op zichzelf 
wel een normale manier van werken, maar 
het kan voorkomen dat daarbij kolken be-

zocht worden die nog niet vervuild zijn. Met 
de informatie over de vullingsgraad van een 
specifieke kolk kunnen we maatwerk maken 
van het onderhoud en onze middelen veel ef-
ficiënter inzetten.” 
Een extra voordeel van de intelligente kolken 
is dat hiermee ook de vervuilingsfactoren in 
kaart te brengen zijn. “Sommige kolken lij-
ken heel erg op elkaar, maar lopen toch op 
een ander tempo vol. Het is natuurlijk heel 
interessant om te weten waar dat precies aan 
ligt. We hebben daar natuurlijk al wel een 
beeld van, maar met de gedetailleerde data 
verwachten we dat nog behoorlijk te kunnen 
verbeteren. Dat is echter wel een doel voor de 
middellange termijn, want het werken met sen-
soren, het ontsluiten van data en het optimali-
seren van ons onderhoudsbeleid op basis van 
die data is voor ons ook nieuw en we moeten 
dus ook tijd nemen om te leren hoe we dat het 

Een datagedreven kolk die zelf de vullingsgraad aangeeft zodat hij tijdig geleegd 
kan worden. Het havengebied van Rotterdam heeft 16 kolken als proef in het 
areaal laten installeren. Aannemingsmaatschappij Van Gelder, leverancier Wavin 
en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan deze pilot waarbij kolken van 
sensoren worden voorzien, zodat de vullingsgraad ervan op afstand in te zien is. Door Lambert-Jan Koops

Slimme kolken maken maatwerk 
mogelijk bij Havenbedrijf 

Monitoring kolken biedt voordelen voor beheer en onderhoud
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Het Rotterdamse haven- en industriegebied bevat in totaal zo’n 13 duizend kolken die jaarlijks moeten worden gereinigd. © Danny Cornelissen

gedifferentieerde onderhoud kan de verstop-
ping van kolken worden voorkomen, iets wat 
de veiligheid voor de weggebruikers verbe-
tert. De kern van het project is dan ook dat 
de beschikbare middelen hiermee effectiever 
in te zetten zijn.”

beeld omdat de toegankelijkheid en veilig-
heid van de haven daarmee verbetert. Een 
servicevoertuig blokkeert de infrastructuur en 
dat betekent oponthoud voor de andere weg-
gebruikers. Ook ontstaat er minder risico dat 
er water op de weg blijft staan, dankzij het 

beste kunnen doen”, vertelt Rienks. Jongedijk 
vult zijn pilotgenoot aan door op te merken 
dat de winst van het project niet alleen in ver-
beterde efficiency en extra inzicht zit. “Ook 
zijn er verschillende secundaire voordelen bij 
het gebruik van intelligente kolken, bijvoor-

GeoBusiness Nederland, dé branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie
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De introductie van intelligente kolken zal het beheer en onderhoud van de infrastructuur in het havengebied  
significant efficiënter maken. © Danny Cornelissen

Interview

Overkoepelend sensorplan
Het pilotproject voor de slimme kolken draait 
inmiddels op volle toeren en de verwachting 
is dat het project de investering zeker waard 
zal zijn. Omdat het gebruik van sensoren 
zo’n grote belofte inhoudt, kijkt het Haven-
bedrijf inmiddels ook naar andere manieren 
om hier gebruik van te maken. Tim de Zwart, 
asset manager bij het Havenbedrijf Rotter-
dam, vertelt hierover. “Momenteel werkt het 
Havenbedrijf aan een overkoepelend sensor-
plan, waarbij voor elke afdeling wordt geïn-
ventariseerd op welke manier sensoren een 
bijdrage kunnen leveren aan de werkzaam-
heden. Tegelijkertijd werken we ook al con-
crete toepassingen uit, zoals het gebruik van 
sensoren in afvalcontainers. Het gebruik zal 
daarbij enigszins vergelijkbaar zijn met het 
gebruik van sensoren bij de kolken, omdat 
de sensoren bijhouden hoe vol de containers 
zitten en we op basis daarvan de lediging 
willen bijsturen.” 
Waar het sensorplan voor de afvalcontainers 
dus in het verlengde ligt van het plan voor de 
kolken, daar zijn er ook totaal andere ideeën 
voor het gebruik van sensoren, zoals bijvoor-
beeld de proef met slimme bolders laat zien. 
Bolders zijn meerpalen, die typische lage 
metalen paddenstoelachtige palen aan de 
kade, waar een schip door middel van een 
kabel aan kan worden vastgelegd. Omdat 
schepen steeds groter worden, is het voor de 
veiligheid erg belangrijk om te weten of de 
bolders en ook de kademuur de krachten nog 
wel aankunnen wanneer een schip aanmeert. 
Om die krachten te kunnen meten, wordt er 
nu een proef gedraaid met slimme bolders 
die kunnen meten hoe hard eraan wordt ge-
trokken en naar welke kant. 
“Er zijn nog mogelijkheden genoeg voor het 
verder verbeteren van de manier waarop we 
als havenbedrijf omgaan met onze assets,” 
stelt Rienks ten slotte, “zowel op het gebied 
van beheer als voor de inzet bij projecten. 
Door te investeren in sensortechnologie kun-
nen we veiliger, effectiever en ook duurzamer 
ons werk doen en pilotprojecten zoals de in-
telligente kolken zijn duidelijk stappen in de 
goede richting.” n
 

www.portofrotterdam.com

www.vangelder.com

www.wavin.com

en onderhouden van de kolken. Van Gelder 
is ook zelf verantwoordelijk voor het ontwik-
kelen en verbeteren van de service. Martijn 
Zeeman, technisch manager bij Van Gelder, 
legt uit hoe de werkzaamheden binnen het 
pilotproject zijn verdeeld: “We voeren elke 
maand een fysieke inspectie uit van de intel-
ligente kolken, om te controleren of de status 
ook overeenkomt met de data die zijn door-
gegeven. Vervolgens communiceren we de 
data weer met Wavin, zodat zij de feedback 
kunnen verwerken. Daarbij zijn we in de 
paar maanden dat we onderweg zijn overi-
gens nog geen schokkende dingen tegenge-
komen. We zien al wel langzaam verschillen 
ontstaan tussen de kolken, maar dat loopt zo-
als verwacht. Overigens duurt het wel even 
voor een kolk vol zit, dus het is een goede 
zaak dat we de tijd nemen voor deze pilot. 
Zeker ook omdat we graag de seizoensin-
vloeden in kaart willen brengen, is een jaar 
een mooie lengte.”
Voor Jongedijk en zijn collega´s is deze pilot 
van grote waarde, omdat dit de ruimte geeft 
om de intelligente kolk door te ontwikkelen 
op basis van werkelijke omstandigheden en 
klantfeedback. “Het biedt ons de tijd om de 
achterliggende techniek te finetunen en te con-
troleren. Ook willen we eventuele gebruikers-
wensen van Van Gelder en het Havenbedrijf 
graag doorvoeren, mochten zij tegen prakti-
sche problemen aanlopen. Voor dat deel geldt 
ook echt dat we leren door het te doen. Zo 
kregen we tijdens het installeren van de kolken 
al direct nuttige praktijkfeedback van de men-
sen in het veld over dingen waar we zelf niet 
aan gedacht hadden. Zo voegen we allemaal 
onze ideeën en kennis toe aan het project en 
maken we het samen beter.”

Intelligent vs conventioneel
Voor het pilotproject zijn 16 intelligente kol-
ken geplaatst in het havengebied, vier clusters 
van vier kolken verdeeld over twee schone en 
twee vuile gebieden. Tijdens het project zul-
len niet alleen de intelligente kolken worden 
gemonitord, maar ook de kolken eromheen. 
Rienks: “Naast de data van de intelligente 
kolken, zijn we ook heel benieuwd naar de 
manier waarop de intelligente en conventio-
nele kolken zich met elkaar verhouden. Als 
we weten hoe die relatie is, kunnen we na-
melijk bepalen hoeveel slimme kolken we in 
totaal moeten plaatsen in het havengebied 
om een goede dekking te hebben.” 
Voor de uiteindelijke verdeling van de intel-
ligente kolken over het havengebied wordt 
overigens niet alleen gekeken naar de dek-
king, merkt Jongedijk op. “Het is natuurlijk 
belangrijk om zicht te kunnen hebben op het 
hele havengebied, maar het risicoprofiel van 
de verschillende gebieden speelt ook een rol 
bij de plaatsing van de intelligente kolken. 
Op sommige plekken zou een verstopte kolk 
hooguit een paar natte sokken tot gevolg heb-
ben, op andere zou het de vertraging van het 
lossen of laden van een schip kunnen veroor-
zaken, met alle financiële gevolgen van dien. 
Logischerwijs zullen er in kwetsbare gebie-
den dan ook meer intelligente kolken komen 
dan dat er nodig zijn voor de dekking, omdat 
die investering zichzelf makkelijk terugver-
dient door het terugdringen van de overlast 
op die plekken.”

Fysieke inspectie
Binnen de Rotterdamse haven is Van Gelder 
via het prestatiegerichte onderhoudscontract 
niet alleen verantwoordelijk voor het plaatsen 
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Een op de drie Nederlandse bedrijven heeft inmiddels al geïnvesteerd in duurzame energie. © Sander van der Kolk, Bestpictures.nl 

In mei 2020 publiceerde het toenmalige 
kabinet de visie op de verduurzaming van 
de basisindustrie richting 2050. In die visie 

en het begeleidende schrijven werd benoemd 
dat de industriële productie klimaatneutraal 
moet worden en daarbij werd ook gesteld 
dat de Covid-19-crisis wel eens een goede 
aanjager zou kunnen zijn bij het behalen van 
dit doel. Of, om het schrijven van minister 
van Economische Zaken en Klimaat Wiebes 
te citeren: “Juist in deze onzekere tijden is 

het voor zowel private partijen als overheden 
belangrijk om over het langere-termijnper-
spectief van de economie na te denken en 
voorbereidingen te treffen voor de klimaat- en 
energietransitie.” Binnen de visie van Wiebes 
zal Nederland zich moeten richten op een 
ambitieuzer klimaatbeleid dan de rest van 
de EU. Door eerder te starten kunnen Ne-
derlandse bedrijven zo een koploperspositie 
krijgen bij het duurzaam produceren, waarbij 
niet alleen de basisindustrie zelf, maar ook 

toeleveranciers van kennis en machines deze 
positie zullen innemen. 

Stroomversnelling
De visie verduurzaming basisindustrie 2050 
van het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat gaat vooral in op de rol die de 
overheid zou moeten spelen op het gebied 
van innovatie, opschaling, infrastructuur 
en wetgeving. De opmerking dat de Covid-
19-pandemie een goed moment is om eens 

De afgelopen anderhalf jaar zijn de woorden van Winston Churchill vaak geci-
teerd: “Never waste a good crisis.” Nu het licht aan het eind van de tunnel dan 
inmiddels zo helder is dat we ook al achter ons kunnen kijken, is natuurlijk de 
vraag: is de coronacrisis inderdaad goed benut? Bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid. Door Lambert-Jan Koops

Covid-19-pandemie kans 
voor verduurzaming

Nieuwe technologie lijkt nuttig voor iedereen



37

gitale tweelingen, door veel energiebedrijven 
wordt gezien als dé sleutel tot de transitie van 
de sector naar een duurzame toekomst. Door 
de behoefte aan fysieke prototypes weg te 
nemen, stellen virtual twins energiebedrijven 
in staat hun afval en CO2-uitstoot te vermin-
deren. Dit biedt effectievere methoden om de 
levenscyclus van producten te verbeteren. Vir-
tual twins worden dan ook toegepast bij het 
bedenken van oplossingen om hernieuwbare 
energiebronnen te benutten en de virtual-twin-
benadering is een nuttige methode voor het 
verbeteren van de veiligheid van werkzaam-
heden op winningslocaties. Ook worden 
reeds vóór de bouw modellen van fysieke 
locaties met virtual twins in kaart gebracht. 

Technologie
De voordelen van het gebruik van digitale 
tweelingen die in het rapport genoemd zijn, 
zijn voor een groot deel ook van toepas-
sing voor bedrijven in de in het begin van 
dit artikel genoemde basisindustrie. Er is dus 
wel degelijk technologie voorhanden die het 
mogelijk maakt om grotere stappen te zetten 
op het gebied van duurzaamheid, maar dan 
moet iedereen wel op de hoogte zijn van het 
bestaan ervan. Daarom hier nog eens een al-
gemene mededeling: digitale tweelingen zijn 
nuttig, kunnen kosten besparen en helpen bij 
verduurzaming. Doe er wat mee. Of, in de 
woorden van Winston Churchill: “Never was-
te a good technological development!.” n
 

Voor de kamerbrief van minister Wiebes, zie  

https://tinyurl.com/4jh7h23k, voor het artikel van  

Bram Kuijpers, zie https://tinyurl.com/r829jk7z  

en voor het rapport van Dassault Systèmes,  

zie https://tinyurl.com/6yr99b57.

het oog op kostenbesparingen en het veilig-
stellen van de toekomst van het bedrijf. Of 
dat echt de volgorde van motivatie is of dat 
hierbij toch meespeelt dat sommige antwoor-
den sociaal wenselijker zouden zijn dan an-
dere, is natuurlijk een tweede, maar doet er 
ook niet echt toe. De bedrijven doen in ieder 
geval iets en het is nu ook weer geen schande 
om er als organisatie zelf van te profiteren 
wanneer er inspanningen worden geleverd 
voor het grotere goed. 

Langetermijnwinst
Met het einde van de crisis in zicht is de vraag 
nu of de afgelopen periode inderdaad goed 
benut is met betrekking tot verduurzaming. 
Landelijk, laat staan internationaal, is er niet 
echt iets van de grond gekomen, maar indi-
viduele bedrijven hebben dan toch voor ver-
betering gezorgd. Dat levert al directe duur-
zaamheidsvoordelen op, maar de bedrijven 
die hebben geïnvesteerd in duurzaamheid 
gedurende de pandemie, konden er wel eens 
meer baat bij hebben dan alleen de directe 
kostenbesparing die ermee gepaard ging. 
Zo is de conclusie van een onderzoek van 
Dassault Systèmes dat de tools en de vaardig-
heden die energiebedrijven tijdens de Covid-
19-pandemie hebben ontwikkeld van grote 
waarde zullen blijken in het post-coronatijd-
perk. Dit onderzoek focuste weliswaar op de 
energiesector, maar het bijbehorende rapport 
‘A sustainable future for business post-Covid’ 
bevat ook bevindingen die relevant zijn voor 
andere sectoren. Zo wordt er gesteld dat de 
pandemie de energiesector niet alleen voor 
uitdagingen stelde, maar bevestigt het onder-
zoek ook dat de crisis als een katalysator fun-
geert voor organisaties die duurzamer willen 
opereren. De grote vraag is: hoe? 

Grotere veranderingen
Uiteindelijk is de hoe-vraag natuurlijk de 
vraag waar het echt om draait. Want de 
overheid kan duurzaamheidseisen stellen 
aan steunpakketten of in het algemeen en 
bedrijven kunnen wel of niet een beter milieu 
op de eerste plaats stellen, maar als het niet 
duidelijk is op welke manier dat zou kun-
nen, dan blijft het bij goede bedoelingen. 
Natuurlijk zijn er de logische stappen, meer 
thuiswerken, zonnepanelen op het dak van 
het bedrijfspand en eventueel een elektrisch 
wagenpark, maar dat zal niet genoeg zijn 
om de doelen van 2030 te halen, laat staan 
om te spreken van de gedroomde stroomver-
snelling van verduurzaming die de crisis zou 
moeten opleveren. Er moeten dus meer en 
grotere veranderingen plaatsvinden. 
In het rapport van Dassault Systèmes is te le-
zen dat virtuele technologie, en met name di-

na te denken over het klimaat, de energie-
transitie en duurzaamheid werd echter steeds 
vaker door uiteenlopende partijen gemaakt, 
naarmate de crisis aanhield. In veel geval-
len gevolgd door de opmerking dat we niet 
alleen moeten nadenken, maar ook van de 
gelegenheid gebruik moeten maken om posi-
tieve ontwikkelingen in een stroomversnelling 
te krijgen. In een terugblik op het EY Energie-
debat in september 2020 stelde Bram Kuij-
pers, EY Nederland Partner bij EY-Parthenon, 
bijvoorbeeld voor om de in het leven geroe-
pen steunmaatregelen en herstelfondsen in 
te zetten voor de energietransitie. Op die 
manier zou niet alleen de economie kunnen 
worden ondersteund, maar de duurzaamheid 
van Nederland behoorlijk kunnen verbeteren. 
Hij pleitte er dan ook voor om voorwaarden 
te verbinden aan de bedrijfssteun van de 
overheid, want: “Een crisis zorgt er normali-
ter voor dat verouderde bedrijfsmodellen wor-
den vervangen door innovatieve toekomstbe-
stendige bedrijfsmodellen. Noodpakketten 
belemmeren deze creatieve destructie en zor-
gen ervoor dat bedrijven niet veranderen.” 
Kuijpers was niet de enige die een pleidooi 
hield om met noodsteun het nuttige te vereni-
gen met het noodzakelijke. Ook bleek een 
meerderheid van de Nederlandse bevolking 
volgens verschillende onderzoeken een voor-
stander van ‘groene’ steunpakketten. Maar 
ondanks dat bleef het bij de overheid bij het 
nadenken over het een en ander en werd ver-
duurzaming geen onderliggende voorwaar-
de voor het ontvangen van steun. 

Duurzame herstart
Vanuit de overheid werd met de steunmaat-
regelen niet aangestuurd op extra verduurza-
ming, maar dat bleek, voor een deel althans, 
ook niet nodig. Een onderzoek van ING le-
verde namelijk op dat het bedrijfsleven volop 
bezig is met een duurzame herstart uit de 
coronacrisis en dat bedrijven duurzaamheid 
inmiddels belangrijker vinden dan voor het 
uitbreken van de pandemie. Dit geldt dan met 
name voor grote bedrijven met 250 tot 1.000 
medewerkers, aangezien bijna vier op de vijf 
ondernemingen aangaf dat de noodzaak tot 
verduurzaming is gestegen en een op de drie 
al heeft geïnvesteerd in duurzame energie. 
De meeste stappen die de bedrijven hierbij 
hebben genomen, zijn daarbij overigens wel 
laagdrempelig – zoals energiebesparing, af-
valrecycling, waterbesparing en het gebruik 
van duurzame energie – maar er wordt in 
ieder geval aan gewerkt. 
Bij het onderzoek van ING lieten de onder-
vraagde bedrijven weten in de eerste plaats 
voor een beter milieu te willen investeren in 
verduurzaming en het daarnaast te doen met 
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De RijnlandRoute van 500 miljoen euro is een ontwerp/bouw- en onderhoudsproject van 4 kilometer met een  
boortunnel met een lengte van 2,2 kilometer met het doel de verkeersdrukte in het centrum van de stad  

te verminderen. © Arthe Civil & Structure

De RijnlandRoute is een nieuwe wegver-
binding tussen Katwijk, via de A44, en 
de A4 bij Leiden. Deze nieuwe route 

moet de regio economisch versterken en is een 
investering in de bereikbaarheid en leefbaar-
heid van het gebied. De weg lost bestaande 
knelpunten op en garandeert de doorstroming 
in de regio Holland Rijnland.
Een belangrijk onderdeel van de Rijnland-
Route is de boortunnel. Bij de planning van 
het project is veel moeite gedaan om een op-
lossing te vinden die niet sterk zou ingrijpen 
in de bestaande omgeving. Dit is grotendeels 
gelukt door de weg als een verdiepte ligging 
en tunnel aan te leggen. De tunnel bevat twee 
buizen op een tussenafstand van 8 meter bij 
de ingang. De breedte van beide buizen be-
draagt 9,79 meter, zodat er ruimte is voor 
twee rijbanen per buis. Voor de veiligheid be-
vat de tunnel om de 250 meter dwarsverbin-
dingen tussen de twee tunnelbuizen die in het 
geval van calamiteiten als vluchtroute kunnen 
dienen van de ene naar de andere tunnelbuis.

Een van de uitdagingen bij de totstandko-
ming van de tunnel is de zachte grond van de 
Nederlandse polders, die tot een diepte van 
elf meter bestaat uit turf en klei. Arthe Civil 
& Structure werd aangesteld om ingenieurs-
diensten te leveren voor de te boren tunnel, 
ophogingen en tijdelijke werkzones. Zodra 
de tunnels klaar waren, moesten de tijdelijke 
werkzones namelijk vervangen worden door 
ophogingen voor een nieuwe tunnelweg bij 
Leiden Zuid. Arthe Civil & Structure moest 
daarom binnen een korte tijd een grote, geo-
synthetische en verstevigde ophoging met pa-
len ontwerpen met gebruik van duurzame ma-
terialen en met name opgetrokken uit zand. 

Settlementrisicoanalyse
Arthe Civil & Structure moest de settlementrisi-
coanalyse bepalen en vaststellen hoe twee be-
staande gaspijpleidingen in de buurt van het 
logistieke gebied van de tunnel konden worden 
verplaatst. Hiertoe moest het bedrijf software 
voor geotechnische analyse implementeren zo-
dat het berekeningen kon uitvoeren met de ein-
dige-elementmethode. Zo kon het proces sneller 
verlopen en konden krachten en verplaatsingen 
worden beheerst. Met de software was het bo-
vendien mogelijk om een settlementrisicoana-
lyse uit te voeren voor het boorproces van de 
tunnel en kon de invloed van de interactie tus-
sen de twee buizen worden vastgesteld. 

De RijnlandRoute is een ontwerp/bouw- en onderhoudsproject van vier kilometer en een 
boortunnel met een lengte van 2,2 kilometer, de Corbulotunnel. Het vijfhonderd miljoen 
euro kostende project biedt een nieuwe verbinding rondom Leiden vanaf de kust en de 
A4, om verkeersdrukte door het stadscentrum te verminderen. Arthe Civil & Structure 
voerde voor dit project een analyse uit van het settlementrisico. Door Jana Miller

Analyses en berekeningen 
rondom de Corbulotunnel

Arthe Civil & Structure brengt settlementrisico in kaart

Artikel

Arthe Civil & Structure 
Arthe Civil & Structure is een in 2001 
opgericht ingenieurs-/adviesbureau dat 
zowel nationaal als internationaal ope-
reert. De belangrijkste werkterreinen van 
het bureau zijn geotechniek en tunnel-
bouw, waarbij het uiteenlopende ingeni-
eursdiensten aanbiedt voor alle fases van 
deze projecten. De adviesdiensten kun-
nen daarbij variëren van gedetailleerde 
design & engineering tot toezicht op en 
begeleiding van de uitvoering van civiele 
werken.
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Arthe Civil & Structure leverde ingenieursdiensten voor de boortunnel, ophogingen en tijdelijke werkzones, inclusief 
het logistieke gebied van de tunnel. © Arthe Civil & Structure

Een doorsnede van de boortunnel die start bij de A4 en ten westen van de spoorlijn Den Haag-Leiden weer 
boven komt. 

Het bedrijf maakte gebruik van PLAXIS 2D en PLAXIS 3D geotechnische analysesoftware voor meerdere sensitiviteitsanaly-
ses, waarmee aanvullende resultaten van bodemonderzoeken konden worden opgenomen. © Arthe Civil & Structure

bedrijf de versteviging van de pilaren ana-
lyseren en zo de grootte van de ophogingen 
optimaliseren ten opzichte van de vooraf be-
laden gebieden. Hiermee wordt gecompen-
seerd voor settlements na de bouw of wor-
den ze zelfs volledig opgevangen. Op basis 
van de resultaten van de berekeningen kon 
de projectindeling worden geoptimaliseerd 
om zo te voldoen aan alle vereisten van de 
eigenaar-beheerder van de gaspijpleiding. 
Zodra het project is voltooid, wordt de ver-
keersdrukte in de stad minder en daarmee de 
levenskwaliteit voor bewoners en bezoekers 
verbeterd. n

Jana Miller is manager product marketing structural analysis 

bij Bentley Systems. Voor meer informatie zie 

www.bentley.com. Voor meer informatie over de Rijnland-

Route, zie www.rijnlandroute.nl en voor meer informatie over 

Arthe Civil & Structure, zie www.arthecs.nl.

gen. Dankzij dit proces ontving het bedrijf 
een branchecertificering van Deltares, een 
onafhankelijk Nederlands instituut dat zich 
richt op toegepast onderzoek in de sector 
water en ondergrond. 

Optimalisatie projectindeling
Arthe Civil & Structure maakte gebruik van 
PLAXIS 2D en PLAXIS 3D voor settlement-
analyses van het tunnelboorproces en om de 
krachten en verplaatsingen te meten die wor-
den veroorzaakt door bevroren grond langs 
de hoofdtunnel. Met de resultaten kon het 

Eindige-elementmethode 
Met de PLAXIS 2D en 3D geotechnische 
analysesoftware van Bentley, kon Arthe Ci-
vil & Structure meerdere sensitiviteitsanaly-
ses uitvoeren, waarmee de resultaten van 
aanvullende bodemonderzoeken waren op 
te nemen. Dankzij de geotechnische analy-
sesoftware kon het bedrijf berekeningen uit-
voeren met de eindige-elementmethode om 
zo het proces sneller af te ronden en krachten 
en verplaatsingen te beheersen. Met behulp 
van PLAXIS-applicaties produceerde het team 
hoogwaardige ontwerp- en risicobeoordelin-

Tunnelboormachine 
De aanleg van tunnels als de Corbulotun-
nel is geen dagelijkse kost en voor dit pro-
ject is dan ook een specifieke tunnelboor-
machine ontworpen. Het woord machine 
is daarbij overigens een beetje verrader-
lijk, omdat dit een handzaam voorwerp 
suggereert. Dat is de tunnelboormachine 
echter zeker niet, want het betreft hier 
een voortbewegende fabriek van zo´n 
honderd meter lang die tegelijkertijd de 
grond verwijdert en de tunnelbuis bouwt. 
De boormachine is opgebouwd uit een 
boorschild met een graaf- en werkkamer. 
Achter het boorschild bevinden zich vier 
volgwagens met de besturingscabine en 
alle elektrische en hydraulische installa-
ties. Op de kop van het boorschild, aan 
de voorkant, bevindt zich het graafwiel. 
Hiermee schraapt de tunnelboormachine 
steeds laagjes grond weg.
De boormachine heeft de tunnelbuis ge-
bouwd, die bestaat uit betonnen ringen. 
Elke ring bestaat uit zeven segmenten. 
Voor de twee tunnelbuizen zijn 2.240 rin-
gen nodig, in totaal zijn er dus 15.680 
betonnen segmenten verwerkt. Per dag is 
tien tot vijftien meter tunnelbuis gebouwd, 
waarmee het boren van één tunnelbuis 
dus zo’n zes maanden in beslag nam. 
Eenmaal aangekomen bij de ontvangst-
schacht is de tunnelboormachine gede-
monteerd om vervolgens weer te worden 
opgebouwd bij de startschacht van de 
tweede buis. 
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De laatste paar jaar zijn steeds meer aannemers geautomatiseerde 3D-boor- en heitechnologie gaan testen en 
toepassen bij de aanleg van zonneparken. 

In het rapport van december 2020 ‘EU Mar-
ket Outlook for Solar Power, 2020–2024’ 
geeft de organisatie aan dat 2020 ondanks 

de Covid-19-pandemie een sterk jaar was 
voor zonne-energie in de EU, met een stijging 
van 11 procent of 18,2 GW aan door zon-
licht opgewekte elektriciteit in 2020. Hiermee 
was 2020 het op één na beste jaar voor de 
vraag naar energie uit zonnepanelen. De ver-
wachting is daarnaast dat de vraag ook de 
komende jaren zal stijgen. Of die positieve 
verwachtingen kunnen worden ingevuld, 
hangt van een aantal zaken af. Uiteraard 
moeten de investeringen op peil blijven, maar 
ook moet de aanleg de vraag kunnen bijhou-
den. De aanleg van zonneparken ondergaat 
een technologische transformatie, met name 
gericht op grotere efficiëntie en productiviteit. 

Bulldozers en graafmachines
Om aan de vraag te blijven voldoen en de 
steeds strakkere deadlines te kunnen honore-
ren, stapt een groeiend aantal aannemers die 
aan zonneparken werken over op het gebruik 
van technologie die in andere sectoren wordt 
toegepast om daar workflows te optimalise-
ren. Een voorbeeld is (3D-)machinebesturing 
op bulldozers en graafmachines, dat al wordt 
toegepast door aannemers om zowel de pro-
ductiviteit en de nauwkeurigheid, maar ook 
de veiligheid van medewerkers te vergroten. 
Door automatische controle toe te passen op 
een bulldozer krijgt de machine de functiona-
liteit om volautomatisch een horizontale lijn te 
volgen zoals een stoeprand, breuklijn, mid-
denstreep van een weg of de onderzijde van 
een helling, zonder hulp van de bestuurder. 

Volgens de laatste cijfers van Solar Power Europe, de vereniging van Europese 
ondernemingen in de hele keten van de solar-sector, blijven de verwachtingen 
rond zonne-energie nog steeds hooggespannen. Om die verwachting in te kunnen 
lossen, is het belangrijk om te blijven investeren in de bouw van zonneparken 
en dat laatste kan sneller, goedkoper en veiliger dankzij 3D-machinebesturing. Door Brian Choi

3D-Machinebesturing laat 
zonneparken sneller groeien

Boor- en heisystemen veranderen in dataverzamelaars

Hardware
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Trimble Groundworks biedt 3D-besturing van zowel besturing van de masthoek als de boordiepte, waarbij de 
machine automatisch stopt als de juiste diepte is bereikt.

voorbereiding en uitvoering met meer dan 50 
procent terug te dringen en de teamgrootte 
te verkleinen van 12 naar 3 à 4 personen. 
Daarbij kregen de medewerkers het voor 
elkaar om de palen zo’n 10 procent sneller 
te plaatsen, met grotere nauwkeurigheid, on-
danks dat het weer stevig tegenzat. Het engi-
neering team viel het daarbij op dat de palen 
nauwkeuriger waren geplaatst dan voorheen 
met de hand gebeurde. 

3D-Machinebesturing
Naast de toepassing op steeds meer gebie-
den, zoals nu de aanleg van zonneparken, 
is 3D-machinebesturing zelf ook in ontwikke-
ling. Zo biedt Trimble Groundworks 3D-bestu-
ring zowel besturing van de masthoek als de 
boordiepte, door de machine automatisch te 
laten stoppen als de juiste diepte is bereikt. 
De technologie is ontwikkeld om bestand te 
zijn tegen trillingen en schokken die met het 
boor- of heiproces gepaard gaan. Voor meer 
gebruiksgemak beschikken de systemen over 
extra grote displays met grote iconen, zodat 
deze ook in het volle zonlicht goed te zien 
zijn. Voor grotere efficiëntie en omdat zon-
neparken nogal eens op afgelegen locaties 
worden aangelegd, is de integratie van de 
systemen in het veld met de systemen op kan-
toor van essentieel belang.
De voordelen van 3D-machinebesturing in 
hei- en boorwerk hebben zich in de praktijk 
bewezen bij de aanleg van grootschalige 
zonneparken. Het belang van de efficiency-
winst zal onder druk van de markt alleen nog 
maar groeien in de komende jaren. n

Brian Choi is civil engineering specialty construction product 

manager bij Trimble. Zie voor meer informatie 

www.trimble.com. Voor het rapport van december 2020  

‘EU Market Outlook for Solar Power, 2020–2024’,  

zie https://tinyurl.com/eb3t3ekz. 

rotsbodem dankzij de machines met Trimble 
3D-technologie, af te ronden in de helft van 
de tijd die het ze had gekost met traditionele 
middelen. Daarnaast konden ze de nauwkeu-
righeid verbeteren door het systeem compleet 
af te stemmen op de bodemcondities. Het re-
sultaat was dat de afwijking van de plaatsing 
van de boorgaten overal binnen de gestelde 
tolerantie van slechts 1,27 centimeter bleef.
Met behulp van een Trimble Robotic Total Sta-
tion kon het team van TerraSmart de hoogte 
van de poten van de boormachine aanpas-
sen aan de steeds wisselende bodemhoogte. 
Op deze manier wisten ze de vereiste tole-
ranties qua hoogte, plaatsing en 1 procent 
verticale afwijking van de poten te bereiken.

On board zichtbaarheid
Op een meer recent project gebruikte McCarthy 
Building Companies Trimble Groundworks op 
een GAYK-heimachine met hydraulisch blok 
bij de aanleg van een 160 hectare groot in-
dustrieel zonnepark. Het team paste Trimble 
Business Center toe, software die landmeetkun-
dige data combineert tot CAD-tekeningen die 
gelezen kunnen worden door een heimachine. 
Het heiplan omvatte de paallengte, hoogtever-
schillen, vereiste hoogte van wallen en de uitlij-
ningen. Nadat de tekeningen waren geëxpor-
teerd naar het Trimble Piling System, werden 
de plannen zichtbaar op de on-board displays 
om zo het heien makkelijker te maken. Daarbij 
kon ook direct worden vergeleken of de reali-
satie overeenkwam met de plannen, zowel in 
2D als 3D.
Door 3D-machinebesturing toe te passen, wist 
deze aannemer de inzet van mankracht in de 

Dankzij augmented reality krijgt de bestuur-
der op een scherm in de cabine informatie 
over de actuele hoogte, de hoeveelheid die 
afgegraven of opgehoogd moet worden, de 
gewenste hellingsgegevens en andere re-
ferentiepunten. Hiermee kan hij of zij exact 
volgens de plannen en vereiste specificaties 
werken. Door dergelijke systemen toe te pas-
sen in de aanleg van zonneparken, maar 
dan specifiek op boor- en heisystemen, ver-
anderen deze machines van puur functioneel 
gereedschap in dataverzamelende systemen.

Het 3D-voordeel
De aanleg van zonneparken kent veel repete-
rende taken — meten, plannen, gaten boren, 
palen zetten en panelen installeren. Maar on-
danks dit repeterende karakter, moet het werk 
nauwkeurig worden uitgevoerd, zodat de pa-
nelen maximaal daglicht vangen, op de juiste 
hoogte en onder de juiste hoek staan, even-
tueel vrij kunnen bewegen en de opbrengst 
per oppervlakte zo hoog mogelijk is. Fouten 
corrigeren is kostbaar en tijdrovend.
De laatste paar jaar zijn steeds meer aan-
nemers geautomatiseerde 3D-boor- en hei-
technologie gaan testen en toepassen, met 
indrukwekkende resultaten. TerraSmart, een 
Amerikaanse aanbieder van solar, werkt 
met vijf grondboormachines uitgerust met 
het 3D Trimble Drilling System om zo snel 
en accuraat mogelijk duizenden boorpalen 
te plaatsen voor de installatie van racks met 
PV-panelen.
In maar vier maanden tijd boorden de teams 
van TerraSmart op een project meer dan 62 
duizend gaten. Ze wisten het boorwerk in de 
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Detail bij 10 centimeter puntfrequentie.

Het Belgische Reduct bestaat al sinds 
2001. Een team dat toen nog ‘internet-
boomondernemers’ werd genoemd, 

zag de noodzaak in van een kaartoplossing 
voor ondergrondse leidingen en kabels. In de 
tweede helft van de jaren negentig werden 
grote en snel geïmplementeerde breedband-
netwerken met een kleine diameter geïnstal-
leerd. De nauwkeurigheid van de as-built 
gegevens was echter matig. Om een oplos-
sing te bieden voor deze uitdaging voor 
pijplijnbeheer, lanceerde Reduct de DuctRun-
ner. Reduct brengt ondergrondse buisleidin-
gen in kaart met behulp van gyroscopische 
mapping-technologie. Vanaf het moment dat 
hun ‘rijdende robot’ (de sonde) op pad gaat 
door het ondergrondse kanaal of de buis, is 
het niet meer nodig deze te traceren terwijl 
deze op reis is. Wel moet er een uitgang zijn 
bij het eindpunt van de meting. Het ‘karretje’ 
moet immers ook weer naar buiten kunnen, 
maar dat kan eventueel ook het startpunt zijn. 
Omdat er geen elektromagnetische interfe-
rentie plaatsvindt, is een dergelijke methode 
prima geschikt voor werkzaamheden in de 
buurt van elektrische leidingen, in sterk ver-
stedelijkte gebieden, nabij spoorwegen, en-
zovoorts.

Techniek
Nauwkeurige 3D-profileringgyroscopen, versnel-
lingsmeters en soortgelijke sensoren vormen de 
kern van deze technologie die buisleidingen in 
kaart brengt. Stel je voor: de sonde is een pijl 
die perfect is uitgelijnd met de oriëntatie van de 
buis. Honderd keer per seconde registreren de 
sensoren de verandering in de richting waarin 
de pijl wijst. Twee geïntegreerde kilometertellers 
registreren de afgelegde afstand per monster, 

waardoor elk monster een lengte krijgt. Plaats 
alle monsters op volgorde en klaar is Kees: een 
nauwkeurig 3D-profiel van het buissegment in 
kaart gebracht. Met een snelheid tot twee meter 
per seconde zorgt zo’n DuctRunner voor mini-
male uitvaltijd voor netwerkoperaties, installatie-
teams en glasvezelploegen. Een getrainde ploeg 
kan binnen een uur na aankomst op locatie een 
3D GIS-resultaat van een buissegment produ-
ceren. Honderd monsters per seconde geven 
tevens de mogelijkheid voor een nauwkeurige 
meting van de buigradius, golvingen en smelt-
laslocatie.

Resolutie
In de loop der jaren ging Reduct inzien dat po-
sitionele datakwaliteit een belangrijke uitdaging 
is voor het beheer van ondergrondse pijpleidin-
gen. Waar het volgens Otto Ballintijn, CEO van 
Reduct om draait, is het verzamelen van vol-
doende gegevens op het te meten traject: “We 
hebben uitgebreid onderzoek verricht naar de 
resolutie van de metingen. Het blijkt een enorm 
verschil te geven wanneer een sensor hoog- of 
laagfrequente data doorgeeft. Met een tiencenti-
meterresolutie is zeer nauwkeurig te bepalen of 
en hoe in een rioolbuis het water zal afvloeien. 
Op hoofdlijnen is een resolutie van een meter 

Net als bij alle vormen van data-inwinning, is ook bij metingen van ondergrondse 
as-built situaties het bewustzijn gegroeid dat de resolutie van belang is. Door Remco Takken

Hogeresolutiemetingen 
onder de grond

Interview

Gyro-mapping in 3D

Detail bij 1 meter puntfrequentie.
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Detail bij 3 meter puntfrequentie.

weerstand verhoogt. Daardoor wordt mogelijk 
de maximale treksterkte van de kabels overschre-
den. Om het gedrag van de bundel te begrijpen, 
bracht de meetploeg van Reduct in één middag 
vier buizen van elk 800 meter lengte in kaart. 
De resulterende profielen werden geladen in 3D-
modelleringssoftware. Daarmee kon de gebrui-
ker over het resultaat ‘vliegen’ en concluderen 
dat er van torsie geen sprake was.

Buisintegriteit
Bij het installeren van stalen buizen onder druk is 
de integriteit van de buis op de lange termijn van 
het grootste belang. Specificaties voor wanddikte 
en buiging volgen doorgaans de ‘vuistregels’ van 
de branche. De 1000xD-regel voor HDD-installa-
ties met stalen buizen is er een van. Deze regel 
stelt dat de buigradius van een (recht stuk) buis 
minimaal duizend keer de diameter van de buis 
moet zijn. Ingenieurs specificeren de wanddikte 
en andere eigenschappen van de buis op basis 
van deze regel en een buigradius kleiner dan 
1000xD kan leiden tot een hoger dan gewenste 
spanning op de buis. Hogere stress staat gelijk 
aan een hoger risico. 
Omdat de DuctRunner-technologie logt op een 
frequentie van 100Hz (100 samples per secon-
de), kan de 2D- en 3D-buigradius van zo’n buis 
nauwkeurig worden bepaald. In dit geval is een 
HDD-curve ontworpen om comfortabel te voldoen 
aan de 1000xD-regel. Het diepteprofiel van de 
Reduct-meting laat echter zien dat de werkelijke 
curve significant afwijkt van het ontwerp, met 
name tussen de 40 en 70 meter boringlengte. De 
buis in deze case study heeft een diameter van 
323 millimeter. Volgens de 1000xD-regel moet 
een minimale straal van 323 meter worden aan-
gehouden (zwarte stippellijn). Met behulp van de 
X-View-buigradiuscalculator is de waargenomen 
minimumradius slechts 190 meter. Een straal van 
190 meter is gelijk aan ongeveer 590xD, een 
ernstige onderbieding van de Industry Standard-
specificatie. Als gevolg hiervan voldeed de buis 
niet aan de veiligheidsspecificatie van de klant 
en moest deze worden verwijderd en opnieuw 
geboord door de aannemer. n

Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver bij 

www.geotekst.eu. 

www.reduct.net

1 tot 10 centimeter. Terwijl voor andere
afdelingen, zoals degene die het GIS-platform
beheren, een lagere frequentie voldoende is,
bijvoorbeeld een 1 meter puntfrequentie. Ook 
de ingenieur die de buigstraal van bijvoorbeeld 
gasbuizen moet controleren, is gebaat bij een 
zo hoog mogelijke frequentie. Met ‘traditionele’ 
technologieën is het onmogelijk om de hoge fre-
quenties te meten.”

Kabelgoot met mantelbuizen
Verschillende soorten metingen zijn mogelijk met 
gyro-mapping. Zo trok een energiebedrijf een 
bundel van zes mantelbuizen voor toekomstige 
hoogspanningskabels. De ingenieurs waren 
bang dat de bundel mantelbuizen tijdens het 
trekken was getordeerd omdat het koppel de 

ook nog ‘best oké’, al zijn kleine, maar extreme 
afwijkingen dan al niet meer te zien. Bemeten 
we dezelfde buis met een resolutie van drie me-
ter, dan blijkt dat geen enkele opwaartse afwij-
king nog wordt meegenomen. Bij vijf meter valt 
geen enkele karakteristiek van de buis nog uit de 
data af te lezen.” 
Het hoge detailniveau voor het analyseren van 
rioleringen, is niet voor iedere gebruiker een ver-
eiste. Waar het wat Ballintijn betreft vooral over 
moet gaan, zijn twee zaken: open data en de 
toegevoegde waarde van hoge puntfrequentie. 
“Binnen een organisatie hebben meerdere afde-
lingen positionele data nodig. De technische in-
genieur belast met aanleg zal echter meer details 
nodig hebben om de best mogelijke conclusie te 
trekken, denk aan een hoge puntfrequentie van 

Detail bij 5 meter puntfrequentie.

Links: een vergelijking tussen het ontwerp (grijs) en de werkelijke situatie (de ‘as-built’, oranje).
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Het aantal verwachte ijsdagen 2050 volgens het scenario met sterke klimaatverandering belooft weinig goeds voor 
een toekomstige Elfstedentocht. 

De Klimaateffectatlas geeft een eerste in-
druk van dreigingen van overstromin-
gen, wateroverlast, droogte en hitte in 

Nederland. De atlas is gratis te gebruiken en 
daarmee een goed startpunt voor het uitvoe-
ren van een klimaatstresstest (zie kader). Voor 
elk van de vier grote thema’s: overstroming, 
wateroverlast, droogte en hitte, zijn binnen 
de atlas diverse kaartlagen beschikbaar met 
specifieke klimaateffecten. De vier thema’s 
corresponderen met de thema’s zoals be-
noemd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(zie kader).
De Klimaateffectatlas bestaat al sinds 2007 
en wordt standaard zo’n één à twee keer per 
jaar geüpdatet. Grootschalige updates vin-
den plaats rond het beschikbaar komen van 
nieuwe klimaatscenario’s, het KNMI verwacht 

de volgende scenario’s in 2023. Dit laatste is 
een duiding (zie kader) van het zesde assess-
mentrapport van het IPCC (zie kader) en bevat 
de nieuwste inzichten van dit rapport op het ge-
bied van zeespiegelstijging, extreme neerslag, 
droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van 
veranderingen. Voor zeespiegelstijging geeft het 
Klimaatsignaal’21 daarnaast indicatieve getal-
len. 
Er is de laatste jaren een sterke toename in het 
gebruik zichtbaar en daarom is de Klimaatef-
fectatlas vernieuwd: dit geldt enerzijds voor de 
functionaliteit met een nieuwe viewer en extra 
downloadmogelijkheden, maar anderzijds ook 
voor het aanbod met vele nieuwe kaarten.

Input eindgebruikers
De Klimaateffectatlas wordt sinds 2012 be-
heerd door Stichting Climate Adaptation Ser-
vices (CAS) en Arjen Koekoek is als adviseur 

Het thema klimaatverandering heeft inmiddels een duidelijke plaats gekregen op de 
Nederlandse (bestuurs)agenda. De effecten van de steeds warmere, drogere zomers 
en toenemende piekbuien maken het noodzakelijk om de ruimtelijke inrichting aan te 
passen. Wie wil weten welke richting het op gaat, kan daarvoor de Klimaateffectatlas 
raadplegen. Deze atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van 
de ordegrootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is com-
pleet vernieuwd in mei 2021 en beschikbaar via www.klimaateffectatlas.nl.

Door Lambert-Jan Koops

Duidelijk beeld klimaateffecten 
dankzij kaarten en verhalen

Klimaateffectatlas vernieuwd en uitgebreid

Interview

Klimaatstresstest
In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s binnen een gebied 
geïdentificeerd. De test bestaat in de kern uit het verzamelen en creëren van informatie die be-
schrijft welke effecten klimaatverandering in de toekomst kan hebben, en uit het combineren van 
deze informatie met verzamelde gegevens over de gevoeligheid van objecten en functies voor 
deze effecten. Er wordt onderzocht waar, wanneer, welke knelpunten hierdoor kunnen ontstaan, 
onder een scala aan mogelijke klimaatontwikkelingen. De stresstest gaat over zowel het stedelijk 
als landelijk gebied. Het onderzoekt de kwetsbaarheid van allerlei objecten en functies in een 
gebied, maar heeft specifieke aandacht voor vitale en kwetsbare functies. Dit zijn functies die cru-
ciaal zijn voor de rampenbeheersing, zoals de drinkwatervoorziening, en functies die bij uitval of 
een calamiteit ernstige schade veroorzaken voor mens, milieu of de economie.
Om tot eenduidige resultaten te kunnen komen, heeft het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in 
samenwerking met derden een bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld. De 
bijsluiter is een bundeling van aanwijzingen voor het uitvoeren van de test en helpt bij het inter-
preteren en toepassen van uitkomsten. De gestandaardiseerde stresstest verwijst naar de Klimaat-
effectatlas en de bijbehorende kaartverhalen als basisinformatie.

www.klimaatadaptatienederland.nl/stresstest/bijsluiter
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De basiskaart natuurlijk systeem valt niet onder een van de thema’s, maar vormt een basiskaart die voor meerdere 
thema’s relevant is.

De kaartverhalen leggen voor specifieke kaarten uit waarom deze relevant zijn, wat er precies op de bijbehorende 
kaart te zien is en wat wel en niet mogelijk is met de kaart.

gen we eindgebruikers en aanbieders met 
elkaar in contact, omdat we merken dat dit 
rechtstreekse contact beter bruikbare kaarten 
oplevert. Dat werkt al naar tevredenheid en 
heeft tot een twintigtal nieuwe kaarten geleid 
die we in mei beschikbaar hebben gesteld.” 

Specifieke informatie
Er is een grote diversiteit van kaarten in de 
Klimaateffectatlas, afkomstig van een brede 
groep van kennispartners. Daarbij zijn de 
kaarten opgezet op een manier die past 
bij de inhoud, legt Koekoek uit. “Sommige 
kaarten hebben een hoge resolutie, zoals 
de kaart voor de gevoelstemperatuur, en 
andere een veel lagere, zoals de kaarten 
over de ontwikkeling van de grondwater-
stand. Dat is ook wel logisch, want de ge-
voelstemperatuur kan op korte afstanden al 
zeer sterk variëren onder invloed van zaken 
als verstening en het wel of niet aanwezig 
zijn van schaduw, terwijl de grondwater-
stand veel minder scherp varieert. Verder 
zijn de kaarten allemaal ontwikkeld op ba-
sis van landelijke modellen: de resultaten 
geven daarom een redelijk goed beeld op 
regionaal schaalniveau en zijn meestal grof 
en indicatief op lokaal niveau. Als op de 
kaarten zichtbaar is dat er mogelijk sprake 
is van een grote impact, dan geeft dit lo-
kale gebruikers, zoals gemeenten en water-
schappen, vaak weer aanleiding om meer 
gedetailleerde informatie op maat te (laten) 
ontwikkelen.” 

Maar we zien ook steeds meer bedrijven 
gebruikmaken van de Klimaateffectatlas, bij-
voorbeeld vastgoedpartijen die willen weten 
wat er op hun portefeuille afkomt. De verschil-
lende partijen die de atlas raadplegen zijn 
vertegenwoordigd in een gebruikersgroep 
van twintig leden die mede bepaalt hoe de 
Klimaateffectatlas verder wordt ontwikkeld. 
Daarnaast overleggen we ook met kennis-
partners om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste mogelijkheden rond kaartontwikke-
ling, zodat we die kunnen voorleggen aan 
de gebruikers. Bij de kaartontwikkeling bren-

en GIS-specialist bij deze organisatie dan ook 
betrokken bij de update van de Klimaateffect-
atlas. Hij legt uit dat de ontwikkeling van de 
atlas sterk afhankelijk is van de input die de 
eindgebruikers geven. “Onze gebruikers zijn 
vooral organisaties die met enige regelmaat 
een klimaatstresstest uitvoeren, zoals ge-
meenten, waterschappen en provincies. Voor 
overheden geldt dat ze verplicht zijn om elke 
zes jaar een stresstest uit te voeren, zodat zij 
logischerwijs een groot deel van onze gebrui-
kers vormen, aangezien de Klimaateffectatlas 
een goede basis vormt voor deze stresstests. 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
staan alle projecten en maatregelen die 
ervoor gaan zorgen dat Nederland in 
2050 waterrobuust en klimaatbestendig 
is ingericht. Beschreven is hoe gemeen-
ten, waterschappen, provincies en het 
Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie 
willen versnellen en intensiveren. Het del-
taplan geeft aan welke doelen de partijen 
nastreven, hoe ze daaraan gaan werken 
en hoe ze de resultaten in beeld brengen. 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft 
een Kennisportaal ontwikkeld dat bijna 
honderd verschillende hulpmiddelen be-
vat voor het faciliteren en ondersteunen 
van partijen die werken aan klimaat-
adaptatie. Een van deze hulpmiddelen 
is de Klimaateffectatlas, maar ook de 
stresstest, de Klimaatschadeschatter en de 
Toolbox Klimaatbestendige Stad is hier te-
rug te vinden.

www.klimaatadaptatienederland.nl
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Het kaartverhaal van de hittekaart gevoelstemperatuur bevat een swipekaart waarbij het huidige klimaat en dat 
van 2050 over elkaar heen rollen. De oranjegele verkleuring richting 2050 betekent dat er zo’n drie graden 

gevoelstemperatuur bij komt op een hete zomerdag. 

en we ontwikkelen deze dan ook in nauw 
overleg met hen, zodat de kaartverhalen ze 
optimaal kunnen ondersteunen bij hun werk-
zaamheden.” n

www.klimaateffectatlas.nl

bron is waarvan de inhoud als open data 
kan worden gedeeld. Daarnaast laat het 
team van de Klimaateffectatlas ook kaarten 
ontwikkelen. “We hebben daar budget voor 
gekregen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie en besteden dit aan de kaarten die 
volgens ons en onze gebruikers het hardst no-
dig zijn. Dat betekent soms een totaal nieuwe 
kaart, zoals de kaart voor natuurbrandgevoe-
ligheid of de basiskaart natuurlijk systeem, 
maar soms ook dat we een kaart vervangen 
als er belangrijke nieuwe inzichten zijn, zoals 
bij de bodemdalingskaart het geval is. In het 
algemeen merken we overigens dat er steeds 
meer vraag komt naar risicogerichte kaarten, 
zodat een steeds completer beeld ontstaat 
van de verwachtingen, dus ik denk dat onze 
gebruikers de komende tijd vooral zullen vra-
gen of we daarin willen investeren.” 

Kaartverhalen
Naast het werk aan de kaarten en de bijbe-
horende viewer, is er veel aandacht besteed 
aan zogenoemde kaartverhalen die extra 
achtergrond geven bij de kaarten. “Daar zijn 
we inderdaad ook heel druk mee, omdat we 
merken dat het aanbieden van kaartinforma-
tie alleen, niet genoeg is. Met de kaartverha-
len willen we duidelijk maken wat er mogelijk 
is met de data, welke aspecten van belang 
zijn voor welke toepassingen en wat er speelt 
in een gebied. Zo wordt er in de verhalen 
stap voor stap uitgelegd waarom de kaart re-
levant is, wat er precies te zien is op de kaart 
en wat iemand wel en niet kan met de kaart. 
De kaartverhalen zijn daarmee dus erg nut-
tig voor eindgebruikers van klimaateffectdata 

Ontwikkeling nieuwe kaarten
Voor de data waar de kaarten op zijn ge-
baseerd, maken Koekoek en zijn collega’s 
in eerste instantie gebruik van bestaande 
bronnen. Voorwaarde is daarbij dat de bron 
landsdekkende data bevat en dat het een 

Interview

Duiding en scenario’s
Oorspronkelijk stond voor 2021 de publi-
catie van zowel het klimaatsignaal als de 
klimaatscenario’s 2021 gepland. De ople-
vering van de mondiale klimaatmodellen is 
echter vertraagd en daarom publiceert het 
KNMI de informatie in twee delen: dit jaar 
het KNMI Klimaatsignaal’21 en over twee 
jaar de KNMI’23-klimaatscenario’s. Deze 
scenario´s laten met getallen zien welke 
klimaatveranderingen in Nederland rond 
2050 en 2100 plausibel zijn. De getallen 
gaan daarbij over temperatuur, neerslag, 
droogte, wind en zeespiegelstijging. Daar-
naast beschrijven ze waargenomen tenden-
sen, en geven ze dertigjarige reeksen voor 
het weer die bij het toekomstige klimaat 
passen. Met die reeksen zijn verschillende 
gevolgen van klimaatverandering door te re-
kenen. Zo is bijvoorbeeld te berekenen hoe 
vaak een index in de toekomst overschreden 
zal worden, waarbij elke specifieke sector 
een eigen belang kan hebben bij deze in-
dex. Voorbeeld is het aantal dagen met 
een temperatuur boven de 25 graden of 
de maximale neerslaghoeveelheid in twee 
weken.

IPCC
Het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) is een in 1988 opgericht 
onderdeel van de Verenigde Naties dat 
belast is met het in kaart brengen van de 
risico’s van klimaatverandering. Het IPCC 
doet daarbij zelf geen onderzoek, maar 
evalueert wetenschappelijk onderzoek van 
derden.
Het uitgangspunt van het IPCC is dat het 
op onpartijdige, zuiver wetenschappelijke 
wijze dient te functioneren. De rapporten 
van het instituut dienen dan ook objectief 
de verzamelde input weer te geven en aan 
hoge wetenschappelijke eisen te voldoen. 
Het IPCC heeft sinds de oprichting vijf rap-
porten uitgebracht, waarvan de laatste 
verscheen in 2014. Dit rapport bevestigde 
eerdere conclusies over klimaatopwarming 
en acht het waarschijnlijk dat de opwarming 
van de aarde de 1,5 graden in 2050 zal 
overschrijden, onafhankelijk van de eventue-
le verminderde uitstoot van broeikasgassen. 
Het volgende rapport van het IPCC staat ge-
pland voor 2022.

www.ipcc.ch





48

BIGnieuws | juni 2021

Albert Haveman, kenniswerker infratechniek en trekker van het Betoninnovatieloket vanuit CROW: “We willen alle 
aanvragen binnen drie maanden afronden, zodat een partij die een idee indient ook snel duidelijkheid heeft.”

“Het idee voor het Betoninnovatie-
loket is ontstaan omdat de sector 
heeft geconstateerd dat er mo-

menteel wel wordt geïnvesteerd in innovatie 
op betongebied, maar dat die innovaties 
vervolgens niet meteen in de dagelijkse prak-
tijk worden toegepast. Het grootste probleem 
daarbij is dat de opdrachtgevers er bij de 
presentatie van een innovatie nog niet direct 
zeker van kunnen zijn of de betreffende in-
novatie wel werkt zoals deze is bedoeld. 
En wanneer ze de technische prestaties van 
een innovatie niet duidelijk hebben, zijn veel 
opdrachtgevers toch geneigd om te kiezen 
voor wat ze kennen, zodat het lang kan du-
ren voor een nieuw betonidee in de praktijk 
wordt ingezet. Dat laatste is echt zonde, want 
de innovaties zijn hard nodig om alle bouw- 
en renovatieopgaven voor de komende tijd 
uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan 
de miljoen woningen uit het actieplan van de 
bouwcoalitie, maar ook aan het meerjaren-
programma voor de vervanging van kunst-
werken in de infra. Zonder innovaties zullen 
projecten van deze omvang onmogelijk uit te 
voeren zijn binnen een redelijke termijn”, zo 
licht Haveman de noodzaak voor het Betonin-
novatieloket toe. 
 
Innovaties inzetten
Het Betoninnovatieloket is dus aan de ene 
kant van belang voor opdrachtgevers van-
uit centrale overheden zoals Rijkswaterstaat, 
voor decentrale overheden zoals provincies, 
gemeenten, waterschappen en drinkwater-
bedrijven, en voor woningcoöperaties en 
projectontwikkelaars. Zij kunnen met de 
inzet van innovaties hun projecten sneller 
uitvoeren. Aan de andere kant is het loket 

relevant voor opdrachtnemers en productont-
wikkelaars, omdat zij hiermee hun innovatie-
werk onafhankelijk kunnen laten beoordelen. 
Haveman legt daarbij uit dat het Betoninno-

vatieloket weliswaar een oordeel geeft over 
de geclaimde prestaties van innovatieve be-
tonproducten, maar dat het loket zelf geen 
onderzoek uitvoert. “De innovaties die we 

Tijdens InfraTech 2021 werd het al aangekondigd en inmiddels is het operationeel: het 
Betoninnovatieloket. Dit loket moet het gebruik van innovaties op betongebied versnel-
len, iets waar duidelijk behoefte aan is volgens de groep initiatiefnemers, die bestaat 
uit opdrachtgevers en marktpartijen die zijn verbonden aan het Betonakkoord. Albert 
Haveman, kenniswerker infratechniek en trekker van het project vanuit CROW, legt uit 
waar die behoefte uit voortvloeit en licht de opzet van het loket toe. Door Lambert-Jan Koops

Betoninnovatieloket versnelt 
toepassing nieuwe ideeën

Snel vertrouwen dankzij onafhankelijke validatie 

Interview
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indiener van het product en zal daarna de 
bevindingen rapporteren samen met een aan-
beveling voor goed- of afkeuring. Nadat de 
stuurgroep de aanbeveling van het deskundi-
genteam heeft overgenomen, stelt het Betonin-
novatieloket de indiener van de beoordeling 
op de hoogte, inclusief argumentatie. 

Vijf innovaties in 2021
Voor geïnteresseerden is er op de website 
van CROW een handleiding beschikbaar 
waarin de werkwijze van het Betoninnovatie-
loket volledig is vastgelegd. Met een start in 
april heeft Haveman zelf de verwachting dat 
er dit jaar zo’n vijf innovaties zullen worden 
behandeld door het loket, alhoewel hij daar-
bij graag een slag om de arm houdt. “Die vijf 
is gebaseerd op onze inschatting, maar als 
het er meer worden dan is dat ook goed. Zelf 
zou ik in ieder geval graag zien dat er goed 
gebruik wordt gemaakt van het loket, omdat 
ik denk dat het de betonwereld echt verder 
kan helpen.” n

www.crow.nl

www.betoninnovatieloket.nl

lijk een andere status heeft dan beoordeling 
van innovaties die generiek op een verzame-
ling van gelijksoortige producten gericht is. 
Dit laatste vindt plaats volgens de procedure 
voor het opstellen van een CROW-CUR. 

Drie maanden doorlooptijd
Wanneer een product gevalideerd is, krijgt 
het een certificaat en wordt deze vermeld 
op de website van het Betoninnovatieloket. 
“Eenmaal gevalideerd kan het product bij 
meerdere opdrachtgevers worden toegepast 
en direct in aanbestedingen worden meege-
nomen, aangezien de opdrachtgevers zich  
hebben gecommitteerd aan de uitslagen van 
het loket”, aldus Haveman. “We hebben ons 
daarbij voorgenomen om alle aanvragen bin-
nen drie maanden af te ronden, zodat een 
partij die een idee indient ook snel duidelijk-
heid heeft.”
Wanneer een partij een aanvraag indient bij 
het loket zal eerst een groep van drie des-
kundigen worden aangewezen door de stuur-
groep. Dit team heeft vervolgens binnen een 
maand een inlichtingenbijeenkomst met de 

toetsen moeten al wel onderbouwd zijn met 
onderzoeksresultaten en/of bewijsvoering. 
Onze deskundigen zullen deze bestuderen 
en vervolgens controleren of de claims voor 
het beoogde toepassingsgebied inderdaad 
ook waar worden gemaakt. Niet meer en 
niet minder.”

Alleen geclaimde eigenschappen
De opmerking van Haveman over de werk-
zaamheden van het Betoninnovatieloket sluit 
goed aan bij de disclaimer die het loket 
noemt voor zijn werkzaamheden. Een beves-
tiging dat specifieke claims kunnen worden 
waargemaakt, betekent niet dat het deskundi-
genteam van het loket een product in al zijn 
facetten en onder alle omstandigheden heeft 
goedgekeurd. Het gaat er puur om dat op-
drachtgevers na validatie vertrouwen kunnen 
hebben in de door de ontwikkelaar geclaim-
de eigenschappen.
Verder geldt nog de opmerking dat de beoor-
deling van innovaties door het Betoninnova-
tieloket specifiek is gericht op het product van 
één leverancier en daarmee dus ook duide-

Onze verhardingsmonitor 
registreert de verstening 
ook in uw gemeente

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

Op verhardingsmonitor.neo.nl vindt u actuele 
informatie over de verstening in Nederland

De gebouwde omgeving versteent. Hierdoor wordt het 
‘s zomers warmer, geeft regenwater steeds meer overlast 
en daalt het grondwaterpeil. Met nieuw beleid probeert de 
overheid de verstening tegen te gaan. NEO verzorgt actieve 
monitoring van de mate van de verstening zodat het 
mogelijk is dat u tot in detail weet of beleidsmaatregelen 
effect hebben. 

Met satellietbeelden en luchtfoto’s monitort NEO 
veranderingen vier keer per jaar maar doorgaans vaker. 
U kunt een abonnement per interessegebied afsluiten, 
bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, tuinen enz. 

De service is perfect voor degenen die wateroverlast willen 
voorkomen, voor de specialisten die rioleringen vernieuwen 
en voor degenen die het leefklimaat analyseren. Het is ook 
een ondersteuning voor onder meer groenbeheerders.

Innovatief in monitoring op grote schaal
NEO is het eerste bedrijf in de wereld die ruimtelijke  
veranderingen op deze schaal en met dit detail monitort. 
We doen dit voor verharding maar ook voor zonnepanelen, 
gebouwen, wegen, water, buitengebied enz.

Wilt u meer weten?
Bel met onze adviseurs voor een 
afspraak: (033) 21 00 700
Of stuur een mail naar info@neo.nl

Verhardingsmonitor.neo.nl nu online!
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Theo Thewessen: “Willen we voortgang boeken op het gebied van Digital Twins, 
dan moeten we ons nadrukkelijk de vraag stellen hoe we in onze sector op dit front 

beter kunnen samenwerken.”

Het onderwerp Digital 
Twin staat momenteel 
flink in de belangstelling 

in onze geosector. Het is wel-
haast wekelijks mogelijk om aan 
te sluiten bij een workshop, we-
binar of bedrijfspresentatie over 
dit fenomeen. Tijdens GeoBuzz 
2019 was op de beursvloer 
dan ook al te merken dat leve-
ranciers een voorschot namen 
op deze ontwikkeling. Maar 
het was ook duidelijk dat deze 
ontwikkeling nog alle kenmer-
ken had van een hype en dat 
de verschillende partijen nog op 
zoek waren naar de werkelijke 
betekenis en mogelijkheden in 
onze sector.

Netten ophalen!
Tijd dus om de netten op te ha-
len en kennis en ervaringen met 
elkaar te delen over dit onder-
werp. Zijn we intussen in staat 
om beter aan te haken bij deze 
nieuwe concepten? Hebben we 
voldoende kennis van de techno-
logie-carriers van deze ontwikke-
ling, bijvoorbeeld IoT, Big Data, 
Data Analytics en AI? 
En dan ... Hoe creëren we waarde met Di-
gital Twins? Hebben we voldoende zicht op 
businessprocessen? Zijn er al ideeën hoe we 
kunnen ondersteunen bij de grote maatschap-
pelijke opgaven? Hoe organiseren we het 
contact met gebruikers en de markt en hoe 
komen we tot een infrastructuur waarin we 
data, modellen en platformen kunnen delen? 

Laten we vooral ook kritisch zijn en onszelf 
de vraag stellen: creëren we als sector echte 
waarde met dit concept of komen we voorals-
nog niet veel verder dan het hypen van een 
uit de maakindustrie overgewaaid fenomeen. 

Wat is een Digital Twin?
Een discussie begint bij een heldere definitie: 
wat verstaan we onder een Digital Twin? Er-
varing leert dat ‘iets met 3D’ al snel wordt 

gekwalificeerd als Digital Twin. We 
doen het concept en de mogelijkhe-
den hiermee echter flink tekort.
Een Digital Twin verwijst naar een 
virtuele representatie, een digitaal 
model, van een fysiek object, dat kan 
worden gebruikt om te doorgronden 
wat de (live)toestand van dat object 
is, wat de respons is op veranderin-
gen en wat moet gebeuren om de 
performance van het object te verbe-
teren. ‘Object’ is hierbij ruim te inter-
preteren: dat kan bijvoorbeeld een 
gebouw zijn, maar ook een complex 
(ruimtelijk) systeem zoals een stad. 
Het kan echter ook een ‘proces’ be-
treffen, bijvoorbeeld in de logistiek, 
energievoorziening of voedselketen.
In feite bestaat een Digital Twin in de 
kern uit drie voor ons welbekende 
componenten: data, algoritmen (om 
analyses en optimalisaties uit te voe-
ren) en visualisatie (dashboard) functi-
onaliteiten. So far so good, gesneden 
koek, maar voor wat betreft het mo-
delleren van ruimtelijke objecten (in 

3D bijvoorbeeld) en processen gaan 
we hier nadrukkelijk een dimensie ver-
der en maken we onderhuids ook ge-
bruik van innovatieve concepten van 

aanpalende vakgebieden. Het is interessant 
om ons daardoor te laten inspireren!

Cross over
Het fenomeen Digital Twin wordt met name 
aangejaagd door de maakindustrie (Industry 
4.0) waar de businesswaarde zich al sterk 
heeft bewezen. Zo worden bijvoorbeeld com-
plexe fabrieken ‘live’ gemonitord met behulp 

Door Theo Thewessen

Een van de thema’s van GeoBuzz 2021 is Digital Twin. Dit thema zal op dinsdag 
23 november worden behandeld in een dagvullend programma, terwijl er op 
de beursvloer ook aandacht voor zal zijn. Het programma voor de Digital Twins 
wordt samengesteld onder leiding van Theo Thewessen, senior system engineer 
geo-informatics bij Geodan. Hij gaat in dit artikel in op de achtergrond van Digital 
Twin en geeft aan waarom dit thema op GeoBuzz is geagendeerd, wat de doelstel-
ling hiervan is en voor wie het programma gemaakt wordt.

Digital Twin-programma 
op GeoBuzz

Overzicht stand van zaken en mogelijkheden

Evenement
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Een Digital Twin is een virtuele representatie van een fysiek object, waarbij dit object een gebouw kan zijn, maar 
ook een complex systeem zoals een stad.

ling. Volgens de Gartner Hype Cycle heeft de 
Digital Twin nog vijf tot tien jaar te gaan voor 
deze het zogenaamde plateau van producti-
viteit bereikt. Dat lijkt lang, maar is toch ook 
weer snel. Oftewel: wees voorbereid!

Samenwerken!
Willen we voortgang boeken op het gebied 
van Digital Twins, dan moeten we ons na-
drukkelijk de vraag stellen hoe we in onze 
sector op dit front beter kunnen samenwer-
ken. In de kern is Digital Twinning gebaseerd 
op een integrale benadering, gebaseerd op 
collaboratie en interactie. Bijvoorbeeld voor 
het delen van data en modellen volgens de 
FAIR-uitgangspunten en zeker ook door in-
teractie met gebruikers te organiseren. Met 
name in dit kennisdomein geldt: ‘Alleen ga je 
snel, maar samen kom je verder!’
Om de mogelijkheden van Digital Twins 
breed toegankelijk te maken, heeft Geo-
novum op verzoek van het GI-Beraad een 
voorstel geschreven om te werken aan een 
nationale Digital Twin-infrastructuur voor de 
fysieke leefomgeving. Dit is een interessante 
ontwikkeling die dit moet ondersteunen.
Al met al wordt het dus de hoogste tijd om el-
kaar te ontmoeten en de spannende mogelijk-
heden met elkaar te delen. Dat is dan ook het 
doel van dit GeoBuzz-programmaonderdeel. 
De aspecten zoals hiervoor benoemd komen 
hierbij ruim aan bod, er is gelegenheid om te 
netwerken en te zien hoe we krachten verder 
kunnen bundelen. n

Theo Thewessen is senior system engineer geo-informatics bij 

Geodan. Voor meer informatie over Geobuzz 2021,  

zie www.geobuzz.nl. 

Een heel belangrijke aanjager voor de inzet 
van Digital Twins zijn de maatschappelijke 
opgaven op het gebied van onder andere 
klimaat, landbouw, energie, woningbouw en 
infra, die ons verder aanzetten om te komen 
tot een integrale systeembenadering van de 
fysieke leefomgeving. Ondersteunend hier-
bij is de RO-benadering ‘in de geest van de 
Omgevingswet’ – en het denken in Digitale 
Stelsels. Hiermee krijgt de Digital Twin in po-
tentie een mooie plek in de beleidscyclus, van 
planvorming tot uitvoering en monitoring.
Verder ontstaan intussen in het Geo-werkveld 
open/commerciële componenten en techno-
logieplatformen die kunnen dienen als basis 
voor het ontwikkelen van Digital Twins. 
Tot slot is het gedachtengoed om te komen tot 
een (nationale) infrastructuur voor het ontwik-
kelen van Digital Twins een heel interessante 
potentiële aanjager van het concept. In zo’n 
infrastructuur kunnen aan de ene kant gedeel-
de data, modellen en technologie/platformen 
en aan de andere kant afspraken over stan-
daarden én het faciliteren van ‘communities’ 
helpen om ontwikkelingen van Digital Twins 
te ondersteunen op weg naar een volgend 
niveau.

Hoever zijn we?
Zoals hiervoor aangegeven, wordt binnen 
onze sector Digital Twin nog veelal gezien 
als een visueel 3D-model van de fysieke leef-
omgeving. We zijn intussen druk aan het 
experimenteren onderweg naar de volgende 
stap waarbij meer en meer sprake is van in-
tegratie van (ruimtelijke) modellen, realtime 
data/big data, IoT, AI en nieuwe visualisatie-
methodieken (dashboards). Feitelijk staan we 
echter pas aan het begin van deze ontwikke-

van een virtueel model, en kunnen ook ‘what 
if’-scenario’s worden getest zonder de fabriek 
stil te leggen. De digitale versie biedt op ba-
sis van onder meer IoT-sensorinformatie uit 
de fysieke omgeving een compleet en actu-
eel beeld van het echte systeem. Het mooie 
is dat deze concepten zonder meer zijn te 
projecteren op een model van de fysieke leef-
omgeving en daarmee ook te gebruiken zijn 
in ons domein.

Waarom nu? 
Waarom Digital Twins binnen onze sector 
thans zo in zwang zijn, heeft direct te maken 
met de opkomst van technologie. Met name 
IoT, Big Data(-analytics), AI en Augmented 
Reality. Hierdoor zijn we intussen beter in 
staat om (real time) te meten, te analyseren 
en dynamisch te visualiseren. Naast deze 
ICT-gerelateerde ontwikkelingen is er binnen 
onze sector bovendien een aantal aanjagers 
die zorgen voor een flinke wind in de rug. Ik 
noem er een paar. 
In de eerste plaats zijn er ontwikkelingen 
op het gebied van intelligente 3D-inwinning 
waarbij steeds grotere Levels Of Detail (LOD) 
mogelijk zijn, alsmede de ontwikkeling en 
toepassing van standaarden voor 3D-omge-
vingsinformatie. Deze ontwikkelingen stellen 
ons in staat om tegen lagere kosten betere/
nauwkeurigere en uitwisselbare 3D-(stads)-
modellen te ontwikkelen. Bij deze modellen 
speelt integratie met de basisregistraties een 
belangrijke rol. Tegen deze achtergrond spe-
len ook ontwikkelingen voor wat betreft de 
verdere integratie van GIS en BIM, al is hier 
nog veel werk te verzetten. De heilige graal is 
dat straks, op een hoog detailniveau BIM en 
GIS naadloos in elkaar overvloeien.
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De geminimaliseerde menu’s en werkbalken zorgen voor een maximaal modelgebied waardoor het minder nodig is 
om in en uit te zoomen.

Wat onmiddellijk in het oog springt 
in de nieuwe versie van de soft-
ware, is het werkruimtevenster. 

De geminimaliseerde menu’s en werkbalken 
zorgen voor een maximaal modelgebied, 
bijna honderd procent van de totale werk-
ruimte, waardoor de gebruiker zich helemaal 
kan focussen op zijn project en niet meer de 
hele tijd hoeft in en uit te zoomen. 

SCIA Spotlight
In tijden waarin het antwoord op een vraag 
maar een “Hey Siri” of een “Hey Google” 
van iemand verwijderd is, is een slimme 
zoekfunctie in het hart van de interface 
helemaal actueel. Dankzij SCIA Spotlight 
kan de ontwerper beginnen met typen en 
de functies of commando’s in een oogwenk 
vinden. Bovendien is het mogelijk om met-
een in de lijst met zoekresultaten sneltoet-
sen in te stellen. Dit betekent niet alleen dat 
een gebruiker veel sneller vindt waar hij 
naar op zoek is, maar omdat er ook gerela-
teerde onderwerpen worden gesuggereerd, 
nodigt SCIA Spotlight uit tot spelenderwijs 
leren. Het is tien keer sneller om SCIA Spot-
light te gebruiken dan te navigeren door 
menu’s. 

Slimme workstations en 
proceswerkbalk
SCIA Engineer 21 heeft slimme werkbalken 
met daarop de functies die het meeste wor-
den gebruikt en die altijd binnen handbereik 
zijn. Met de proceswerkbalk kunnen twee 
workflowwerkbalken (bijvoorbeeld staalont-
werp en resultaten) gelijktijdig worden ge-
opend. Ideaal voor de iteratieve aard van de 
meeste bouwkundige projecten en een aan-

passing die de gebruiker dertig procent tijd 
zou moeten besparen.

Realtime aanpassingen
Een voordeel van de nieuwe update is de mo-
gelijkheid tot personalisatie. De functies die 
het meeste worden gebruikt, kunnen bewaard 
worden op de eigen persoonlijke werkbalk. 
De gebruiker kan werken zoals het hem past 
door menu’s en werkbalken moeiteloos aan 
te passen tijdens het werk. Zonder de huidige 
actie te onderbreken is het mogelijk om func-
ties naar eigen inzicht naar een werkbalk te 
verslepen of juist te verwijderen.
Aanpassingen doorvoeren is nu ook onder-
deel van een standaardworkflow en niet meer 
een afzonderlijke taak. Wanneer de gebrui-
ker een pictogram naar een andere werkbalk 
wil verplaatsen, kan hij dat gewoon doen. 

Populaire en veelgebruikte commando’s zijn 
te groeperen op de werkbalk ´Favorieten´. 
SCIA Engineer 21 is een persoonlijke werk-
ruimte die gemakkelijk kan worden gedeeld 
met een team.

Geavanceerde selectietool
Bij het selecteren van een entiteit heeft de 
bouwkundige meteen toegang tot alle gerela-
teerde entiteiten. Selecteer bijvoorbeeld een 
ligger en de bijbehorende knooppunten, be-
lastingen, scharnieren, lagen en andere para-
meters kunnen ook bewerkt worden.
De huidige selectie kan makkelijk uitgebreid 
of geïsoleerd worden om in enkele klikken 
complexe selecties te maken. Deze nieuwe 
aanpak betekent 50 procent minder klikken 
dan voorheen en complexe selecties worden 
nu dubbel zo snel uitgevoerd.

Door de redactie

SCIA zet met SCIA Engineer 21 een grote stap voorwaarts. De laatste update van 
de structurele ontwerp- en analysesoftware is er een met veel nieuwe features in 
een compleet nieuw jasje. Aan de basis van de update liggen duizenden uren aan 
onderzoek naar de werkwijze, ervaringen en ideeën van structurele ingenieurs. 
Het resultaat? Een gebruikersinterface die beter aansluit op hun werkwijze en 
hen één uur per dag zou moeten besparen.

Revolutionaire interface voor 
SCIA Engineer 21

De toekomst van bouwkundige software

Software



Column
Digital Twin 

In alle bescheidenheid weet ik niet of ik nu 
gelukkig word van deze ontwikkeling. Het 
is wel booming business voor CAD-ontwer-
pers. Geen 2D, geen 3D maar Multiple-D. 
Het ontwerpen van een digitale replica van 
potentiële (lees toekomstige) systemen en 
constructies. Het komt er echt op aan dat 
alles klopt. De volgende fase of stap in de 
ontwikkeling van Digital Twins zie ik al voor 
me: de digitale ‘ik’. Dat was mijn gedachte 
(ik wist het toen al) bij de eerste zin van 
deze column.

Kom ik thuis na een dag van hard werken, 
zie ik direct aan mijn vrouw dat ze wat van 
mij wil. Uiteraard mag ze meteen van ac-
quit, want thuis is thuis. En het is leuk daar, 
dus waarom niet. Ze legt mij een dilemma 
voor en vraagt om mijn advies. Ik kijk aan-
dachtig, zoom wat in, stel nog een vraag 
en zeg vastberaden: “Die rode. Rood staat 
je altijd goed.” 
“Yesss!”, zegt ze. 
Ze is blij en terwijl ik dat zie, voel ik een 
van mijn extra maar uiterst gevoelige zin-
tuigen opspelen. Ik ben te laat, ik ben er 
ingetuind.

Ze heeft de casus vanmiddag al uitgebreid 
besproken met mijn tweelingbroer, die 
digitale dus. Kijk daar zit nu dus nog het 
enige verschil. Mijn digitale alter ego heeft 
geen beslissingsbevoegdheid. ‘Moi’ wel, 
maar leuk is het al helemaal niet meer nu 
de software zo goed is geworden dat het 
een met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid goed antwoord geeft. Het is 
nu voor mij de uitdaging om mijn D-broer 
te verslaan zodat mijn aanwezigheid toch 
nog een beetje spannend blijft, maar ik ben 
nu al benauwd voor het moment waarop hij 
ook stemrecht krijgt.

Gelukkig duurt het nog wel even dat mijn 
digitale evenknie een column als deze kan 
schrijven …

Schrijf een comment op de site of e-mail naar 
redactie@bignieuws.nl.
 
00110001001 ingenieur W. Barendsz 

tie en tegelijkertijd de ruimte voor het project 
te maximaliseren. Kortom, we hebben de in-
genieur de volledige controle over het model 
gegeven en zijn ervan overtuigd dat we een 
grote verandering bij het productontwerp 
hebben bereikt.” n

SCIA biedt een gratis en volledig functionele proefversie 

van dertig dagen voor de Ultimate Edition. Zo kunnen 

geïnteresseerden alle functies van SCIA Engineer zelf uittesten 

en zien wat de nieuwe update in petto heeft. Zie voor meer 

informatie www.scia.net en www.21.scia.net.

Eenvoudig te leren
Wat deze nieuwe update zo bijzonder maakt 
is de leerzame interface. Het is eenvoudig 
om hiermee van start te gaan. De introduc-
tietutorial zorgt voor een kennismaking met 
de nieuwe omgeving en SCIA Spotlight vindt 
onmiddellijk het commando dat de gebruiker 
zoekt. De software laat daarnaast gerela-
teerde functies zien zodat de ontwerper leert 
terwijl deze werkt. Algemene functies zijn 
binnen handbereik terwijl speciale en minder 
gebruikte functies het overzicht niet belemme-
ren.

Opnieuw gedefinieerd
Met de grote update van het pakket spreekt 
de CEO van SCIA, Hilde Sevens, vol lof over 
de verwezenlijkingen van haar team: “De ge-
bruikersinterface van het pakket is zorgvuldig 
en ergonomisch opnieuw ontworpen en op-
nieuw gedefinieerd om muisbewegingen en 
-klikken te minimaliseren. Het helpt ingenieurs 
om tijd te besparen bij elke afzonderlijke ac-

SCIA Engineer 21 heeft slimme werkbalken met daarop de functies die het meeste worden gebruikt en die altijd binnen 
handbereik zijn.

Dankzij SCIA Spotlight kan de ontwerper beginnen met typen en de functies of commando’s in een oogwenk vinden.
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Met de Batch-editor zijn alle bewerkingen van een bronmerk of betonelement in één keer te kopiëren. 

Met de release van de 2021-versie 
introduceert Trimble uiteraard ook 
diverse innovaties en verbeterde 

functionaliteiten, maar de invoering van 
het subscription-model is toch een in het 
oog springende verandering. Met een sub-
scription-licentie kunnen gebruikers overal 
bij hun projecten door in te loggen aan de 
hand van hun Trimble Identity. In de nieuwe 
licentiestructuur zijn licenties dus niet langer 
gekoppeld aan de bedrijfsserver of de PC 
van de gebruiker, waardoor het gemakke-
lijker is om bijvoorbeeld de ene dag vanuit 
huis te werken en de volgende dag eenvou-
dig in te loggen op kantoor en weer verder 
te werken. Na het inloggen is een actieve 
internetverbinding niet nodig, want offline 
werken kan ook. 

Verschillende typen licenties
Bedrijven met een subscription-licentie heb-
ben de keuze uit drie nieuwe configuraties: 
Carbon, Graphite en Diamond. Deze kunnen 
worden afgenomen voor een vast bedrag, 
waardoor de investeringskosten voor een 
nieuwe licentie vervallen. Deze prijs is inclu-
sief onderhoud, waardoor gebruikers te allen 
tijde beschikken over de laatste updates en 
toegang tot ondersteuning. Per licentie kan 
bovendien de mate van flexibiliteit naar wens 
worden bepaald. Zo kan gekozen worden 
voor een licentie die maximaal vier keer per 
jaar van gebruiker kan wisselen of een licen-
tie die onbeperkt kan worden gedeeld. Er is 
keuze uit verschillende termijnen, oplopend 
van drie maanden tot een jaar. Kortdurende 
licenties tot een jaar worden niet automatisch 
verlengd, jaarlicenties lopen door tot weder-
opzegging.

Huidige kooplicenties 
Bedrijven die al werken met Tekla Structures 
kunnen tot uiterlijk 31 juli 2021 nieuwe koop-
licenties aanschaffen. Daarnaast kunnen li-
centies die al in bezit zijn nog het gehele jaar 
geüpgraded worden naar een ander licen-
tietype. Dit geldt ook voor de optie om een 
licentie weer terug in onderhoud te brengen. 
Na 31 december 2021 is dit beide niet meer 
mogelijk. Later dit jaar krijgt de gebruiker de 
keuze huidige kooplicentie(s) om te zetten 
naar subscription, indien gewenst. Wanneer 
er wordt gekozen om niet over te stappen, 
dan heeft dit geen invloed op de kooplicen-

ties die in bezit zijn en mits in onderhoud kun-
nen deze jaarlijks verlengd worden, inclusief 
toegang tot de laatste updates. De koop- en 
subscription-licentievormen zijn bovendien 
naast elkaar te gebruiken.

Functionaliteiten 
Op het gebied van functionaliteit zijn vooral 
verbeteringen doorgevoerd op het gebied 
van modelleren, tekeningen, componenten 
en het uitwisselen van informatie. Een be-
langrijke toevoeging aan de 2021-versie is 
dat bij het kopiëren of verplaatsen van ob-
jecten nu een preview wordt weergegeven 

Het belangrijkste nieuws van Trimble bij de release van de 2021-versie van Tekla 
Structures is waarschijnlijk dat de ontwikkelaar is overgestapt op een nieuwe 
licentiestructuur. De introductie van het subscription-model houdt in dat nieuwe 
klanten niet langer licenties kunnen kopen, maar deze voor bepaalde of onbe-
paalde tijd afnemen. Voor klanten die al in het bezit zijn van één of meerdere 
kooplicenties verandert er niets. Deze kunnen ook geüpdatet worden naar de 
nieuwe versie inclusief behoud van support, mits in onderhoud.Door de redactie

Tekla Structures 2021 met 
nieuwe licentiestructuur

Functionaliteit en uitwisseling verder uitgebreid

Software
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In tekeningen is het mogelijk om snel kleine wijzigingen aan te brengen 
in de opmaak door individuele templates hiervan uit te sluiten van de 

opmaak. 

Uitwisselen 
Om als Tekla Structures-gebruiker beter te 
kunnen voldoen aan afspraken met betrek-
king tot de uitwisseling van informatie is er 
een nieuwe tool beschikbaar voor het aan-
passen van entiteiten die in geëxporteerde 
IFC-bestanden worden opgenomen. De in-
stelling voor nauwkeurigheid van de IFC-ei-
genschap is bijgewerkt om nauwkeuriger te 
zijn voor de oppervlakte, het volume en de 
massa-eigenschappen.

Met betrekking tot de uitwisselbaarheid zijn er 
ook diverse verbeteringen doorgevoerd, bijvoor-
beeld op het gebied van de IFC-export, referen-
tiemodellen, export van tekeningen, 3D DWG-
export en 3D DGN-export. Voor uitwisseling met 
software van dezelfde ontwikkelaar geldt dat de 
import Export van Tekla Structural Designer en 
Tekla Structural Designer-import export-dialoog-
vensters zijn vernieuwd en dat er een Tekla EPM-
plug-in beschikbaar is gekomen. 
Eerder was de Tekla EPM-plug-in voor het expor-
teren en importeren van Tekla EPM-informatie be-
schikbaar als een extensie in Tekla Warehouse, 
maar in Tekla Structures 2021 is het mogelijk 
om Tekla Structures-modelinformatie rechtstreeks 
vanuit het menu Bestand te exporteren. In het 
Tekla EPM-plug-in-dialoogvenster kan de gebrui-
ker nu de naam van het exportbestand opgeven 
en de gegevens definiëren die in het exportbe-
stand zijn opgenomen. Bij het exporteren wordt 
vervolgens alle informatie naar een .zip-pakket 
geëxporteerd, dus inclusief tekeningrevisies, 
stuklijsten, gebruikersattributen, NC-bestanden 
en tekeningbestanden. Het zip-pakket bevat ver-
volgens één enkel Tekla EPM XML-bestand, wat 
vervolgens in Tekla EPM is te importeren. n

www.construsoft.com/nl

Docent
Nieuw in het zijvenster van Tekla 
Structures 2021 is het com-
mandovenster Docent. Hierin 
worden de instructies getoond 
van het commando dat op dat 
moment actief is. Het Docent-
zijvenster geeft daarbij een 
korte omschrijving van het com-
mando, laat de stappen zien 

voor het gebruik van het commando en toont 
korte voorbeeldanimaties over 
het gebruik van het commando. 
Tenslotte biedt Docent koppe-
lingen naar meer uitgebreide 
video’s en instructies in Tekla 
User Assistance. De Artikelen 
in de Tekla User Assistance zijn 
daarbij overigens niet langer 
beperkt tot gebruikers die be-
schikken over een onderhouds-
contract. Een ontwerper kan de 
artikelen bekijken zonder zich 
bij de Tekla User Assistance-ser-
vice aan te melden. Hierdoor is 
het eenvoudiger en sneller om 
de service te gebruiken.
Docent is beschikbaar voor alle 
lintcommando’s in de model- 
en de tekeningmodus en bo-
vendien uit te breiden door de 
gebruiker zelf. Deze kan help-inhoud maken 
voor de tools in het zijvenster in de Applica-
ties en componenten-database. Docent toont 
de inhoud van de selectie, dus de informatie 
is vooral handig voor het geven van adviezen 

aan gebruikers over het kiezen 
tussen verschillende componen-
ten of het geven van instruc-
ties voordat een tool wordt 
uitgevoerd. Om deze functie 
ten volle te benutten, moeten 
gebruikers hun zijvensters zo 
inpassen dat beide vensters 
zichtbaar zijn. 

Componenten
Diverse componenten in Tekla 
Structures 2021 zijn verbeterd 
en uitgebreid: zo beschikken 
verschillende systeemcompo-
nenten nu over een nieuwe 
optie waardoor met een data-
bestand zinkuitloopgaten gede-
finieerd kunnen worden. Daar-
naast zijn de veelgebruikte 
systeemcomponenten Dubbele 
plaat, Houten element en Voet-
plaat voorzien van meerdere 
updates.

van de nieuwe locatie van het gekopieerde 
of verplaatste object. Het eindresultaat is 
hierdoor al te zien, voordat het punt wordt 
aangewezen. Ook beschikt de Miniwerkbalk 
over nieuwe functies om snel en eenvoudig 
van geselecteerde modelobjecten tekeningen 
te maken en te openen. Daarnaast is er een 
nieuwe Batch-editor, waarmee de hoeveel-
heid modelleerwerk aanzienlijk wordt vermin-
derd. Alle bewerkingen van een bronmerk of 
betonelement kunnen namelijk dankzij deze 
editor snel in één keer naar gespecificeerde 
doelmerken of betonelementen worden geko-
pieerd. 
De Vormendatabase is vernieuwd en ook kun-
nen nu blinde gaten in onderdelen worden 
gemodelleerd. 
Op het gebied van tekeningen is de weer-
gave van referentiemodellen aangepast en is 
het nu mogelijk om eenvoudig kleine wijzi-
gingen aan te brengen in de opmaak door 
individuele templates uit te sluiten van de op-
maak. Hierdoor hoeft de gebruiker niet lan-
ger de tekeningopmaak te bewerken of een 
nieuwe lay-out te definiëren. 

Een ontwerper kan de artikelen van Tekla User Assistance bekijken 
zonder voor de service aangemeld te zijn.

Veelgebruikte systeemcomponenten als Dubbele plaat, Houten element 
en Voetplaat zijn voorzien van diverse updates in Tekla Structures 2021.
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Modellen vanuit Formit Pro zijn rechtstreeks in te lezen in Revit 2022, waarbij de lagen, groepen en materialen intact blijven.

Even ter herinnering: vorig jaar juli trok-
ken een zeventiental architectuurfirma’s 
onder aanvoering van de Engelse IT-

consultant Iain Godwin aan de bel door hun 
klachten te uitten over de verhouding tussen 
de prijsontwikkeling van Revit aan de ene 
kant en de functionele groei aan de andere. 
Daarbij kregen ze al snel bijval van andere 
eindgebruikers, waarna Autodesk reageerde 
met de stem van Amy Bunszel, senior vice-
president design and creation products. Die 
gaf in een statement toe dat de ontwikkeling 
van de architectuurfuncties in het pakket in-
derdaad wat was achtergebleven, terwijl ook 

de connectiviteit tussen andere Autodesk-pro-
ducten en Revit nog wel wat verbetering kon 
gebruiken. Met de disclaimer dat niet alles 
in één keer te regelen was, beloofde Bunszel 
dat er werk van zou worden gemaakt. Reden 
genoeg dus om bij deze release van Revit te 
kijken wat er inmiddels aan het pakket is toe-
gevoegd en welke kant het opgaat. 

Koppeling Inventor
Om eens te beginnen met de connectiviteit 
met de andere Autodesk-producten, daar is 
inderdaad het een en ander aan verbeterd. 
Zo is het in Revit 2022 mogelijk om een In-

ventor-samenstelling te linken als Revit-model, 
waarbij de link bidirectioneel is en de kop-
peling met het originele bestand dus behou-
den blijft. Ook zijn losse onderdelen uit de 
Inventor-samenstelling te taggen in Revit. 
Ook de koppeling met het Autodesk-program-
ma Formit Pro heeft duidelijk aandacht gekre-
gen van de ontwikkelaars van Revit. Formit 
Pro is een conceptuele ontwerptool, die het 
mogelijk maakt om ontwerpstudies te maken 
op basis van massa en vormen. De model-
len vanuit Formit Pro zijn daarbij rechtstreeks 
in te lezen in Revit 2022, waarbij de lagen, 
groepen en materialen intact blijven. 

Autodesk heeft Revit 2022 uitgebracht. Normaal is een dergelijk grote release 
al genoeg reden voor een bespreking in BIGnieuws, maar na de perikelen van 
vorig jaar zit er natuurlijk een pikant tintje aan deze release. De vraag is dan 
ook: heeft Autodesk nog wat extra gas gegeven om te laten zien dat het menens 
is met de doorontwikkeling van de software? Door Lambert-Jan Koops

Functionaliteit significant 
uitgebreid in Revit 2022 

Ook connectiviteit volgens plan aangepakt 

Software
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Met Tapered Walls is het mogelijk om zowel de buitenkant als de binnenkant van een taps toelopende muur te 
definiëren.

teit? Jazeker. De meest opvallende daarvan 
is wellicht de introductie van 3D-gridlijnen. 
De weergave daarvan is niet alleen aan of 
uit te zetten voor het hele model, maar is in 
de eigenschappen van de 3D-view ook per 
verdieping in of uit te schakelen. Voor de 
rest geldt dat de gebruikelijke tools voor het 
aanpassen van grids ook bruikbaar zijn in de 
3D-uitvoering. 
Voor de weergave van tabellen van Revit 
2022 geldt dat er meerdere aanpassingen 
zijn doorgevoerd ten opzichte van de voor-
gaande versie. De belangrijkste mogelijkheid 
is daarbij waarschijnlijk wel dat tabellen nu 
te splitsen zijn met de functie Split & Place 
en zo te verdelen zijn over meerdere views. 
Hierbij zorgt Split Evenly ervoor dat de delen 
dezelfde lengte krijgen, maar het is uiteraard 
ook mogelijk om de lengte handmatig in te 
stellen. Ook nadat de splitsing is uitgevoerd, 
is het nog mogelijk om de lengte aan te pas-
sen, maar dat kan alleen door het eerste deel 
te bewerken, de aanpassing van het tweede 
deel volgt daaruit. 
Een andere kleine extra nieuwigheid is de 
mogelijkheid revisies met meer dan alleen 
letters of nummers uit te voeren. Een gebrui-
ker kan daarmee volledig de eigen codering 
volgen en bovendien ook een controlestap 
toevoegen, bijvoorbeeld door een minimaal 
aantal karakters verplicht te stellen bij de 
naamgeving.

Conclusie
De grote vraag is nu natuurlijk of Autodesk 
de protesterende eindgebruikers wat is tege-
moetgekomen met deze release van Revit. 
Met de kanttekening dat dit artikel niet alle 
nieuwe features van Revit 2022 behandelt, 
in totaal zijn het er 36, is het in ieder geval 
wel zo dat het ontwikkelteam serieus aan het 
werk is geweest. Daarmee is wellicht niet alle 
discussie over de prijs/prestatie van het pak-
ket tot een einde gebracht, maar het biedt in 
ieder geval perspectief voor de toekomst. n

www.autodesk.nl

van taps toelopende wanden mogelijk maakt. 
In de voorgaande versie van de software 
was het al mogelijk om schuine wanden te 
maken met behulp van Slanted Walls, maar 
met Tapered Walls is het mogelijk om zowel 
de buitenkant als de binnenkant van de muur 
te definiëren. Dit kan op twee manieren. De 
eerste is door in Cross Section Properties de 
beide hellingshoeken in te voeren. De twee-
de is door de Width Measure At-parameter 
te gebruiken en hier de breedte van de bo-
ven- of onderkant van de muur in te stellen 
en weer de waarde voor de bijbehorende 
hoeken van de binnen- en buitenkant van de 
muur op te geven. 

Tags
In Revit 2021 moest een ontwerper nog af-
zonderlijke tags maken voor elk element. In 
de nieuwe release is het mogelijk om één tag 
aan meerdere elementen te koppelen. Daar-
bij kan Revit ook het aantal elementen bijhou-
den wat bij de tag hoort, zodat de gebruiker 
altijd overzicht heeft. Let wel op: het is moge-
lijk om een tag toe te kennen aan meerdere 
elementen als de tag voor die elementen een 
verschillende waarde heeft. De tag zal dan 
aangeven dat deze varieert. 
Voor tags geldt dat ze altijd de host onthou-
den, ook als deze bijvoorbeeld verwijst naar 
een gelinkt Revit-model. Verder is het op tag-
gebied nog vermeldenswaardig dat de func-
tie Multi-Category Tag in Revit 2022 is uitge-
breid naar alle categorieën en er daarnaast 
een tag voor Curtain Wall Mullions beschik-
baar is gekomen. 

3D-Gridlijnen
Zijn er ook uitbreidingen en aanpassingen te 
vinden in Revit 2022 die niet vallen onder 
de categorieën connectiviteit of functionali-

Voor uitwisseling met ontwerpsoftware die 
niet uit de Autodesk-stal komt, overigens nog 
de opmerking dat Revit 2022 een certificaat 
heeft voor IFC4 Reference View voor de dis-
ciplines Architectuur en Constructie. Voor 
Rhino-gebruikers geldt dat het in Revit 2022 
mogelijk is om 3DM-bestanden als CAD-file te 
importeren. De lagen van het Rhino-bestand 
blijven daarbij in Revit gehandhaafd.
Voor de communicatie met derden is in deze 
versie van Revit verder nog functionaliteit 
aanwezig voor de rechtstreekse export van 
PDF’s. Dat gaat vrij eenvoudig en is zowel 
qua uitvoering als opties vergelijkbaar met 
het normaal printen van bestanden. Afmetin-
gen en oriëntatie van de PDF zijn automatisch 
over te nemen van de geselecteerde views, 
maar ook naar wens aan te passen. Verder 
is het mogelijk om meerdere views en sheets 
samen te voegen in één en dezelfde PDF. 

Phase Parameters
Autodesk heeft dus inderdaad wat gedaan 
aan de connectiviteit met de eigen produc-
ten, maar hoe zit het met de functionaliteit 
van Revit 2022? Daar is ook toch wel het een 
en ander aan toegevoegd. En alhoewel het 
vaak weer van persoon tot persoon verschilt 
welke nieuwe functie het meest gewaardeerd 
wordt, is de mogelijkheid om Phase Para-
meters te kunnen gebruiken in filters in ieder 
geval een goede uitbreiding. Er zijn hiervoor 
twee parameters beschikbaar, Phase Created 
en Phase Demolished, die met name handig 
zijn wanneer een constructie aan verbouwin-
gen onderhevig is. Door kleuren te koppelen 
aan specifieke (verbouwings)jaren, is snel 
duidelijk welke aanpassingen wanneer heb-
ben plaatsgevonden. 
Een andere nieuwkomer in Revit is de functie 
Tapered Walls, die inderdaad het modelleren 
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Wat is BIGnieuws?
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de 
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige 
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of 
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk 
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in 
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaart-
materiaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van 
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model 
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws 
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

Waar gaat BIGnieuws over?
BIGnieuws verslaat actuele evenementen, ondervraagt ervaren 
gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de over-
heid en het bedrijfsleven. BIGnieuws wordt in controlled circu-
lation toegezonden aan professionals in Nederland en Vlaan-
deren die werkzaam zijn in de bouw, infrastructuur en geo-ICT.

Abonnementen
Een abonnement op BIGnieuws vraagt u aan via de website 
www.bignieuws.nl. De prijs voor een jaarabonnement (acht 
opeenvolgende nummers) op BIGnieuws bedraagt € 95,00 
(incl. btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Neder-
land. Voor verzending buiten Nederland bedraagt de prijs 
€ 105,00. Als bijkomend voordeel ontvangt u het magazine 
ook digitaal. Abonnementen worden automatisch verlengd. 
De prijs voor een jaarabonnement op de digitale versie van 
BIGnieuws bedraagt € 55,00 (incl. btw). Opzeggingen, uit-
sluitend schriftelijk of via e-mail, dienen één maand voor het 
verstrijken van het abonnementsjaar in ons bezit te zijn. U 
ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging en de eind-
datum per e-mail of brief. Telefonische opzeggingen worden 
niet in behandeling genomen. Voor informatie en aanvraag 
abonnementen: services@bignieuws.nl.
Meer nieuws, de actuele agenda en een online archief vindt 
u op www.bignieuws.nl.

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

CMedia
Westfriesland 18, 
8302 MC Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar: 
services@bignieuws.nl.
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TEC CADCollege
dé opleider in CAD     
TEC, het CAD College, is dé opleider tot 
CAD-specialist. Welk instapniveau u ook 
heeft, bij TEC leert u op een plezierige manier 
om te gaan met CAD. Naast het geven van 
kwalitatief hoogstaande cursussen, is het 
veelzijdige instituut uitgever van het standaard 
studieboek over CAD-tekenen en biedt haar 
website online support. 

 Studeren in een kleine groep
 Officieel Certificaat Autodesk
 Ruime doorgroeimogelijkheden

Voor advies op maat:       

024 - 356 56 77
bel voor advies op maat

Info@cadcollege.nl
stel uw vraag per email

TEC CAD College
Kerkenbos 1018 B   
6546 BA Nijmegen
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GAME-CHANGING  
POWER. LIMITLESS 
POSSIBILITIES. 
The first-ever AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO powered workstation, the 
ThinkStation®P620 delivers game-changing power and reliability with the 
largest core count of any professional workstation.

• 1st AMD Ryzen Treadripper PRO Workstation

• Industry’s 1st PCIe Gen4 platform

• Up to 64 Cores

• Up to 4.2GHz clockspeed

• Up to 1TB Memory

• Up to 2 x NVIDIA RTX A6000

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

Ontdek de introductiepromo op www.thinkworkstations.nl

VANAF
€1.826
EXCL. BTW.
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