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Door actuele gegevens vanuit live sensoren en open bronsystemen 
met elkaar te combineren kunnen we de werkelijkheid steeds beter 

benaderen en wordt een digitale kopie van de buitenwereld gebouwd, 
oftewel een ‘Digital Twin’. Hoe je die digitale kopie blijvend koppelt aan 

de werkelijkheid en hoe dit je analyses helpt lees je in het artikel ‘Op Naar 
Een Smart Digital Reality’, beschikbaar in dit nummer van BIGnieuws.
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De circulaire economie is natuurlijk een mooi idee en het kan dan ook inmiddels op brede 

maatschappelijke steun rekenen. Het idee dat we langzaam maar zeker toewerken naar een 

economie waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen vol-

ledig opnieuw worden ingezet, is dan ook om voor de hand liggende redenen erg aantrekkelijk. 

In de praktijk valt het echter nog niet altijd mee om echt honderd procent hergebruik te halen. 

Om te beginnen is het lastig genoeg om klein verlies van grondstoffen goed te reguleren, iets wat 

typisch het geval is bij gebruiksslijtage maar ook bijvoorbeeld bij het gebruik van helium. Maar 

goed, dat is met wat innovatie en het gebruik van biologisch afbreekbare grondstoffen vast nog 

wel op te lossen voor 2050 – het jaar waarin Nederland een volledig circulaire economie moet 

zijn geworden. 

Een tweede probleem dat met de circulaire economie samenhangt lijkt fundamenteler van aard: 

wat nu als het voor een afgeschreven product niet rendabel is om het om te smelten, af te breken 

of op een andere manier te hergebruiken. Het gaat om Nederland, dus de vraag wie het moet 

gaan betalen, zal ongetwijfeld snel gesteld worden. Want gewoon maar afgeschreven producten 

op een hoop gooien en dan er het beste van hopen, is natuurlijk geen optie. 

Of misschien toch wel. Want wanneer is een afvalberg geen afvalberg? Nou, bijvoorbeeld 

wanneer die berg gebruikt wordt voor sportdoeleinden. Voor skiën misschien niet zozeer – de  

klimaatverandering werkt ook niet mee – maar voor het wielrennen is een beetje berg al snel een 

mooie aanvulling op het Nederlandse fietsnetwerk. Het is dan ook een buitengewoon goed idee 

geweest om in het Drentse Wijster een fietsparcours aan te leggen op de afvalberg van Attero, 

de Col du VAM, zie ook het artikel op pagina 34 en 35 van dit nummer. Zo is de afvalberg een 

fietsberg geworden en krijgt zelfs afval zijn functie. 

Wellicht zullen critici vinden dat het gebruik van een afvalberg toch niet helemaal de bedoeling is 

van een circulaire economie, maar goed, die moeten dan maar zo denken: op de Col du VAM 

zijn in ieder geval rondjes mogelijk. 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws
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Door actuele gegevens vanuit live sensoren en open bronsystemen 
met elkaar te combineren kunnen we de werkelijkheid steeds beter 

benaderen en wordt een digitale kopie van de buitenwereld gebouwd, 
oftewel een ‘Digital Twin’. Hoe je die digitale kopie blijvend koppelt aan 

de werkelijkheid en hoe dit je analyses helpt lees je in het artikel ‘Op Naar 
Een Smart Digital Reality’, beschikbaar in dit nummer van BIGnieuws.
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De Arnold render engine maakt inmiddels 

alweer twee jaar standaard deel uit van 3ds 
Max. Het gebruik van de render engine is het 
laatste jaar met 17 procent toegenomen, wat 
met name te danken is aan de inzet binnen 

3ds Max. Ondanks dat de Chaosgroup met de 
V-Ray render engine de designvisualisatiemarkt 

stevig in handen heeft, is Arnold serieus  
begonnen met een opmars.

18
Museum Paleis Het Loo is een van de meest 
populaire musea van Nederland. Door ver-
anderende behoeften en wensen en nood-
zakelijk onderhoud was het echter tijd voor 
vernieuwing, verbouwing en verbetering. 

Op 8 januari 2018 is de renovatie van het 
paleis begonnen en is een begin gemaakt 
met het groot onderhoud en het uitbreiden 

van de bezoekersfaciliteiten.

10
Jaren geleden riep ik dat de BGT verplicht 3D zou 
moeten zijn. Op basis van de reacties die ik toen 

kreeg, durf ik te stellen dat dit destijds geen populaire 
mening was. De BGT was immers al moeilijk genoeg, 

en een overstap naar 3D zou het alleen nog maar 
lastiger maken. Natuurlijk hadden de critici daarin 

gelijk. Mijn punt was en is echter dat als we toch iets 
nieuws moeten leren en moeten gaan doen, dat we 
dan net zo goed een stapje extra kunnen zetten…

8
In 2017 nam CycloMedia zijn eerste stappen op 
LiDAR-gebied door bij enkele pilotprojecten data 
in te winnen met behulp van deze scanmethode. 
Omdat de resultaten van deze projecten bevre-
digend waren, besloot het bedrijf om de LiDAR-
inwinning verder op te schroeven. In 2018 werd 
50 duizend kilometer aan data ingewonnen en 
voor 2019 staat het maximum op het program-

ma: een landsdekkend LiDAR-bestand.
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42
Met het ontwerp voor het Startstation E-lijn in Den 
Haag heeft ZJA Zwarts & Jansma Architecten de 

aandacht van de German Design Council op 
zich weten te vestigen, en kreeg door hen een 
German Design Award 2019 toegekend in de 
categorie Excellent Communication Design -  
Architecture. Deze prijs doet recht aan de  

esthetische en functionele kwaliteiten van het 
ontwerp, waardoor je bijna zou vergeten dat het 

ook in technisch opzicht een topprestatie is.
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Een 3D-aanzicht, hier van Drechtsteden zegt veel meer dan laag op laag in een traditionele GIS-viewer.

Hadden we vroeger de focus op ‘data 
bij de bron’ en maakten we ons druk 
of alle datasets wel juist beschreven 

zijn, inmiddels praten we veel meer over het 
koppelen van services, waarbij het datapro-
duct wat daarmee beschikbaar wordt gesteld 
al is voorgesorteerd voor juist gebruik. Het 
blijven echter wel in veel gevallen datapro-
ducten en ook veel dataproducten bij elkaar 
maken nog geen informatie. Ook zien we al 
jaren een toenemende focus op 3D. Zoals 
een plaatje meer zegt dan duizend woorden, 
zo zegt een 3D-aanzicht veel meer dan laag 
op laag in een traditionele GIS-viewer. 3D 
benadert voor ons gevoel meer de werkelijk-
heid die we dagelijks buiten (en trouwens ook 
binnen) ervaren. Hierin schuilt wel een vaak 
onbesproken en enigszins onbewust gevaar. 
Omdat we een 3D-visualisatie als meer ‘echt’ 
ervaren, hechten we aan de getoonde infor-
matie ook direct veel realiteitswaarde. Het is 
echter belangrijk om ons te realiseren dat de 
werkelijkheid dynamisch is, voortdurend ver-
andert en dat het een forse uitdaging is om 
die 3D-beleving continu te laten aansluiten op 
de werkelijkheid.
Voor die aansluiting op de werkelijkheid is 
meer nodig dan eenmalig een 3D-stadsmodel 
uploaden naar de cloud, want als er daarna 
niets meer gebeurt dan zal de getoonde digi-
tale wereld steeds verder achter gaan lopen 
bij de echte wereld. Het is niet moeilijk voor 
te stellen dat bepaalde beslissingen dan in-
eens een ongewenst effect teweegbrengen. 
Om voeling te houden met de werkelijkheid 
en daarop te kunnen acteren, is koppeling 
met (near) realtime actieve sensoren nodig. 
Sensoren die de luchtkwaliteit in de gaten 
houden, sensoren die congestie laten zien, 
sensoren die waterstanden en stikstofgehalte 
meten, enzovoort. Door deze te integreren in 

een 3D-omgeving, wordt de actualiteit naar 
binnen gehaald. Door de combinatie van up-
to-date bronsystemen met realtime sensoren 
en geavanceerde analyses, wordt de werke-
lijkheid steeds beter benaderd en wordt een 
digitale kopie van de buitenwereld gebouwd, 
oftewel een ‘Digital Twin’. 

Bijhouden
Aangezien de buitenwereld continu veran-
dert, zal een digitale kopie ook moeten mee-
veranderen om die ‘tweeling-status’ te behou-
den. Wie naar een echte Digital Twin van een 
stad, fabriek, vliegveld of bijvoorbeeld een 
natuurgebied toe wil, moet het bijhoudings-
proces ook hebben ingeregeld. Dit is in feite 
niet anders dan bij onze huidige 2D-basisre-
gistraties. Die bijhouding kan iemand natuur-
lijk zelf, met de hand doen. Maar zoals een 
stad in de werkelijkheid een complex ecosys-
teem van op elkaar ingrijpende processen is, 
zo geldt dat ook voor de bijhouding van zijn 
digitale tweeling. 

Hierbij helpt een geautomatiseerd systeem 
van bijhoudingsprocessen, dit noemen we 
ook wel ‘Data automation’. Dit kan op ba-
sis van objectieve criteria en in toenemende 
mate dankzij kunstmatige intelligentie en 
meer specifiek dankzij machine learning. In 
de geografie kan machine learning uitstekend 
worden toegepast om bepaalde objecten au-
tomatisch te herkennen of om veranderingen 
door de tijd te detecteren. Machine learning 
wordt binnen IMAGEM al een aantal jaar 
met succes toegepast, en zo’n twintig machine  
learning en deep learning algoritmes zijn in 
de Hexagon Geospatial-software geïmplemen-
teerd. Door GPU-processing kunnen de zware 
algoritmes krachtig worden uitgevoerd.
Machine learning en deep learning zorgen 
niet alleen voor effectieve bijhouding, maar 
laten ons ook patronen en trends zien die op 
basis van de afzonderlijke gegevensstromen 
niet zouden opvallen. Die patroonherkenning 
zorgt ervoor dat we niet alleen onze werke-
lijkheid digitaal hebben ‘gevangen’, maar 

De energietransitie, de verzakking van ons wegennet, klimaatadaptie, het zijn 
de grote onderwerpen van onze tijd, waarin locatie een cruciale rol speelt. We 
proberen zo snel mogelijk in beeld te hebben wat er gebeurt, die ontwikkelingen 
te analyseren en op basis daarvan keuzes te maken. Dankzij open standaarden 
en het koppelen van services via API’s wordt het steeds eenvoudiger om gegevens 
vanuit verschillende bronnen met elkaar te combineren en daaruit een eens-
luidend beeld van de werkelijkheid te destilleren. Die ene werkelijkheid wordt 
steeds belangrijker. Door Patrick de Groot

Op naar een Smart Digital Reality
Van beschrijven, via analyseren naar voorspellen
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Door geluidssensoren te plaatsen in een stad, is het mogelijk om in de digitale tweeling van die stad de  
geluidsoverlast te analyseren. 

kelt op basis van Hexagon Geospatial-tech-
nologie oplossingen voor veel verschillende 
sectoren die deze componenten in zich heb-
ben. Zo kan Defensie bijvoorbeeld snel en 
accuraat een inzetgebied in kaart brengen 
en zichtbaar maken waar het met specifieke 
voertuigen wel en niet kan verplaatsen. Bij 
gemeenten ontstaan actuele 3D-stadsmodel-
len die een belangrijke input zullen zijn voor 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor een 
waterschap gaat het bijvoorbeeld om inzicht 
in ongewenste activiteit binnen de bescher-
mingszone van een watergang, terwijl een 
openbaarvervoeraanbieder direct ziet waar 
zijn lijnen op tijd rijden en wat de huidige 
bezettingsgraad is. Die inzichten leiden tot 
keuzes voor effectieve inzet van mensen en 
middelen. De voorbeelden zijn eindeloos.

Initieel model
Een Digital Twin maken we samen. Data van-
uit eigen systemen worden samengebracht 
met open databronnen die de overheid 
ontsluit. Dit zijn bijvoorbeeld LiDAR-scans,  
stereofoto’s, dronebeelden en basisregistra-
ties, maar ook live sensoren die actuele meet-
waarden leveren. Met behulp van generieke 
bouwstenen worden die ruwe data omgezet 
naar een initieel model en worden daar de 
actuele sensordata aan gekoppeld, als die 
beschikbaar zijn. 
Een digitale kopie hoeft niet meteen allesom-
vattend te zijn en kan klein beginnen, gericht 
op slechts één of een paar aspecten, zolang 
van het bewuste thema maar wel de actuele, 
betrouwbare en complete weergave wordt 
getoond. Wanneer de basis staat, kan deze 
stap voor stap worden uitgebreid met nieuwe 
thema’s. 
Het klinkt misschien nog als toekomst, maar 
het is niet meer zo ver weg. Veel van wat hier-
boven wordt beschreven, kan nu al. Samen 
met onze klanten en partners werken we toe 
naar een ‘Smart Digital Reality’. n

Patrick de Groot patrick.degroot@imagem.nl is business  

development and sales operations manager bij IMAGEM.  

Meer informatie over Smart Digital Realiy is te vinden op  

www.imagem.nl/smart-digital-reality. 

ding technologie (Smart M.Apps) heeft Rijks-
waterstaat nu een interactieve analyse die 
aangeeft welke wegstukken de meeste zetting 
vertonen en de hoogste prioriteit hebben. Het 
risicobeeld is daarmee direct duidelijk en in-
dien gewenst zijn de feitelijke metingen die 
tot dat risicobeeld hebben geleid direct op-
vraagbaar door koppeling aan bronbestan-
den. Andere ontwikkelingen op die plek, die 
geen rol of invloed hebben op dit specifieke 
probleem, worden daarbij niet meegenomen, 
waardoor een heel doelgericht dashboard 
ontstaat. Daarmee verandert het onderhoud 
van een planmatig, naar een risicogestuurd 
systeem. En dat zorgt er weer voor dat een 
beleidsmaker of bestuurder gefundeerd be-
slissingen kan nemen zonder eerst zelf alle 
ingewonnen data te moeten bestuderen.
De componenten dataverwerking, analyse 
en sturing geven tezamen een betrouwbaar 
beeld, waarop gefundeerde beslissingen 
kunnen worden genomen. IMAGEM ontwik-

dat we steeds meer gestuurd worden doordat 
het systeem problemen onderkent die vanuit 
de mens niet of pas veel later worden ontdekt. 
Bij eenvoudige problematiek zijn we als mens 
nog goed in staat significante veranderingen 
te herkennen, maar we hebben de computer 
en AI nodig om de toenemende complexe  
digitale wereld goed aan te kunnen.

Interactieve analyse
De effecten of trends die vanuit geautoma-
tiseerde analyse en slimme combinatie van 
bronsystemen worden ontdekt, kunnen wor-
den samengebracht in sturingsdashboards. 
Zo wordt heel gericht duidelijk waar een pro-
bleem optreedt, of waar kansen liggen. Zo 
heeft Rijkswaterstaat in 2018 InSAR satelliet-
gegevens gebruikt om langdurig verzakking 
te meten op een van de knooppunten in Ne-
derland. De ruwe meetgegevens laten al zien 
waar verzakking is gemeten, maar door inzet 
van data automation en slimme dashboar-

Door inzet van data automation en Smart M.Apps beschikt Rijkswaterstaat over een interactieve analyse die  
aangeeft welke wegstukken de meeste zetting vertonen en de hoogste prioriteit hebben. 
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“De plannen om tot een landsdek-
kend LiDAR-bestand te komen, 
sluiten goed aan bij de brede am-

bitie om de eindgebruikers van onze produc-
ten een maximaal beeld van de buitenwereld 
te geven”, zo stelt Rutger Gerritz, managing 
director Nederland bij CycloMedia. “We 
zijn natuurlijk bekend geworden met onze 
straatfoto’s, maar leveren ook luchtopnames, 
oblique foto’s en sinds 2017 dus ook LiDAR-
bestanden. Dit alles met als doel om de bui-
tenwereld naar binnen te halen en volledig 
inzichtelijk te krijgen op het scherm van onze 
eindgebruikers.”
LiDAR is op zichzelf geen nieuwe techniek, 
maar wordt in de praktijk eigenlijk alleen in-
gezet bij specifieke projecten. Het idee om 
die projectkoppeling los te laten en LiDAR-
data integraal op te nemen in een landsdek-
kend bestand is daarmee wel nieuw, zo stelt 
Gerritz. “We hebben onze auto’s voorzien 
van een scanner en omdat die toch al overal 
komen om onze Cyclorama’s te maken, is het 
relatief eenvoudig om een compleet LiDAR-
bestand te verkrijgen. In 2018 hebben we 
zo’n 50 duizend kilometer aan straatlengte 
ingewonnen en voor 2019 staat meer dan 
160 duizend kilometer op het programma.”

Diepte-Cyclorama en puntenwolk
De ingewonnen punten van een LiDAR-scan 
hebben allemaal een XYZ-coördinaat en zijn 
voorzien van kleur, waardoor het mogelijk is 
om op basis van deze data een fotorealistisch 
3D-model te maken. “Bovendien zijn de pun-
ten geogerefereerd, zodat er een dieptekaart 
van de realiteit ontstaat: de 3D-Cyclorama. 
Die 3D-Cylorama biedt weer heel veel extra 

mogelijkheden ten opzichte van de standaard 
fotobeelden. Zo is het hiermee bijvoorbeeld 
mogelijk om nog sneller en eenvoudiger een 
3D-meting in de panoramafoto te doen.
De puntenwolk zelf leent zich er onder andere 
voor om de contouren van bestaande bebou-
wing in 3D te construeren. Hiermee kan een 
gebruiker het volume bepalen van vastgoed-
objecten, bijvoorbeeld ter ondersteuning van 
het waardebepalingsproces. Het opmeten 
van volumes en analyse daarvan biedt daar-
naast ook toepassingsmogelijkheden voor 
groen- & wegbeheer en assetmanagement. 
Ook heeft een gebruiker van de puntenwolk 
de mogelijkheid om doorsnedes van objec-
ten te maken of zichtlijnen te bepalen. Dat is 

nuttig voor bijvoorbeeld het controleren van 
bouwaanvragen. Ten slotte is het gebruik van 
de LiDAR-puntenwolk nuttig voor de handha-
ving van de openbare orde. Met de data is 
het bijvoorbeeld mogelijk om beveiliging van 
grote evenementen te plannen en monitoren. 
Andere toepassingen zoals realtime volgen 
van bezoekersstromen, het visualiseren van 
overlast op basis van sensoren en het simule-
ren van calamiteiten dragen bij aan het hand-
haven van de veiligheid.”
Met de mogelijkheden die Gerritz opsomt, 
noemt hij in eerste instantie directe toepas-
singen van het LiDAR-bestand. Hij ziet echter 
ook extra mogelijkheden voor de toekomst: 
“De 3D-puntenwolk kan straks als databron 

Amsterdam Centraal in Street Smart, waarbij zowel de Cyclorama als de point cloud zichtbaar is.

In 2017 nam CycloMedia zijn eerste stappen op LiDAR-gebied door bij enkele 
pilotprojecten data in te winnen met behulp van deze scanmethode. Omdat de 
resultaten van deze projecten bevredigend waren, besloot het bedrijf om de 
LiDAR-inwinning verder op te schroeven. In 2018 werd 50 duizend kilometer 
aan data ingewonnen en voor 2019 staat het maximum op het programma: een 
landsdekkend LiDAR-bestand. Door Lambert-Jan Koops

LiDAR op straatniveau biedt 
nieuwe analysemogelijkheden

CycloMedia creëert in 2019 landsdekkend bestand
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Cyclorama en puntenwolk van de Utrechtse Domtoren in Street Smart.

systemen. Bovendien heeft het een promotio-
nele waarde voor onze data, want wanneer 
niet-technici-eindgebruikers het nut ervan er-
varen, willen ze eigenlijk niet meer zonder. 
Dat gold al voor het beeldmateriaal dat we 
van oudsher leveren, maar zeker ook voor de 
LiDAR-data.”

Combinatiemogelijkheden
De LiDAR Point Cloud van CycloMedia wordt 
geregistreerd op het moment dat ook de Cy-
clorama’s worden gemaakt. Door deze com-
binatie van gegevens krijgt elk punt de juiste 
kleur en ontstaat er een fotorealistisch 3D-
bestand. Gerritz ziet voor de toekomst echter 
ook nog andere combinatiemogelijkheden. 
“Het punt aan de horizon is op dit moment 
voor ons de volledige integratie van straat- 
en luchtinformatie. Daarmee zou de realiteit 
echt in haar geheel zijn vastgelegd. Zo ver 
is het echter nog niet, want daarvoor moe-
ten eerst nog wat technische zaken worden 
overwonnen. Momenteel werken we wel aan 
het combineren van LiDAR-data van luchtop-
names met LiDAR-gegevens van straatinwin-
ning, maar daarmee zitten we nog echt in 
een experimenteel stadium. Het zou echter 
wel ideaal zijn, want er zijn al meteen goede 
toepassingen voor te verzinnen. Zo zou een 
dergelijk gecombineerd bestand informatie 
kunnen leveren over de mogelijkheden om er-
gens zonnepanelen te plaatsen. Met het oog 
op de energietransitie waar we de komende 
jaren voor staan, zal die vraag steeds vaker 
voorkomen en is het dus extra nuttig als een 
plaatsingsanalyse vanachter het bureau kan 
worden gedaan. Een andere relevante analy-
se die makkelijk wordt door de samenvoeging 
van LiDAR-data uit lucht- en straatopnames is 
de analyse van overstromingsscenario’s. Dat 
is niet alleen belangrijk voor gemeenten, 
maar bijvoorbeeld ook voor verzekeraars. 
De combinatie is echter op dit moment nog 
toekomstmuziek. We zullen ons in 2019 in 
eerste instantie focussen op het creëren van 
het landsdekkende LiDAR-straatbestand.” n

www.cyclomedia.com/nl/lidar

en laagdrempelig toegankelijk maken. Bij de 
eerste opnames in 2017 werden de LiDAR-
gegevens nog op schijf geleverd, maar daar 
konden eigenlijk alleen specialisten mee uit 
de voeten. Omdat we in de tussentijd de data 
hebben geïntegreerd in onze online viewer 
Street Smart, zijn ze nu veel makkelijker te 
benaderen, ook voor niet-technici. We zien 
nu dan ook dat het gebruik van de punten-
wolk zich verplaatst van de CAD-engineers, 
naar meer generieke gebruikers die betrek-
kelijk lichte bewerkingen uitvoeren. Uiteraard 
hebben we tegelijkertijd wel de mogelijkheid 
opengehouden voor insiders om meer ge-
avanceerde analyses uit te voeren. Wie dat 
wil, kan de data downloaden en de punten-
wolk rechtstreeks gebruiken in zijn CAD- of 
GIS-pakket.”
Gerritz vult zijn collega aan: “We demo-
cratiseren hiermee de toegang tot data en 
deze manier van aanbieden van de data 
past denk ik goed bij de overgang van het 
gebruik van GIS-systemen naar geo-enabled 

worden gebruikt voor 3D-analyses, waarbij 
objecten als bomen en lichtmasten in de bui-
tenruimte automatisch worden herkend door 
de software. Daarmee wordt het weer makke-
lijk om mutaties te traceren, iets wat weer heel 
nuttig is voor basisregistraties. Wat dat betreft 
is het uitvoeren van de LiDAR-scans ook echt 
een investering met het oog op de toekomst.” 

Online ontsluiting
De LiDAR-opnames die de CycloMedia-
voertuigen maken, kennen een maximale 
puntdichtheid van 2500 punten per vierkante 
meter. “Daarmee is onze dichtheid behoorlijk 
hoger dan die van het Actuele Hoogtebestand 
Nederland ofwel AHN”, zegt Tom van der 
Putte, productmanager bij CycloMedia. “Op 
zich niet zo verwonderlijk, want het hoogte-
model is vanuit de lucht opgenomen en wij 
doen het vanaf de straat, maar het geeft wel 
aan dat we met onze scans een aardige stap 
vooruit maken op LiDAR-gebied. Wat ook 
uniek is, is dat we onze data online ontsluiten 

Street Smart met alle data in één scherm: luchtfoto, obliekfoto, Cyclorama en puntenwolk (hoogtevisualisatie). 
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Een 3D-model van een stad complex? Misschien, maar het is beter voor een organisatie en leuker voor de ontwerpers!

Jaren geleden riep ik dat de BGT verplicht 3D zou moeten zijn. Op basis van de 
reacties die ik toen kreeg, durf ik te stellen dat dit destijds geen populaire mening 
was. De BGT was immers al moeilijk genoeg, en een overstap naar 3D zou het 
alleen nog maar lastiger maken. Natuurlijk hadden de critici daarin gelijk. Mijn 
punt was en is echter dat als we toch iets nieuws moeten leren en moeten gaan 
doen, dat we dan net zo goed een stapje extra kunnen zetten…Door Jan Blaauboer

Tot op heden is er, voor zover mij be-
kend, geen enkele richtlijn die 3D voor 
organisaties als gemeenten verplicht 

stelt. Daarom heb ik nu de neiging om te star-
ten met ‘En dus...’ Want het is een feit dat 
de invoering van het ontwerpen in 3D en het 
hebben (en beheren) van 3D-stadsmodellen 
niet overal even hoog op de agenda staat.
Er zijn twee redenen die mij vaak worden 
gegeven voor het ontbreken van 3D in een 
organisatie. De eerste is dat 3D complex is 
en de tweede dat de medewerkers het niet 
willen. Dit zijn op zichzelf wellicht valide op-
merkingen, maar als die leidend zijn binnen 

de beleidsvorming dan hebben ze wel een 
heel erg remmend effect op innovatie. En in-
novatie, daar heeft toch iedereen de mond 
van vol. Terecht ook, want stilstand is immers 
achteruitgang.

Verandering verkopen
Veel zaken die nieuw zijn, zijn in het begin 
moeilijk. En toch worden ook nieuwe zaken 
vaak genoeg gewoon opgepakt door mensen 
en organisaties. Ik geloof dan ook niet dat 
‘het is moeilijk’ een goed argument is om de 
boel dan maar te laten voor wat het is. Waar 
ik wel in geloof is dat veranderen aan veel 

betrokkenen lastig te verkopen is. Zeker als 
bij een verandering geen aandacht besteed 
wordt aan het ‘what’s in it for me?’-aspect. 
Dat laatste aspect is belangrijk, want het is 
mijn ervaring dat mensen best willen veran-
deren zolang ze maar goed begrijpen wat 
de voordelen van zo’n verandering zijn. En 
niet alleen voor de organisatie, maar met 
name ook voor henzelf. De meeste mensen 
vinden iets nieuws leren best waardevol. Het 
verhoogt immers hun marktwaarde. Met de 
nadruk op het feit dat we tegenwoordig al-
lemaal langer moeten blijven werken, is het 
aanleren van nieuwe vaardigheden boven-

De mens centraal bij over-
gang naar 3D

What’s in it for me?



11

worden gemaakt en dat de planning niet he-
lemaal wordt gehaald. Dit vraagt om begrip 
van het management en een langetermijnvi-
sie. Bij het eerst project in 3D kost het ontwer-
pen misschien iets meer tijd, de aanpak levert 
wel tijdwinst op in de volgende fases. En iets 
als het verkleinen van de foutkans is ook van 
grote waarde voor een organisatie.

Aandacht
Samengevat denk ik dus dat er geen goede 
redenen zijn om de overstap van 2D naar 
3D tegen te houden. Het is misschien niet 
makkelijk om de stap te maken, maar als er 
aandacht is voor zowel de organisatie als de 
betrokken individuen, is het prima te doen. 
Begin eens met een klein project en accepteer 
als organisatie dat het meer tijd kost. Bena-
druk de voordelen voor alle partijen en zet 
daarbij vooral de mens op de eerste plaats. 
3D-Software is immers slechts gereedschap, 
het zijn de mensen die het verschil maken! n

Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur

Ik ontmoet zelden mensen die het leuk vinden 
fouten te herstellen en de kans dat dit moet 
gebeuren, is veel groter bij een 2D-model. 
Als routinetaken geminimaliseerd worden 
door het gebruik van 3D, dan wint toch ie-
dereen? De meeste ontwerpers zijn helemaal 
niet enthousiast over dit soort werkzaamhe-
den. Bovendien vinden ontwerpers het vaak 
ook gewoon mooi, om een eigen ontwerp 
dynamisch in 3D te kunnen zien en te kunnen 
benaderen. Ik ben nog nooit iemand tegenge-
komen die daar anders over dacht.

Ondersteuning
Een organisatie moet haar mensen niet alleen 
goed voorlichten over de voordelen van de 
transitie van 2D- naar 3D-ontwerpen, maar 
ook goed ondersteunen. Dit ondersteunen 
gaat daarbij verder dan alleen maar het 
beschikbaar stellen van een training. Het be-
tekent ook dat de organisatie accepteert dat 
er extra ontwerptijd nodig is voor het eerste 
project dat helemaal in 3D wordt ontworpen. 
Er is nu eenmaal een leerperiode en dat be-
tekent dat in die tijd wellicht wat meer fouten 

dien ook op elk moment in een carrière nog 
nuttig. Wie tegenwoordig bijvoorbeeld 55 is, 
moet niet denken dat hij zich kan drukken bij 
veranderingen en zijn tijd wel uit kan zitten 
terwijl hij vasthoudt aan zijn oude manier van 
werken. Wie nu 55 is, moet nog minimaal 
twaalf jaar werken en dat is lang genoeg 
om nieuwe kennis te vergaren en toe te pas-
sen. Het is gelijk het eerste antwoord op de 
‘what’s in it for me?’-vraag.

Organisatie vs individu
Af en toe hoor ik ook wel eens dat het voor-
deel van veranderen veel meer bij de organi-
satie ligt dan bij het individu. Het gebruik van 
een 3D-model bij het bouwen van een nieu-
we weg met viaduct verlaagt de foutkans en 
biedt extra informatie omdat bijvoorbeeld het 
grondverzet direct uit het model gehaald kan 
worden, maar dat zijn meer voordelen voor 
de organisatie dan voor de ontwerper, zo 
wordt dan geclaimd. Ja, dat de organisatie 
erg veel voordeel heeft van deze aanpak, dat 
mag duidelijk zijn. Maar is het dan meteen 
zo dat de ontwerper er zelf niks aan heeft? 

WITH YOU ALL THE WAY

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION 

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

 
Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.

topconpositioning.nl

GEODESIE OPLOSSINGEN
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“We hebben als Cadac Group essentiële stappen gezet door de automatische webshop in te richten en de eigen 
administratieve processen vergaand te digitaliseren en zijn nu klaar voor de volgende stap.” 

Uber, Airbnb: het zullen niet de eerste 
voorbeelden zijn die opkomen wan-
neer er gedacht wordt aan een onder-

neming die ontwerpsoftware en consultancy 
verkoopt aan de maakindustrie, bouwindus-
trie, infrastructuur en de overheid. Toch is een 
vergelijkbaar platform voor Cadac Group 
een stip aan de horizon. Dit jaar gaat het 
bedrijf zelfs live met deze oplossing. Een ont-
wikkeling die past bij de toekomstvisie zoals 
Baggen en zijn collega’s in talloze denk- en 
discussieersessies op het hoofdkantoor in 
Heerlen hebben uitgewerkt. “Met ook af en 
toe felle debatten in de organisatie tot ge-
volg”, zo vertelt Baggen. “Wat ook wel be-
grijpelijk is, want veranderen is lastig. Het is 
echter ook noodzakelijk en daarom gaan we 
verder op deze nieuwe weg.”

Webshop
Cadac is de afgelopen decennia getransfor-
meerd van een verkoopgerichte club van met 
name Autodesk- en Microsoft-software naar 
een kennisorganisatie. “De software is nog 
steeds onze basis,” legt Baggen uit, “maar 
die hebben we ondergebracht in een volle-
dig geautomatiseerde webshop waar onze 
klanten zelf hun pakketten kunnen uitzoeken. 
Precies wat ze nodig hebben, precies voor 
de periode die ze wensen. De software huren 
in plaats van kopen. We waren net op tijd, 
want het kopen van software is passé, verle-
den tijd. In 2017 raakte de webshop ingebur-
gerd, in 2018 verkochten we bijna de helft 
van alle Autodesk-pakketten digitaal. Zonder 
tussenkomst van een van onze mensen. Met 
een hoog percentage tevreden en nieuwe 
klanten tot gevolg. Omdat ze binnen een 
minuut een licentiecode krijgen, inclusief de 
factuur met daarop de automatische korting 
verrekend op basis van de bestaande relatie. 

Een proces dat vroeger twee weken in beslag 
nam en bij ons over wel vier schijven liep.” 

Consultancy
Een succes dus, de webshop van Cadac 
Group en de basis voor een uitstekend 2018 
met omzet- en winstgroei. Maar tegelijk 

slechts de helft van het verhaal, zo benadrukt 
de directeur van het bedrijf. “Als ons verkoop-
model ter sprake komt, volgt er eigenlijk altijd 
automatisch een vraag: ‘Mooi, maar hoe zit 
het met de bijbehorende expertise en uitleg 
bij de installatie, de trainingen van onze me-
dewerkers, dat doet Cadac toch nog wel?’ 

Door de redactie

Cadac Group heeft een enerverend jaar achter de rug. In 2018 heeft het bedrijf 
het hoogste omzetniveau ooit gerealiseerd, reden om aan te nemen dat de drie 
jaar geleden ingezette koerswijziging een goede beslissing is geweest. De posi-
tieve resultaten zijn echter geen reden om op de lauweren te gaan rusten, zo 
stelt Jan Baggen, oprichter en directeur van Cadac Group. In een gesprek met 
BIGnieuws bespreekt hij de nieuwe plannen van het bedrijf, waarbij klanten in 
Europa en Australië zullen worden bediend met een nieuw expert platform, geïn-
spireerd op Uber en Airbnb.

Expert Platform als groeimodel in de softwarebranche
Plannen Cadac Group mogelijk dankzij automatisering
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Platinum Partner en Microsoft Preferred Sup-
plier. Wij openen deuren die voor zelfstandi-
gen normaal gesproken gesloten blijven. Zo 
snijdt het mes aan verschillende kanten.”

Trend
Met het platform speelt Cadac Group in op 
de trend van zelfstandig ondernemerschap 
dat ook in Duitsland, Engeland en Australië 
snel terrein wint. Niet geheel toevallig lan-
den waar het bedrijf wil groeien. Digitaal, 
zonder fysieke kantoren en administratie. 
“Het is daarom dat we de laatste jaren voor 
miljoenen euro’s de organisatie hebben ge-
automatiseerd met de webshop als een van 
de belangrijkste motoren. Een succesformule 
die we willen kopiëren bij onze klanten  
die verder willen met digitalisering”, zo sluit  
Baggen af. n

www.cadac.com

hebben we niet meer nodig. De verkopers 
worden consultants, experts. Wie meegaat in 
de transformatie is nu veel meer eigen baas, 
bepaalt zijn of haar eigen agenda, zit veel 
dichter op de klant en heeft meer verantwoor-
delijkheden. En er is meer tijd voor nieuwe 
dingen, voor zelfstudie om na te denken voor 
klanten en relaties.”

Groei
Met het doorvoeren van de verschillende wij-
zigingen in de organisatie komt de volgende 
fase in zicht bij Cadac Group: de Cadac 
Expert Community à la Uber. De groei van 
Cadac wordt de komende jaren gerealiseerd 
met zelfstandige consultants, zo legt Baggen 
uit. “In maart 2019 starten we met de wer-
ving van ervaren specialisten op het gebied 
van Autodesk in Nederland, Duitsland, En-
geland en Australië. ‘Taxichauffeurs’ die we 
bij elkaar brengen op een platform. Volledig 
transparant met CV, ambities, ervaring en 
specialisme zodat onze klanten en software-
kopers zelf kunnen bepalen wie ze willen in-
huren. Specialisten die lastig te vinden zijn 
en die we niet in vaste dienst hebben. Zo 
breiden we ons werkveld uit en kunnen we 
over de grens stappen zetten zonder direct 
in formatie te groeien. De specialisten pak-
ken een aanzienlijk percentage van de omzet 
en vanzelfsprekend mogen ze ook via onze 
webshop producten verkopen. Daarnaast 
zijn we voor hen aantrekkelijk als Autodesk 

Dat doen we ook zeker nog steeds. Als bijna 
de helft van de verkopen digitaal is, dan bete-
kent dit immers dat aan méér dan de helft van 
de verkochte pakketten een vorm van consul-
tancy verbonden is. Specialistisch werk, zeg 
maar de ‘broodjes speciaal’. Klussen waarbij 
onze consultants het liefst bij de ondernemers 
en de klanten op schoot kruipen. Om mee te 
denken in het designen, met de productiepro-
cessen en de logistiek. Om de zo noodza-
kelijke digitaliseringsslag te maken. Ook in 
deze tak zijn we in 2018 sterk gegroeid met 
behulp van een nieuwe website en gerichte 
online marketingacties. Het besef dat digita-
lisering de enige manier is om de mondiale 
concurrentieslag, de disruptie in de industrie, 
de bouw en de logistiek te overleven, begint 
langzaam maar zeker in te dalen.” 

Vaten
Webshop en consultancy zijn dus communi-
cerende vaten en de pijlers van Cadac, zo 
volgt uit het verhaal van Baggen. Het is echter 
niet zo dat het bedrijf daarmee nu klaar is, 
zo waarschuwt hij. “Nee, we zijn bij lange 
na niet klaar. We hebben natuurlijk wel en-
kele essentiële stappen gezet, door de auto-
matische webshop in te richten en de eigen 
administratieve processen ook vergaand te 
digitaliseren, overigens een investering met 
zes nullen, hebben we op de administratie- 
en salesafdeling mensen en capaciteit vrij-
gespeeld. Oneerbiedig gezegd: verkopers 

Expert Platform als groeimodel in de softwarebranche

Uw partner in:

077 - 2086012

Ontzorging BGT en BAG
Detachering BGT/BAG/BOR
Mutatiesignalering
Stereokartering
Terrestrisch meten
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Geo

Inzet van de Leica RTC360-laserscanner in de bouw.

Digitale technologie is niet meer weg te denken in ons leven en neemt een steeds 
grotere rol in. Het bekendste voorbeeld is de smartphone, maar ook ontwik-
kelingen als Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) zorgen voor 
disruptieve veranderingen. Zo ook in de wereld van de landmeter. Technologische 
ontwikkelingen maken het inwinnen van informatie steeds sneller en eenvoudi-
ger. Nemen de camera’s, radar en lasers in zelfrijdende auto’s het straks van de 
landmeter (en maatvoerder) over? 

De innovaties op het gebied van in-
winning zijn hard gegaan de laatste 
twintig jaar. Als we het hebben over 

de laatste puntenwolktechnologie dan spre-
ken we over reality capture. Waar vroeger 
de werkelijkheid werd vastgelegd met enkele 
punten en afmetingen is het nu mogelijk een 
zeer nauwkeurige 3D-puntenwolk te maken, 
inclusief beeldinformatie en zelfs infrarood-
beelden. Het is verbluffend om te zien hoe 
realistisch de data zijn die uit de laatste 3D-
laserscanners en mobile-mappingapparatuur 
komt. De databestanden zijn nagenoeg een 
kopie van de werkelijkheid. 
De datarijkdom biedt grote voordelen. Tradi-
tioneel landmeten kent beperkingen met be-
trekking tot het aantal punten dat een landme-
ter kan opnemen in een bepaald tijdsbestek. 
Hij kiest daarom in het terrein welke punten 
hij inmeet, en loopt het risico dat op kantoor 
kan blijken dat er wat vergeten is. De snelste 
laserscanner meet tegenwoordig 2 miljoen 
punten per seconde, daar is op een traditio-
nele manier niet tegenop te meten. Door die 
snelle meting kan er veel meer informatie in 
een kort tijdsbestek worden ingewonnen en 
kan door het slim kiezen van standplaatsen 
of de mobile-mappingroute de werkelijkheid 
bijna volledig worden ingewonnen. En waar 
vroeger de bediening van de laserscanappa-
ratuur ingewikkeld was, is het tegenwoordig 
slechts een druk op de knop.

Fysieke vs digitale wereld
De realistische 3D-puntenwolken maken een 
nieuwe manier van werken mogelijk. De kloof 
tussen de digitale en fysieke wereld wordt 

steeds kleiner. Dit heeft vele voordelen. Hier-
voor noemde ik al de tijd. De inwinning gaat 
veel sneller, maar ook de verwerking gaat 
steeds efficiënter door de ontwikkelingen op 
softwaregebied.
Door de werkelijkheid vast te leggen met 3D-
laserscanners, mobile-mappingapparatuur of 
UAV’s kan in korte tijd een digitale blauwdruk 
gemaakt worden die vaak vele malen beter is 
dan de tekeningen die (soms) nog bestaan. 
De meting is actueler, vaak nauwkeuriger 
doordat ook complexe vormen goed worden 
vastgelegd en bovendien vollediger. In het 
terrein is al zichtbaar of de meting compleet 
is, waardoor een landmeter niet meer terug 
hoeft om vergeten stukken bij te meten.
Doordat er zoveel 3D-data beschikbaar zijn, 

kunnen deze data direct gebruikt worden 
voor het 3D-modelleren van een nieuw ge-
bouw- en/of infraontwerp dat direct aansluit 
op het BIM-proces. Door het nieuwe ontwerp 
te combineren met de ingewonnen data van 
de locatie kunnen prachtige visualisaties 
gemaakt worden die bijvoorbeeld getoond 
worden in VR, zodat het mogelijk is om virtu-
eel al in de toekomstige fysieke wereld rond 
te lopen. Dit maakt dat al in een heel vroeg 
stadium ontwerpfouten zichtbaar zijn en dat 
gewenste wijzigingen al vroeg in het project 
kunnen worden doorgevoerd. Als er meer 
traditionele output moet zijn, zoals afmetin-
gen, profielen of 2D-kaarten, dan kunnen die 
eenvoudig uit de puntenwolk worden gedestil-
leerd. 

Door Arno Kijzerwaard

Hoe overleeft de landmeter 
in tijden van digitalisering?

Veranderende rol bij reality capture 
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Met de opkomst van reality capture kan de landmeter zijn rol als specialist behouden door zich te profileren  
als expert. 

gebruikers van laserscanapparatuur en UAV’s 
hebben tegenwoordig geen landmeetkundige 
opleiding genoten. Dit heeft gezorgd voor een 
frequentere inzet in de markt waardoor de tech-
nologie inmiddels breed gedragen wordt. Er is 
iets voor te zeggen om reality capture als een 
markt op zich te beschouwen. De landmeter en 
maatvoerder kunnen daarin hun rol als speci-
alist behouden. Zij weten als geen ander wat 
de technische mogelijkheden zijn en hebben in 
veel gevallen al jaren ervaring op het gebied 
van laserscanning. Zij kennen ook de valkuilen 
en hebben de kennis om te zorgen voor een zo 
hoog mogelijke precisie en betrouwbaarheid, 
waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. 
De landmeter moet aan de opdrachtgever kun-
nen uitleggen waar zijn meerwaarde zit. In 
veel gevallen heeft de landmeter tegenwoor-
dig kennis van verschillende sectoren waar hij 
aan het werk is. Samen met de opdrachtge-
ver wordt bekeken hoe de ingewonnen geo-
informatie zo efficiënt mogelijk kan worden 
ingezet. De landmeter verdiept zich steeds 
meer in de workflow en software bij diverse 
opdrachtgevers en speelt zo een steeds grotere 
rol in sectoren zoals de infra, bouw en indus-
trie, maar ook in voor de landmeter apartere 
markten zoals scheepsbouw, winkelinrichting 
en recreatie.
Dus hoe overleeft de landmeter in tijden van di-
gitalisering? Samengevat, door zijn of haar rol 
als specialist te behouden en bij te blijven met 
de ontwikkelingen. Het is niet te voorkomen dat 
reality capture meer en meer uitgevoerd wordt 
door niet-landmeters, maar de landmeter kan 
zich wel blijven profileren als de expert om de 
inzet van de laatste innovaties zo optimaal mo-
gelijk te benutten in de markt. n

niet nog altijd de meest belangrijke tool voor 
de maatvoerder? Het antwoord zal in alle 
gevallen zijn dat vakkennis zeer waardevol 
is. Landmeetkundige specialisten spelen een 
belangrijke rol in de digitale ontwikkelingen. 
Zij hebben de kennis om de laatste innovaties 
maximaal te benutten en zorgen ervoor dat 
de kwaliteit bewaakt wordt. De landmeter 
staat echter altijd voor de keuze wat zijn rol 
is en zal moeten blijven meebewegen met de 
ontwikkelingen.

De markt
De innovaties op het gebied van reality cap-
ture maken de technologie bereikbaarder en 
zorgen voor democratisering. Meer en meer 

Gevolgen voor landmeters
Met de komst van laserscanners en bijvoor-
beeld ook machinebesturing zou een buiten-
staander kunnen denken dat de landmeter 
geen rol van betekenis meer speelt. Natuurlijk 
is het zo dat metingen sneller gedaan kun-
nen worden met minder mankracht en dat 
bijvoorbeeld 3D-machinebesturing vaker de 
rol van maatvoerder overneemt. Ook wordt 
reality-capture-apparatuur steeds bereikbaar-
der en makkelijker te bedienen. Daar staat 
echter tegenover dat landmeten een specia-
listisch beroep is en dat vakkennis nodig is 
om de innovaties maximaal te benutten. Wie 
controleert bijvoorbeeld de grondverzetma-
chines op het werk? En is een total station 

Voordelen reality capture
Compleet: Alles wat vanuit de scanner zichtbaar is, wordt geme-
ten. Met voldoende standplaatsen is dus de werkelijkheid volledig 
vast te leggen. Hierbij worden ook de meest complexe vormen 
vastgelegd. 
Nauwkeurig: Reality capture is precies. Nauwkeurigheden tot 2 mil-
limeter zijn haalbaar na het modelleren van een laserscan.
Bewijsvoering: Alles is vastgelegd, vaak inclusief foto’s. Er is dus geen 
discussie meer over wat er gemeten is en de data zijn perfect geschikt 
voor het herbekijken van het moment van de opname.
Snel: Reality capture gaat sneller dan traditioneel meten. Een stand-
plaats scannen met hoge kwaliteit inclusief foto’s is in ongeveer drie 
minuten gedaan. Een volledige woning scannen, binnen én buiten 
duurt gemiddeld minder dan een halve dag. 
Eenvoud: De apparatuur is steeds eenvoudiger te bedienen. Het meet-
werk hoeft niet per se door een dure specialist gedaan te worden.
Interactief: De data zijn zeer geschikt om te delen via websharing 
of bijvoorbeeld VR. Gebruikers kijken naar een digitale kopie van 
de werkelijkheid en dat biedt een perfecte basis voor goed geïn-
formeerde beslissingen.

3D: De data worden volledig in 3D opgenomen, waardoor ze 
naadloos passen bij de huidige designworkflows en BIM-proces-
sen.

Nadelen reality capture
Kennis: Meer eenvoud in het gebruik betekent niet dat in het wilde 
weg scannen tot de gewenste resultaten leidt. Er is kennis nodig 
over de meetopzet en over de aanpak die leidt tot het door de 
eindgebruiker gewenste eindresultaat, waarbij voldoende kwali-
teitsborging een belangrijke eis is.
Software: Kennis van de software is ook essentieel. Reality capture 
gaat verder dan het opleveren van een puntenwolk. Er is kennis 
nodig over de manier waarop de data optimaal verwerkt kunnen 
worden binnen de workflow en aansluitend op de software van de 
eindgebruiker.
Datahoeveelheden: 3D-Laserscannen, mobile mapping en UAV-
metingen leveren enorme hoeveelheden data op die hoge eisen 
stellen aan de opslagruimte en processorsnelheid van de computer 
waarmee wordt gewerkt.
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Bij reality capture is kennis nodig over de manier waarop de data optimaal verwerkt kunnen worden binnen de 
workflow van de eindgebruiker.

Arno Kijzerwaard is marketing executive Benelux bij Leica 

Geosystems. Voor meer informatie, zie 

www.leica-geosystems.nl. 
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De verschuiving naar een digitaal 
bouwproces
Zoals in dit artikel te lezen is, ondergaat de 
bouwsector een digitale revolutie. Traditio-
nele tools en processen worden vervangen 
door digitale workflows. Technologische 
innovaties veranderen de manier waarop 
bedrijven werken en helpen gebruikers om 
sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger het-
zelfde werk te doen. Wie meer wil weten 
over de digitale bouw en de manier waarop 
projecten op tijd en binnen het budget kun-
nen worden afgerond, kan daarover lezen 
in het e-book ‘De verschuiving naar een digi-
taal bouwproces’. Dit e-book is te downloa-
den op de website van Leica Geosystems: 
http://tinyurl.com/digitaal-bouwproces. 
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Bouw

Foto museum Paleis Het Loo - KAAN Architecten. 

Museum Paleis Het Loo is een uniek 
ensemble van een zeventiende-
eeuws paleis, barokke tuinen, een 

stallencomplex en een imposant Bassecour. 
Ruim dertig jaar na de openstelling van het 
complex als museum is groot onderhoud ech-
ter noodzakelijk. Dit betreft vervanging van 
technische installaties, klimaatinstallaties en 
asbestsanering. Met de vernieuwing en ver-
bouwing van het paleis verbetert het museum 
daarnaast ook de faciliteiten om het groeiend 
aantal bezoekers te kunnen ontvangen.
BAM Bouw en Techniek - Regio Oost reali-
seert de vernieuwing en verbouwing van de 
entreepaviljoens en vleugels van Paleis Het 
Loo in Apeldoorn. Ook verzorgt dit bedrijf de 
ondergrondse uitbreiding van het paleis naar 
een ontwerp van KAAN Architecten uit Rot-
terdam. De architectenselectiecommissie van 
Paleis Het Loo heeft, na een zorgvuldige pro-
cedure, unaniem gekozen voor het ontwerp 
van KAAN Architecten. Het toegankelijke 
ontwerp, geïnspireerd op de plattegrond en 
de maatvoering van het paleis, geeft een logi-
sche plek aan alle functies en ruimtes en heeft 

de grandeur die van een toonaangevend mu-
seum verwacht mag worden.

Ondergrondse museumruimte 
De vier grasparterres op de Bassecour (het 
voorplein) van Paleis Het Loo worden vervan-
gen door een glazen ondergrond waarover 
een dun laagje water stroomt. Daaronder 
bevinden zich het nieuwe entreegebied en 
de Grand Foyer van het museum. Onder de 
Bassecour zal BAM Bouw en Techniek een vijf 
meter hoge museumruimte realiseren, die de 
vleugels en het hoofdgebouw van het paleis 
met elkaar verbindt. De ondergrondse ruimte 
is straks het kloppend hart van Paleis Het Loo, 
dé plek waar alle bezoekers samenkomen, 
zich verspreiden over het museumcomplex en 
als vanzelf terugkeren. De Grand Foyer ver-
bindt het entreegebied met het paleis en geeft 
toegang tot de tijdelijke tentoonstellingen in 
vier tentoonstellingszalen. De ondergrondse 
uitbreiding kent een bijzondere lichtinval 
dankzij het glazen plafond ter hoogte van de 
voormalige grasparterres.
Daarnaast treedt BAM op als coördinerend 

bouwer voor de werkzaamheden aan de 
vleugels en de ondergrondse nieuwbouw. 
“Met ons coördinatieteam ontzorgen wij 
de uitvoering van zowel de renovatie als 
nieuwbouw van Paleis Het Loo”, aldus Rolf 
Abbringh, directeur BAM Bouw en Techniek - 
Regio Oost. “We zetten bijvoorbeeld BIM in 
om met virtueel bouwen de raakvlakken met 
de betrokken partners te beheersen.”

Bouw volgen 
Tijdens de uitvoeringsperiode is het paleis-
gebouw gesloten voor publiek. Van april tot 
en met september is Paleis Het Loo BuitenGe-
woon Open: in de tuinen, stallen en op het 
voorterrein worden er allerlei activiteiten en 
evenementen georganiseerd. Zo kunnen be-
zoekers vanaf het paleisdak de bouwwerk-
zaamheden volgen. De heropening van het 
gerenoveerde museum staat gepland voor 
medio 2021. n
 

www.paleishetloo.nl

www.bambouwentechniek.nl

www.kaanarchitecten.com

Museum Paleis Het Loo is een van de meest populaire musea van Nederland. 
Door veranderende behoeften en wensen en noodzakelijk onderhoud was het 
echter tijd voor vernieuwing, verbouwing en verbetering. Op 8 januari 2018 is 
de renovatie van het paleis begonnen en is een begin gemaakt met het groot 
onderhoud en het uitbreiden van de bezoekersfaciliteiten.Door de redactie

Paleis Het Loo vernieuwt en verbouwt
BAM realiseert uitbreiding museum
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Afbeelding 1: BIM maakt circulair bouwen mogelijk, omdat alle materialen, componen-
ten en onderdelen van het gebouw zijn vastgelegd in een Digital Twin van dat gebouw.

Een BIM is een bouwwerkinformatiemo-
del, een model van een gebouw of een 
civieltechnische constructie, waarin alle 

informatie daarover eenduidig, voor meer-
voudig gebruik is opgeslagen. In plaats van 
tekeningen met aanhangende documenten 
is een BIM een intelligent model met data. 
Dat model ondersteunt de gehele cyclus van 
ontwerp en bouw en beheer tot en met her-
gebruik.
Waarom zouden gemeenten iets met BIM 
willen? Daar zijn een viertal redenen voor. 
In de eerste plaats biedt BIM de mogelijk-
heid voor een betere bedrijfsvoering. Met 
BIM kan er efficiënter ontworpen en beheerd 
worden, met BIM zijn er betere data en is 
er betere informatie voorhanden en met BIM 
kan er beter worden gecommuniceerd en sa-
mengewerkt. Uiteindelijk dient BIM te leiden 
tot meer kwaliteit van de ontwikkelde of be-
heerde bouwwerken.
Een tweede reden voor gemeenten om met 
BIM te willen starten, is dat dit tot betere 
dienstverlening leidt. BIM kan ingezet wor-
den voor burgerparticipatie, snellere en be-
tere vergunningverlening, toezicht en hand-

having (VTH), beter opdrachtgeverschap en 
facilitymanagement. BIM kan een hulpmid-
del zijn om de procedure van de omgevings-
vergunning daadwerkelijk te verkorten van 
26 naar 8 weken, zoals de Omgevingswet 
dat voorschrijft.
De derde reden voor het adopteren van BIM 
door gemeenten is de ondersteuning van 
beleid en uitvoering in diverse beleidsvel-
den zoals het omgevingsdomein en het vei-
ligheidsdomein. BIM levert een belangrijke 
bijdrage aan een zogenaamde Digital Twin 
van stad, dorp of regio, zijnde een digitale 
replica van de fysieke werkelijkheid. In een 
Digital Twin worden GIS, BIM, databases, 
documenten en linked data in één model ge-
integreerd, gericht op het monitoren van alle 
activiteiten en bijsturen op basis daarvan. 
Het vierde, maar zeker niet minst belangrijke 
argument dat pleit voor het gebruik van BIM 
door gemeenten is dat het de duurzaam-

heid verbetert. Met BIM is het mogelijk om 
circulair bouwen te ondersteunen, bijvoor-
beeld omdat alle materialen, componenten 
en onderdelen waaruit het gebouw bestaat, 
zijn vastgelegd in een Digital Twin van dat 
gebouw. 

Routekaart Gemeenten en BIM
Met de Routekaart Gemeenten en BIM wordt 
beoogd een overzicht te schetsen van de 
stappen die een gemeente kan zetten bij de 
digitalisering van bouwwerkinformatie (BIM) 
bij de gemeentelijke taken. De Routekaart is 
opgesteld met als ‘eindhalte’ de genoemde 
Digital Twin, een digitaal model van het ge-
meentelijk gebied, waarmee ruimtelijke ont-
wikkelingen te volgen en te sturen zijn. Er lo-
pen vijf lijnen, overeenkomend met vier rollen 
van de gemeente, aangevuld met een coör-
dinerende en ondersteunende organisatielijn, 
zie afbeelding 2. De vier rollen zijn:

Donderdag 31 januari 2019 is er een conferentie gehouden in ’s-Hertogenbosch 
over Gemeenten en BIM. Dit evenement werd georganiseerd door VNG en BIM-
loket en zorgde ervoor dat ruim honderd deelnemers zich konden verdiepen in de 
vraag wat BIM voor de gemeente kan betekenen. Tijdens het evenement werden 
bovendien de resultaten van drie gemeentelijke pilots gepresenteerd: De Route-
kaart Gemeenten en BIM, Vergunningverlening en BIM en Samen Werken met BIM.

Door Hein Corstens, Esther van Kooten Niekerk,  
Jaap Kolk en Henny Stolwijk 

Gemeenten gaan aan de  
slag met BIM 

Drie pilots gepresenteerd aan publiek

Afbeelding 2: De Routekaart Gemeenten bevat vijf lijnen, overeenkomend met  
vier rollen van de gemeente, aangevuld met een coördinerende en  

ondersteunende organisatielijn. 
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Afbeelding 3: Achter ieder station is via een link een korte beschrijving van het 
station te vinden. 

Vanuit BIM-optiek is het belangrijk dat infor-
matie en kennis tussen partijen gedeeld wordt. 
Gemeenten zijn er dus bij gebaat wanneer 
een klimaat ontstaat waar kennisdeling een 
centrale rol inneemt, ook met partijen buiten 
de eigen organisatie (zoals de burger, markt-
partijen, publieke partners).
Er zijn in Nederland op BIM-gebied een aan-
tal netwerken actief of in oprichting waar 
gemeenten gezamenlijk werken aan hun BIM-
vraagstukken. Naast het projectoverschrijdend 
delen van ervaringen en kennis, ondersteunen 
deze netwerken ook BIM-pilots in de praktijk, 
die al dan niet in samenspraak met marktpar-
tijen opgezet worden. De ervaring bij deze 
netwerken is, dat het zetten van de eerste stap 
vaak een uitdaging is en dat het hebben van 
een organiserende kracht randvoorwaardelijk 
is voor het slagen van kennisdeling.
Daarnaast zijn er verschillende hulpmiddelen 
beschikbaar die gemeenten kunnen helpen 
bij het organiseren van samenwerking en ken-
nisdeling op BIM-gebied. Het hebben van een 
gezamenlijke leeragenda bijvoorbeeld, is een 
hulpmiddel waarbij vastgesteld wordt welke 
BIM-vraagstukken er leven en hoe deze aan-
gepakt kunnen worden. Door gezamenlijk te 
ontdekken waar de pijnpunten en uitdagingen 
liggen, wordt naast een oplossing ook draag-
vlak gecreëerd. 
Een aantal stappen kan worden gezet. Denk 
aan het ontwikkelen van kennisproducten 
waarbij gemeenten geholpen worden draag-
vlak te creëren. Ook uitvoeren van meer leer-
projecten sámen met de markt is noodzakelijk, 
evenals het opzetten van collegiale coaching, 
voor het verkrijgen van voldoende kennis en 
vertrouwen. Het zal een inspanning eisen in 
middelen, tijd en overtuigingskracht. Maar al-
leen door samen te werken en kennis te delen, 
kunnen we de uitdagingen en kansen die BIM 
ons biedt, oppakken!

Samen Organiseren
De conferentie heeft opgeleverd dat het be-
wustzijn bij gemeenten is vergroot. Verder 
zijn kiemen gelegd voor nieuwe pilots en  

gistraties en de regels 
die gelden vanuit het 
Besluit bouwwerken 
leefomgeving.

Om te onderzoeken welke rol BIM kan spelen 
in relatie tot vergunningverlening, zijn Studio 
Schaeffer, Dura Vermeer, gemeente Den Haag 
en het Kadaster gezamenlijk aan de slag ge-
gaan in een pilot. In de pilot zijn vragen be-
antwoord in hoeverre de informatie die in een 
BIM-model aanwezig is, voldoende is voor een 
gemeente om een vergunning te kunnen verle-
nen. Tevens is gekeken in hoeverre de exacte 
locatie van een bouwwerk is af te leiden uit een 
BIM-model. Daarnaast is in kaart gebracht in 
hoeverre de informatie uit een BIM-model rele-
vante informatie kan opleveren voor het vullen 
van de basisregistraties, zoals de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Groot-
schalige Topografie en Basisregistratie Kadaster.
Op basis van de bevindingen is een prototype 
gemaakt dat laat zien wat de potentie is van 
de mogelijkheid om een BIM-model te koppelen 
aan de basisregistraties. Hierdoor ontstaat zo-
wel aan de kant van de bouwsector als aan de 
kant van bevoegd gezag de wens om dit verder 
te ontwikkelen. Een van de belangrijke vervolg-
stappen om succesvol door te kunnen ontwikke-
len, is het maken van afspraken tussen de bouw-
sector en bevoegd gezag. Hiervoor wordt een 
concreet voorstel uitgewerkt. Zowel de bouwsec-
tor als bevoegd gezag maken zo stappen in de 
ketensamenwerking, zie afbeelding 4. 

Werken met BIM
Bij het invoeren en werken met BIM lopen 
gemeenten vaak tegen dezelfde soort uitda-
gingen aan en stellen ze dezelfde soort vra-
gen: “Welke stap moet ik als eerste zetten?” 
en “Hoe overtuig ik anderen (in mijn organi-
satie)?”. Deze uitdagingen komen vaak voort 
uit de complexiteit die ervaren wordt en een 
verzuilde organisatiecultuur, waardoor weinig 
over de eigen grenzen gekeken wordt. Dit 
zorgt voor vertraging in de BIM-ontwikkelin-
gen bij gemeenten en heeft ook tot gevolg dat 
iedereen zélf het wiel aan het uitvinden is.

1.  Opdrachtgever/beheerder openbare 
ruimte

2.  Opdrachtgever/beheerder gemeentelijk 
vastgoed

3.  Bevoegd gezag voor de fysieke leefom-
geving

4. Bronhouder gemeentelijk grondgebied

Alle lijnen resulteren in een specifiek integraal 
model, dat past in de Digital Twin.
Op elk station wordt een belangrijk aspect 
of een belangrijke ontwikkelstap behandeld, 
min of meer volgordelijk. Het is mogelijk om 
op ieder willekeurig station in of uit te stap-
pen. Tegelijkertijd is er plaats voor landelijk te 
ontwikkelen kaders, zoals standaarden voor 
planindiening. Achter ieder station is via een 
link een korte beschrijving te vinden, zoals 
het voorbeeld van afbeelding 3. Er hoeft niet 
per se alleen in de richting van het eindpunt 
gereisd te worden: in feite verkeert ieder sta-
tion in een bepaalde status van ontwikkeling, 
die per gemeente verschilt. Het gaat erom om 
aangepast aan de lokale situatie het niveau 
van het geheel steeds hoger te brengen. 

Vergunningverlening en BIM
Indien een burger een woning wil bouwen of 
wanneer een onderneming een bedrijf wil ves-
tigen, zijn er heel veel gegevens nodig. Welke 
gegevens nodig zijn voor vergunningsaanvra-
gen en meldingen staat beschreven in de Om-
gevingswet en lagere regelgeving waarin de 
indieningsvereisten worden opgenomen. Het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat 
regels over de meldings- en vergunningplicht 
van die bouwwerken. 
Alle partijen in de keten, van initiatiefnemer, 
architect, bouwer tot bevoegd gezag willen 
vroegtijdig duidelijkheid of een initiatief pas-
send is binnen de regelgeving. Daarom is het 
gewenst om het initiatief, het BIM-model, te 
confronteren met gegevens vanuit de basisre-

Afbeelding 4: Een prototype van een BIM-model dat is te koppelen aan de  
basisregistraties. 
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Afbeelding 5: BIM is niet alleen voor gebouwen, hier een kademuur van de Rottekade in Rotterdam. 

activiteiten. Op basis van de landelijke aan te 
pakken onderwerpen kunnen deze mogelijk 
worden ondergebracht binnen het raamwerk 
van ‘Samen Organiseren’ van de VNG en 
binnen de DigiDeal Gebouwde Omgeving 
(onderdeel van de nationale Bouwagenda), 
waarbij het BIM-loket nauw is betrokken. n

Hein Corstens is werkzaam bij CORSTENS informatiearchi-

tectuur, Esther van Kooten Niekerk bij het Kadaster, Jaap Kolk 

bij Building Changes en Henny Stolwijk bij de gemeente Rot-

terdam. De resultaten van de beschreven pilots zijn te vinden 

op de website van De Pilotstarter: 

https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/

routekaart-bim-voor-gemeenten, https://depilotstarter.vng.nl/

projecten/omgevingsdomein/vereenvoudigen-en-versnellen-

vergunningverlening-bouwaanvragen-bim en

https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/

samen-werken-met-bim.

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

Kom jij ons GEO-ICT 
development team versterken?

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

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

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

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

adv_185x134mm_geo-ict_wegenbeheer_ordina - november 2018.indd   1 19/11/2018   10:16
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Smart cities: steden die perfect te beheren zijn omdat de digitale tweelingen van 
die steden niet alleen alle ontwerpinformatie bevatten van objecten en systemen 
in de betreffende stad, maar ook nog eens live gevoed worden met relevante 
data over de processen die er plaatsvinden. Nog niet zo lang geleden leek dit een 
onhaalbaar ideaalbeeld, maar met de huidige ontwikkelingen op zowel hard- als 
softwaregebied is de slimme stad al binnen handbereik. BIGnieuws sprak met 
vertegenwoordigers van Bentley Systems over deze ontwikkelingen en de rol die 
het bedrijf daarbij voor zichzelf ziet. 

“Als Bentley Systems hebben we een 
lange geschiedenis op het gebied 
van engineering, waarbij we on-

der andere veel hebben geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van het ecosysteem van ontwer-
pers, zodat ook veel stedelijke infrastructuur 
is gemaakt met behulp van onze software”, 
zo stelt Ton de Vries, senior director business 
development bij Bentley Systems. “Veel stede-
lijke bestuurders waren daar echter niet van 

op de hoogte, vandaar dat we dat wat meer 
hebben benadrukt de laatste tijd. Dat heeft 
geholpen, want het gebeurt steeds vaker dat 
onze software ook wordt ingezet voor opera-
tionele zaken binnen steden.”
Als voorbeeld van een operationele taak 
waarbij de systemen van Bentley kunnen wor-
den ingezet, noemt De Vries waterbeheer. 
Daarbij stelt hij echter wel dat dit eigenlijk 
niet als losse taak mag worden gezien om-

OpenCities Planner geeft een mix weer van een 3D reality mesh, CityGML-gebouwen en geïmporteerde CAD-gebouwen van Helsinki voor de smart urban  
ontwikkeling van de stad.

Door Lambert-Jan Koops

Smart cities als de toekomst 
van het stadsbeheer

Bentley Systems zet in op ondersteuning slimme steden



24

BIGnieuws | maart 2019Geo

Energietransitie
De bereidheid van zowel inwoners als be-
stuurders om smart cities te omarmen, biedt 
de mogelijkheid om complexe zaken aan te 
pakken, zo meent De Vries, die daarbij met-
een een concreet voorbeeld weet te noemen. 
“Met een smart city is goed energiemanage-
ment mogelijk, een belangrijk aspect van het 
stadsbeheer met het oog op de energietransi-
tie. De CO2-reductie staat weliswaar overal 
ter wereld hoog op de agenda van zowel 
bestuurders als burgers, maar is nog niet zo 
makkelijk uit te voeren omdat daarbij reke-
ning moet worden gehouden met heel veel 
verschillende aspecten. Voor Nederlandse 
steden geldt bijvoorbeeld dat het gasverbruik 
moet worden afgebouwd en in plaats daar-
van veel energie opgewekt moet worden 
met behulp van – bijvoorbeeld − zonnepa-
nelen. Dat is op zich prima mogelijk, maar 
vergt vaak wel een forse aanpassing van de 
infrastructuur. Er is meer nodig dan alleen 

dat waterbeheer niet alleen over water gaat, 
maar ook weer gekoppeld is met andere sys-
temen. “Een stadsbestuur dat voorbereid wil 
zijn op extreme neerslag, moet niet alleen we-
ten wat de capaciteit is van het riool en wat 
de huidige stand van zaken is in dat riool, 
maar moet ook weten bij welk waterniveau 
essentiële infrastructuur, zoals bijvoorbeeld 
onderdelen van de elektriciteitsvoorziening, 
overstroomt, zodat daar maatregelen op te 
nemen zijn. Het is het samenvoegen van alle 
relevante infrastructuurinformatie wat een 
smart city intelligenter maakt.”

Voordelen
Alan Kiraly, senior vicepresident asset perfor-
mance bij Bentley Systems, haakt aan bij het 
punt van zijn collega dat het bundelen van 
informatie zo nuttig is. “Het uitwisselen van 
data tussen alle overheidsdiensten is zo nuttig 
dat er eigenlijk geen reden is om dat niet te 
willen. Natuurlijk moet de veiligheid niet in 

Visit us @ Geospatial World Forum & FARO 
BIMovation, Amsterdam, 1-4 April 2019

FARO TRACEABLE  
CONSTRUCTIONTM

• Versneld infield scannen en kleur vastleggen met 50%

• De verwerkingstijd van het scannen wordt met 35% tot 65% verkort door gebruik te maken  
      van geavanceerde Multi-Core Processing

• Verwijderen van ongewenste personen/voorwerpen met het filter voor bewegende objecten

• Naadloze workflowintegratie met Autodesk® AutoCAD® en Revit®

• Cloud-based delen en evalueren van scanprojecten met Webshare Cloud

traceableconstruction.faro-europe.com  |  Gratis hotline: 00800-3276-7253

DE SNELSTE WORKFLOW VOOR  
AEC-PROFESSIONALS VOOR HET  
VASTLEGGEN VAN REALITEITEN

Faro SCENE’S new Moving Objects 
Filter removes disturbing points 
caused by people passing by

het geding komen, maar de voordelen zijn zo 
groot dat het eigenlijk een must is. 
Als we bijvoorbeeld kijken naar Helsinki, dan 
zien we dat bijna alle smartcity-initiatieven 
die de city gepland heeft, kunnen profiteren 
van de digitale city twin die Helsinki recent 
heeft gecreëerd met behulp van een Reality 
Model. Helsinki stelt deze informatie niet al-
leen intern aan de verschillende afdelingen 
beschikbaar, maar promoot ook het externe 
gebruik ervan.”
Kiraly vervolgt: “Het vergt een duidelijke vi-
sie van de city, maar ook de bevolking zelf 
steunt het idee, omdat er een groot sociaal 
belang gediend wordt met een smart city. 
Een stad wordt er immers veiliger, schoner 
en leefbaarder van en wie wil dat nu niet? 
We zien in andere steden dan ook dat het 
initiatief voor een smart city ook echt door de 
bevolking wordt gedragen. Wat dat betreft is 
er wereldwijd echt een trend gaande voor de 
acceptatie van dit principe.”
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Voor smart urban ontwikkeling gebruikt de stad Helsinki OpenCities Planner voor het visualiseren van de digitale 
twin van de complete stad.

Systems ontwikkelde opensource-initiatief om 
digital twins van infrastructuur beter toegan-
kelijk te maken voor visualisaties en analyses 
door derde partijen.”
Dat Bentley Systems de ontwikkeling van 
smart cities een belangrijk thema vindt, is niet 
alleen af te leiden uit de investering in eigen 
ontwikkelingen, maar ook uit de overnames 
die het bedrijf doet. Met de recente acqui-
sitie van Agency9 is bijvoorbeeld ook tech-
nologie binnengehaald die belangrijk is voor 
smart cities, zo legt De Vries uit. “Agency9 is 
een Zweeds bedrijf dat is gespecialiseerd in 
cloudgebaseerde services voor digitale twee-
lingen van complete steden. In Zweden voor-
zien ze al de helft van de grotere steden van 
digital twin cloud services voor stadsplanning 
en de daarbij behorende webgebaseerde 
3D-visualisaties en we denken dat we deze 
services ook goed kunnen inzetten voor an-
dere smart cities.” n

 www.bentley.com

www.agency9.com

Eigen ontwikkeling
De ontwikkeling van smart cities is mogelijk 
dankzij verschillende technologische ontwik-
kelingen: IoT, en cloud computing zijn daar 
voorbeelden van. De Vries voegt daar ook 
het eigen werk van Bentley Systems aan toe: 
“Uiteraard dragen we als software-ontwikke-
laar ook ons steentje bij op dit gebied, waar-
bij we met name veel aandacht besteden aan 
uitwisselingsmogelijkheden. We zijn ons er 
zeer van bewust dat we niet de enigen zijn 
die tools leveren voor smart cities. Niet alleen 
zijn er andere grote softwareleveranciers, er 
zijn in elke stad ook veel lokale partijen die 
data of kennis kunnen leveren voor de smart 
city. Die zijn beide goed uit te wisselen met 
de iModel.js-bibliotheek, het door Bentley 

maar de plaatsing van wat extra panelen. 
Zo moet bijvoorbeeld ook worden nagedacht 
over het onderliggende elektriciteitsnetwerk 
en de manier waarop er gebouwd wordt in 
een stad. Bij een smart city is het mogelijk 
om de overstap van gas naar zonne-energie 
voor te bereiden door het aanpassingstraject 
te simuleren. Op basis van die simulatie is 
een globale planning te maken van de werk-
zaamheden. Deze planning wordt vervolgens 
gebruikt als input voor engineeringprojecten, 
en informatie uit die projecten kan weer de 
basis vormen voor de optimalisatie van het 
constructieproces. De overgang zal zo sneller 
en effectiever kunnen verlopen, wat het be-
stuur minder hoofdbrekens kost en de burgers 
minder overlast oplevert.”

iModel.js is de hoeksteen van de aangekondigde iTwin Services 
van Bentley, die iModelHub, reality modeling en web-enabling 
softwaretechnologieën combineren binnen een zogenaamd con-
nected data environment CDE voor de engineering van infrastruc-
tuur. iModelHub beheert daarbij een iModel als een gedistribu-
eerde database met een intrinsiek wijzigingenlogboek, voor de 
synchronisatie, verantwoording en toegankelijkheid van alle digi-
tale componenten, dat de ruggengraat vormt van de digital twin. 
De iModel.js library is een collectie JavaScript-pakketten geba-
seerd op open standaarden voor cloud- en webontwikkeling. De 
bibliotheek is geschreven in TypeScript en ondersteunt open tech-
nologieën zoals SQLite, Node.js, NPM, WebGL, Electron, Docker, 
Kubernetes en natuurlijk HTML5 en CSS. Dezelfde codebase kan 
cloud services en applicaties voor web, mobiel en desktop ople-
veren. De broncode wordt gehost op GitHub en wordt verspreid 
onder de MIT-licentie. 

Geospatial World Forum – Amsterdam, 2-4 April 2019
Tijdens het Geospatial World Forum spreekt Ted Lamboo, senior 
vice president strategic channel bij Bentley Systems, in de parallel-

sessie over Smart Cities: Integrating City Intelligence for Improved 
Operation. In dezelfde sessie spreekt ook Ari Nurkkala van de 
Finse stad Raahe en Thai Boon Khai van Singapore Land Authority. 
https://geospatialworldforum.org

“Digitalisering is een belangrijke methode om de plannen van 
slimme steden te verwezenlijken en vereist een infrastructuurinfor-
matieplatform dat mensen, processen en technologie met elkaar 
verbindt”, stelt Ton de Vries. “Met een digitale stadstweeling kun-
nen steden informatie op het juiste moment beschikbaar stellen 
aan de juiste mensen in een boeiende en bruikbare omgeving 
die schaalbaar is en geschikt voor dit doel. Bentley´s OpenCities 
Connected Data Environment voegt CAD, GIS, BIM, CityGML en 
andere legacy-gegevens samen in een digitale tweeling. Deze is 
in te zetten voor het plannen, ontwerpen, bouwen en exploiteren 
van een stadsinfrastructuur en dient als basis voor uiteenlopende 
gebruiksmogelijkheden in slimme steden.”
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Het Kadaster promoot het belang van locatie in Nederland en daarbuiten, en werkt onder andere internationaal mee aan het registreren van grond en eigendom. 

Het Geospatial World Forum is een 
groots opgezet evenement met een 
internationale insteek en dat is mis-

schien niet meteen het eerste waar een bui-
tenstaander aan zou denken bij het Kadaster. 
Deze organisatie is echter wel degelijk be-
trokken bij projecten buiten de landsgrenzen 
en is zich terdege bewust van het feit dat het 
gebruik van geo-informatie niet stopt bij de 
grens. Het Kadaster promoot dan ook het be-
lang van locatie in Nederland en daarbuiten. 
Bovendien is het Kadaster zich bewust dat het 
registreren van land en de daarbij behorende 
rechten aan de basis staat van ontwikkeling 
en economische groei. Dit is iets wat impliciet 
ook is opgenomen in de Sustainable Develop-
ment Goals, de zeventien werelddoelen voor 
duurzame ontwikkeling die door de Verenig-
de Naties in 2015 zijn vastgelegd. Het idee 
is daarbij dat inwoners van een land pas echt 

een bestaan kunnen opbouwen als de land-
registratie in orde is. Zo laat bijvoorbeeld 
het land-rightsproject in Colombia zien hoe 
belangrijk een eigendomsbewijs is. Iets wat 
goed naar voren komt in de documentaire 
’Ontheemd’, die te bekijken is op YouTube en 
die ook laat zien hoe het Kadaster internatio-
naal meewerkt aan het registreren van grond 
en eigendom.
Naast de internationale inspanningen op het 
gebied van landregistratie vindt het Kadaster 
het ook belangrijk om kennis op te halen en 
actief te delen met kadasterorganisaties in 
het buitenland. Dat doet de organisatie bij-
voorbeeld in EuroGeographics, de Europese 
koepelorganisatie van topografische diensten 
en kadasters. De technologie ontwikkelt zich 
razendsnel en door kennis te delen en, waar 
mogelijk, samen op te trekken, kunnen de ver-
schillende instanties van elkaar leren.

Van 2 tot en met 4 april vindt in Amsterdam het Geospatial World Forum plaats. 
Het Kadaster is co-host van dit internationale evenement dat in het teken staat 
van het gebruik van geospatial technologie nu en in de toekomst. In dit artikel 
een toelichting op de thema’s die het Kadaster belangrijk vindt en de rol die deze 
organisatie voor zichzelf ziet in internationaal verband. Door de redactie

Geo-informatie stopt niet bij de grens
Kadaster co-host Geospatial World Forum
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Tijdens ‘Orange Sessions’ van het Geospatial World Forum behandelt het Kadaster de belangrijke thema’s  
‘energie’ en ‘klimaat’. 

voor zijn rekening neemt. Door samenwerking 
en uitwisseling wordt synergie en verrijking ge-
realiseerd. Het Kadaster kan daarin, met res-
pect voor elkaars rollen, een platform bieden, 
is datagedreven en biedt door technologische 
drive een infrastructuur. 
Ook de wetenschap wordt er overigens door 
het Kadaster bij betrokken, samen met de pu-
blieke en private sector vormt deze immers de 
gouden driehoek. Bij wetenschappelijke insti-
tuten vindt ontwikkeling en onderzoek plaats 
en de resultaten daarvan leveren weer input 
voor de private en publieke partijen. Goede 
voorbeelden van dit soort samenwerking zijn 
automatische generalisatie en het halfjaarlijkse 
overleg tussen het Kadaster en GeoBusiness. 

Energie en klimaat
Onderdeel van het Geospatial World Forum 
zijn de ‘Orange Sessions’, die meteen heel 
Nederlands klinken. Hier behandelt het Ka-
daster de thema’s ‘energie’ en ‘klimaat’ en 
wil het aan de internationale bezoekers la-
ten zien dat geo-informatie vanuit meerdere 
invalshoeken toegevoegde waarde levert en 
relevant is. Het is verfrissend, anders, maar 
wel noodzakelijk. 
Het hele programma van het Geospatial 
World Forum is overigens voorzien van spre-
kers met een Kadaster-achtergrond. Kees de 
Zeeuw van Kadaster International spreekt in 
de themazaal over Sustainable Development 
Goals, Aartjan Kleinjan belicht milieukwes-
ties in ‘Geo4Environment’, Jene van der Hei-
de gaat over ‘Smart Governance’ vertellen in 
Smart Cities. 
Dit sluit aan bij de stelling van het Kadaster 
dat de energietransitie en klimaatadaptatie 
belangrijke thema’s zijn en dat goede geo-
informatie overzicht biedt en inzicht levert 
over de situatie ter plekke. Op basis van dit 
overzicht en inzicht kunnen besluitvormers de 
juiste beslissingen nemen en dat is uiteindelijk 
dat wat het Kadaster nastreeft. Goede beslis-
singen, daar draait het om. n 

www.kadaster.nl

www.geospatialworldforum.org

Een mooie kans voor onverwachte ontmoetin-
gen, om niet te zeggen een kans voor ‘public/
private partnerships’. Het Kadaster hecht dan 
ook grote waarde aan samenwerking. Niet 
alleen om concrete resultaten te behalen, 
maar ook om informatie uit te wisselen over 
de ontwikkelingen en de onderwerpen die de 
verschillende partijen bezighouden. De Sus-
tainable Development Goals vormen hierbij 
het overkoepelende, globale kader, inclusief 
de maatschappelijke vraagstukken rondom 
bijvoorbeeld duurzame energie, klimaatadap-
tatie, transport en smart community. Daarmee 
is helder welke uitdagingen en kansen er in de 
toekomst te verwachten zijn. Elke partij heeft 
een eigen, belangrijke rol, waarbij de private 
sector zich richt op realisatie en toepassing en 
de publieke sector het speelveld en regulering 

Toegevoegde waarde geo-informatie
Het Geospatial World Forum brengt belangrij-
ke belanghebbenden uit de geo-sector uit bin-
nen- en buitenland bij elkaar. Het Kadaster ziet 
echter ook steeds meer belangstelling uit an-
dere sectoren, omdat de toegevoegde waarde 
van geo-informatie in maatschappelijke vraag-
stukken er steeds meer toe doet. Innovaties en 
nieuwe technologie bieden oplossingen en 
door samenwerking tussen sectoren te bewerk-
stelligen wordt waarde gecreëerd, vandaar 
dat ook hieraan uitgebreid aandacht wordt 
besteed tijdens het Geospatial World Forum. 
Niet voor niets is op de eerste dag ook een ‘In-
dustry Panel’ opgenomen in het programma, 
waarbij deelnemers kennis zullen uitwisselen 
en waarbij de industrie laat zien in welke rich-
ting innovatie en ontwikkeling zich bewegen. 

De Sustainable Development Goals vormen het overkoepelende, globale kader dat helder maakt welke uitdagin-
gen en kansen er in de toekomst te verwachten zijn.
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Een groepsfoto van de ‘Dutch Delegation’ bij de Golden Gate Bridge in San Francisco. 

Geo-informatie is niet alleen van cru-
ciaal belang voor het organiseren 
en het functioneren van de overheid, 

onze economie en onze samenleving als ge-
heel; het is ook een aanjager van de opkomst 
en het voortbestaan van grote en kleinere 
tech-bedrijven. Deze zorgen anno 2019 voor 
alom aanwezige sensornetwerken die via 
geo-toepassingen met elkaar in contact staan 
vanuit satellieten, vliegtuigen, drones, auto’s, 
verkeerslichten, gebouwen en smartphones. 
Zij die binnen overheidsinstanties mede ver-
antwoordelijk zijn voor de Nederlandse (geo)
data-infrastructuur, leggen met het gebruik 
van deze technologie stilzwijgend de basis 
voor het interpreteren, vastleggen, reguleren, 
onderhouden en goedkeuren van gebeurte-
nissen en menselijk gedrag. De door Al Gore 
twintig jaar geleden voorspelde Digital Earth 
is er inmiddels, we noemen het ‘digital twin’. 
Deze nieuwe wereld stelt ons niet alleen voor 
nieuwe verantwoordelijkheden en ambities, 
maar ook voor essentiële morele en ethische 
vragen en dilemma’s. 

Overrompelend versus ‘slow’
Jonge tech-bedrijven uit Silicon Valley stonden 
centraal tijdens een studiereis naar Silicon 
Valley die Geonovum midden januari orga-
niseerde. Voor deze trip wist Geonovum een 
gevarieerde mix van beleidsmakers uit over-
heidsorganisaties, onderwijs, wetenschap en 
het bedrijfsleven bij elkaar te brengen. De 
overwegend Nederlandse deelname werd 
aangevuld met een vertegenwoordiger van 
de EU: Alessandro Annoni, hoofd van DG 
Research. Uit het bedrijfsleven namen NEO 
en CycloMedia deel. De bij tijden overrompe-
lende innovaties van MapBox, OmniSci, Pla-
net, Orbital Insight, NextNav en GroundTruth 
konden door de groep ter plekke worden 
gewikt en gewogen tegen de bedachtzame, 
welhaast ‘slow’ te noemen langetermijnstrate-
gieën van oudgedienden in de sector zoals 
Esri, Trimble en andere leden van de onlangs 
opgerichte wereldwijde lobbyclub World 
Geospatial Industry Council. Zij waren aan-

wezig vanwege de Geobuiz Summit, die ge-
lijktijdig plaatsvond in San Francisco. 

Lunch & Breakfast
De ‘Dutch Delegation’ nam haar taken zeer 
serieus. Dat was onder meer te zien aan het 
volgeplande programma. Ontbijt en lunch 
waren ingedeeld in het dagschema, dat grof-
weg liep van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s 
avonds. Zo discussieerde een deel van de 
groep ‘over breakfast’ met Trimble CEO Steve 
Berglund. Hij stelde onder meer vast dat in de 
veertig jaar van het bestaan van het bedrijf 
de hoofdzaak, het vastleggen van meetdata, 
in grote lijnen hetzelfde is gebleven. Het grote 
verschil: connectiviteit; met collega’s, met de 
cloud, met andere apparaten. Bijzonder was 
de anderhalf uur durende ontmoeting van de 
gehele delegatie met Jack Dangermond, op-
richter en CEO van GIS-marktleider Esri. Be-
vlogen sprak hij over het doorgeven van zijn 
innovaties aan de volgende generatie, met 
een welhaast filantropische uitweiding over 
Esri opensource-code voor Afrika. Danger-
mond heeft charisma, zoveel moge duidelijk 
zijn. Zelfs doorgewinterde GIS-specialisten 
vallen soms even stil tijdens een treffen (of 
een knuffelmoment) met Dangermond. Het 

was goed om te zien dat de aangeschoven 
Nederlandse beleidsmakers gepaste afstand 
hielden, bij de les bleven en onder het ge-
not van hun bord pasta of een salade de 
antwoorden op hun GIS-gerelateerde vragen 
noteerden. 

Geobuiz Summit
Tijdens de jaarlijkse Geobuiz Summit in San 
Francisco werden de laatste geotrends be-
sproken, zoals geoBIM-ontwikkelingen in 
de bouw en constructiesector en de ‘demo-
cratisering van aardobservatie’. Het voor-
naamste kenmerk van dit evenement is dat 
het consequent ‘de business’ centraal stelt. 
Sanjay Kumar, CEO van Geospatial Media 
and Communications en organisator van de  
Geobuiz, besprak traditiegetrouw de Geo-
spatial Readiness Index. Dat is een wereld-
wijde ranglijst die, net zoals de Top2000, 
vooral interessant is om de stijgers en dalers 
te bespreken. De top 3 wordt al jaren ge-
vuld door de Verenigde Staten, het Verenigd  
Koninkrijk en Duitsland. Nederland staat dit 
jaar op 4, waarmee het Singapore voorbij-
streeft. België staat voor het eerst in de top10, 
Frankrijk ligt eruit, Japan klom op tot een 
twaalfde plaats. De vijf gemeten pijlers zijn 

Op initiatief van standaardiseringsorgaan Geonovum ging een Nederlandse de-
legatie van meer dan dertig man op studiereis naar Silocon Valley, Californië. De 
gezamenlijke bevindingen zullen worden gepubliceerd in een manifest dat later 
dit jaar wordt gepresenteerd. Door Remco Takken

Studiereis naar Silicon Valley
Geonovum mobiliseerde 30+ beleidsmakers



29

De studiereis van Geonovum viel samen met de GeoBuiz Summit, een bijeenkomst waarin de nadruk lag op de 
geo-informatie en de ‘business’.

kaar verhouden. Ook hier was er ruimte voor 
discussie over de ethiek van robotisering, da-
taficatie en de complexiteit van algoritmen.

Manifest
In de komende tijd wordt er een manifest opge-
steld waarin de Nederlandse delegatie samen-
vat hoe de geosector wordt getransformeerd 
door realtime big data, kunstmatige intelligentie 
en grootschalige dataopslag en analyse. Het 
manifest zal bovendien duidelijk maken dat de 
deelnemers de opgedane kennis en inzichten 
actief tegen de eigen organisaties gaan aan-
houden. Dat is nogal wat, want de ‘Dutch De-
legation’ in Silicon Valley vertegenwoordigde 
drie provincies, de VNG, TNO, RVO, Radboud 
Universiteit, NSO, TU Delft, TU Twente, de Nati-
onale Politie plus de ministeries van Defensie en 
Binnenlandse Zaken. n

Remco Takken remco@geospatialmedia.net is regional  

director Europe bij Geospatial Media and Communications.

www.geonovum.nl

https://geobuiz.com

voerders van MapBox spraken uit de losse 
pols en op niveau over hun opensource API’s 
en SDK’s voor het bouwen van een eigen 
mobiel of web-platform. Planet toonde trots 
hun 24-uurs satellietbeeldenservice, NextNav 
bouwde in San Francisco met honderd grond-
stations een volwaardig alternatief voor GPS 
dat zelfs binnenshuis de z-waarde (de hoogte 
dus), kan doorsturen naar een (3D-)kaart.

Nvidia en de GPU’s
Het meest technische verhaal kwam van Om-
niSci. Met behulp van zware GPU’s (Grap-
hics Processing Units), de motoren achter 
hoogwaardige videokaarten, versnelt OmniSci 
het verwerken van big data op de kaart en 
in grafieken. Het was een gouden vondst van 
Geonovum om verdieping aan te brengen in 
dit actuele verhaal middels een bezoek aan 
een belangrijke, inmiddels wereldberoemde 
leverancier van GPU’s: videokaartenleve-
rancier Nvidia. In behapbare stappen werd 
daar uitgelegd hoe artificiële intelligentie, 
machine learning en deep learning zich tot el-

samengesteld uit uitkomsten van enquêtes,  
interviews en recente beleidsstukken. 

Het grote geld
De Geobuiz Summit presenteerde een panel 
dat met het aanwezige publiek discussieerde 
vanuit het perspectief van investeerders in de 
geosector. Daarna schoof een aantal ‘venture 
capitalists’ bij de Nederlandse delegatie aan 
om het typisch Amerikaanse investeringskli-
maat te verhelderen. Het komt immers ner-
gens anders ter wereld voor dat jong talent 
letterlijk met miljoenen wordt overladen door 
vakgenoten die ofwel voor bedrijven als 
Seraphim Capital of Palisades Growth Capi-
tal zijn gaan werken, of die zelf nog niet zo 
heel lang geleden flink rijk zijn geworden met 
hun ICT-innovaties.

Bezoek aan start-ups
Tijdens de ontmoetingen met de start-ups in 
Silicon Valley blijven de Nederlanders alert. 
Alle panel-discussies over marketing, ‘busi-
ness directions’ en commercialisering van 
geo-informatie ten spijt, wilden zij vooral 
meer weten over datakwaliteit en -veiligheid 
en de bescherming van de privacy van de 
consument, de burger dus. De (vele) woord-

Lunch met Esri’s Jack Dangermond. Ontbijten met Steve Berglund van Trimble.

Nvidia, maker van videokaarten, richt zich 
momenteel vooral op het faciliteren van kunstmatige 

intelligentie, machine learning en deep learning.



Het Kadaster organiseert vier keer per jaar het 
Basisregistratie Topografie (BRT) gebruikersoverleg 
om met vertegenwoordigers van de gebruikers 
en het ministerie van IenW de voortgang en 
ontwikkelingen rond de producten van de BRT te 
delen. Sinds een flink aantal jaren is de TU Delft 
ook vertegenwoordigd in dit platform in de persoon 
van Edward Verbree. “De BRT is een geweldig 
mooi product, dat veelvuldig in het onderwijs wordt 
toegepast, maar waar ook veel onderzoek mee kan 
worden verricht”, stelt Verbree. “Het syntheseproject 
van een viertal TU Delft MSc Geomatics-studenten 
Shenglan Du, Pim Klaassen, Freek Boersma en 
Pablo Ruben op het gebied van Varioscale topografie 
is op een zeer goede wijze ondersteund door dit 
overlegplatform. Zie het BRT-overlegverslag van 
27 september, waar het volgende gemeld wordt: 
‘Doelstelling was om een  implementatie van 
varioscale topografie beter te laten voldoen aan de 

behoeften van gebruikers. Varioscale topografie 
maakt het mogelijk om zonder sprongen in- en uit 
te zoomen en op elke schaal een gegeneraliseerd 
product te kunnen presenteren. Er vindt minder 
belasting van het netwerk plaats. Het is mogelijk 
om in één beeld verschillende zoomniveaus te 
hanteren (fisheye look).’ Vanuit het Kadaster is dit 
project door Daniël  te Winkel, Anouk Huisman 
en Alex de Jonge begeleid, diverse gebruikers 
hebben input geleverd ten aanzien van de gewenste 
functionaliteit en zij hebben ook de demo-applicatie 
uitgebreid getest. De studenten hebben tijdens een 
tweetal bijeenkomsten hun onderzoek en resultaten 
toegelicht. Al met al een samenwerking tussen 
TU Delft-studenten en het BRT-overleg die voor 
herhaling vatbaar is.”
Zie voor de demo:  https://geo1101.bk.tudelft.nl/
mobile/

Met in deze editie

Project Geomatics-afstudeerders ondersteund door BRT 
Overlegplatform. Afscheid Elfriede Fendel. FIG Working 
Week 2020 in Nederland. Vrees voor aansprakelijkheid 
bij het aanbieden van open data.

Project Geomatics-afstudeerders ondersteund 
door BRT Overlegplatform
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Afscheid Elfriede Fendel
Wij nodigen (oud)collega’s, (oud)studenten, familie, vrienden en kennissen 

van harte uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van Elfriede Fendel. 

Wanneer: 15 april 2019

Tijd:16.00 –18.00 uur

Locatie: Bouwpub, Faculteit Bouwkunde (Zuidplantsoen)

Kunt u hierbij aanwezig zijn, dan graag uiterlijk 7 april 2019 aanmelden via: 
Secretariaat -OTB@tudelft.nl

 De donatie is bestemd voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de KNG F Geleidehonden
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Nederland staat bekend om zijn tulpen, windmolens en 
polderlandschappen, en het staat ook bekend als een van de 
best onderzochte gebieden ter wereld; elke vierkante meter 
is in kaart gebracht, geregistreerd en gedocumenteerd. Als 
klein, dichtbevolkt, deels onder zeeniveau gelegen land en 
de tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld, 
is het beheer van land en water van cruciaal belang in onze 
samenleving.
Het in kaart brengen en landmeten zijn basisactiviteiten 
om het beheer van land en water te ondersteunen. Met 
bijna tweehonderd jaar ervaring met cartografie en meer 
dan honderd jaar ruilverkaveling, biedt Nederland een 
inspirerende omgeving voor de FIG-werkweek 2020 die 
gehouden wordt van 10-14 mei volgend jaar in Amsterdam. 

Niet alleen de landelijke en stedelijke omgevingen tonen 
de belangrijke rol die ons beroep speelt, maar ook de 
institutionele en professionele omgeving staat bekend om 
zijn hoge kwaliteitsstandaarden.
Het thema van de conferentie is “Smart Surveyors for 
Land and Water Management”. Hoe een dichtbevolkt 
kustgebied te bouwen en te beheren met een landoppervlak 
waarvan bijna de helft onder zeeniveau ligt? Wij, de 
Nederlanders, weten precies hoe dat moet en dat hebben 
we eeuwenlang gedaan. De rol van landmeters daarin is 
cruciaal geweest. En hun rol is ook vandaag nog belangrijk 
nu we ons land moeten beschermen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering die de zeespiegelstijging veroorzaakt 
en de kans op overstromingen door hoge rivierwaterstanden 
doet toenemen.
Het hoofdthema is onderverdeeld in drie sub-thema’s die 
goed aansluiten bij de Nederlandse expertise: 1. Smart 
Surveyors, 2. Integrated Land and Water management, en 
3. Ten years to go to achieve the Sustainable Development 
Goals. Elk van deze sub-thema’s staat centraal in een 
plenaire sessie, waarin vooraanstaande internationale, maar 
ook Nederlandse keynote-sprekers aan het woord komen.
Meer informatie over FIG2020 is te vinden op 
http://www.fig.net/fig2020/. 

maart 2019

Redactie

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

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

FIG2020 in Nederland

Hoe reëel is het risico dat het recht op gegevensbescher-
ming wordt geschonden of inbreuk wordt gemaakt op 
intellectuele eigendomsrechten bij het aanbieden van open 
data? 
Aansprakelijkheid van opendata-aanbieders kan bestaan 
uit aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige data, 
door het ter beschikking stellen als open data als zodanig, 
of door een inbreuk op het recht op gegevensbescherming 
of intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het risico 
op aansprakelijkheid dat opendata-aanbieders lopen door 
het aanbieden van foutieve of onvolledige data zal beperkt 
zijn omdat de data een ongericht karakter hebben en het 
gebruik ervan niet vooraf is ingekaderd. De kwaliteit 
van de data moet wel op niveau gehouden worden en dat 
niveau moet inzichtelijk zijn.
Het risico op aansprakelijkheid wegens schending van het 
recht op gegevensbescherming is niet aanwezig zolang de 

open data-aanbieder geen persoonsgegevens verwerkt. 
Worden die wel verwerkt dan zal de aanbieder zich aan de 
voorschriften van de Algemene Verordening Persoonsgege-
vens moeten houden. 
Van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zal 
niet snel sprake zijn omdat de open data-aanbieders hun 
gegevens doorgaans zelf verzamelen of laten verzamelen. 
Is er wel sprake van beschermde data dan is het noodza-
kelijk om vast te stellen wie recht kan doen gelden op de 
aangeboden data.
Veel van de aansprakelijkheidsrisico’s zijn beperkt te hou-
den door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Som-
mige risico’s zijn zelfs eenvoudig te vermijden door geen 
persoonsgegevens te verwerken niet het werk van anderen 
te gebruiken.
Het artikel Aansprakelijkheid voor open data verscheen in 
Computerrecht 6 (2018), pag. 318-324.

KENNISCENTRUM OPEN DATA

Vrees voor aansprakelijkheid bij het aanbieden van 
open data
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Ir. Ronald Boeklagen: “Het is belangrijk om te weten welke functies een CAD-programma bevat, maar het is  
belangrijker om te bedenken wat de beste manier is om die tools in te zetten.”

“Een CAD-programma is natuurlijk 
belangrijk voor ontwerpers, maar 
uiteindelijk is het slechts het werktuig 

om de ontwerptaak zo goed mogelijk uit te 
voeren”, zo stelt Ronald Boeklagen, directeur 
van TEC/CAD College en auteur van een groot 
aantal lesboeken over AutoCAD, Revit en In-
ventor. “En alhoewel het van belang is om te 
weten waar alle tools in de programma’s zitten, 
is het nog belangrijker om te bedenken wat de 
beste manier is om die tools in te zetten. Van-
daar dat we bij de huidige ontwikkeling van 
onze lesstof vooral op zoek zijn naar de beste 
methode om verschillende taken uit te voeren. 
Bijvoorbeeld naar de beste manier om een de-
tail- of bestektekening te maken. Kennis van het 
functioneren van het CAD- of BIM-programma 
alleen is daarbij niet genoeg. Ook al omdat de 
meeste programma’s in de VS worden gemaakt 
en ze daardoor niet zonder meer te gebruiken 
zijn in Nederland.” 

Extra tools
Omdat de ontwerpsoftware in het buitenland 
wordt ontwikkeld, stelt TEC/CAD College voor 
Nederlandse gebruikers extra tools beschikbaar 
die de programma’s laten aansluiten op de lo-
kale werkzaamheden. Dat moet ook wel, zo stelt 

Boeklagen, omdat het volgens hem onverstan-
dig is om les te geven over BIM zonder daarbij 
3D-modellen te gebruiken die aansluiten bij de 
Nederlandse of Belgische markt. “Een les over 
detailtekeningen is alleen nuttig als blokken met 
standaarddetails voorhanden zijn, en voor de 

les over de situatieschets op de bestektekening 
is een kadastertekening nodig. Deze extra’s wor-
den door TEC/CAD College gemaakt tijdens de 
ontwikkeling van het lesmateriaal en dat beslaat 
ook een fors deel van onze werkzaamheden. 
Voor sommige zaken, zoals de ontwikkeling van 

Situatieschets in RD-coördinaten zijn voor iedereen te 
downloaden op de website van TEC/CAD College. 

TEC/CAD College geeft alweer 35 jaar cursussen CAD en BIM, en in de loop van 
de jaren heeft het bedrijf dan ook veel lesmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal is 
in verschillende vormen uitgebracht, variërend van cursussen en boeken tot in-
structiefilms en webcontent, maar had vaak de focus op de software. Dat is echter 
steeds meer veranderd en tegenwoordig is het uitgangspunt bij het maken van 
lesstof dan ook het dagelijkse werk van de tekenaar of bouwkundige. Door Lambert-Jan Koops

Dagelijkse praktijk leidend 
voor lesstof

TEC/CAD College maakt tools vrij beschikbaar
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de Nederlandse families voor BIM-software, geldt dat er enkele manjaren 
aan werk in zit.” 
De tools die TEC/CAD College ontwikkelt, worden op internet gepubliceerd. 
Samen met de boeken of cursussen vormen ze daarmee een compleet aan-
bod voor iedereen die in Nederland of België CAD of BIM wil aanleren of 
er mee verder wil, zo denkt Boeklagen. “Het is echt de opzet om geïnteres-
seerden te leren om bijvoorbeeld Revit en AutoCAD te gebruiken en toe te 
passen zoals lokaal de bedoeling is. Op die manier is direct een snelle start 
met eigen projecten mogelijk.”

Voor iedereen
De extra’s die horen bij het lesmateriaal van het TEC/CAD College zijn te 
vinden op de website van het bedrijf. Het gebruik ervan is echter niet alleen 
voorbehouden aan de eigen cursisten, zo merkt Boeklagen op. “Iedere 
bezoeker kan onze tools gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 
gratis een situatieschets te downloaden in RD-coördinaten. Deze AutoCAD-
tekening is vervolgens direct te gebruiken in bijvoorbeeld AutoCAD Civil, 
Map of Revit. Wie bij het downloaden kiest voor het kleinste gebied van 
100 bij 100 meter en alle lagen aanzet, krijgt een kaart met perceelgrens, 
perceel- en huisnummer, bebouwing en wegen. Makkelijker kan eigenlijk 
niet. Ik wil dan ook iedereen oproepen om deze CAD-tools eens uit te pro-
beren, want het zijn nuttige en tijdbesparende oplossingen.” n

www.cadcollege.nl

Voorbeeld van een AutoCAD-detail en Revit-families. 
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Van afvalberg naar fietsparcours: het complete traject bij Attero in Wijster werd door Witteveen+Bos in slechts  
zeven weken aangelegd. 

Het aanleggen van de drie fietspaden 
die leiden naar het één na hoogste 
punt van Drenthe was geen routine-

klus. De bijzondere ondergrond was hier 
debet aan; de berg is namelijk kunstmatig 
en bevindt zich op het terrein van de vroe-
gere VAM, die inmiddels is opgegaan in  
Attero, in Wijster. De Vuil Afvoer Maatschap-
pij (VAM) heeft vanaf 1929 afval, voorna-
melijk afkomstig uit de Randstad, verwerkt 
tot compost. Deze compost was hard nodig 
voor verbetering van de bodemkwaliteit bij 
de ontginningsprojecten, die in die tijd nog 
grootschalig in Drenthe werden uitgevoerd. 
Later maakten ook recycling en energiepro-
ductie door vuilverbranding deel uit van het 
afvalverwerkingsproces. Een van de overblijf-
selen van het vuilverbrandingsproces is (naast 
ook andere soorten as) bodemas. Van deze 
bodemas hebben we in Nederland meer dan 
genoeg; ondanks dat het in de grond-, weg- 
en waterbouw als bouwstof voor funderingen 
gebruikt kan worden. Deze toepassing wordt 
als ‘duurzaam’ aangemerkt omdat ermee be-
spaard wordt op zand- en grindwinning. De 
bodemas waar geen toepassing voor is, is al-
leen maar op te slaan. Wanneer er een flinke 
berg van is verzameld, wordt deze met folie 
afgesloten, waarop een drainagemat wordt 
aangebracht. Hierop wordt een laag aarde 
gestort, waarop weer gras groeit, en zo ont-
staan natuurlijk aandoende heuvels zoals die 
in Wijster.

Fietsen in Drenthe
Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos 
heeft de geotechnische- en civieltechnische 
onderzoeken uitgevoerd die nodig waren 
om tot een ontwerp van de fietspaden en an-
dere wielervoorzieningen te kunnen komen. 
Daarnaast heeft het bureau het ontwerp ook 
zelf gerealiseerd. Projectleider Jorian Wals 
vertelt er enthousiast over. “Het idee voor dit 
project is ontstaan bij de provincie Drenthe, 
die er veel aan gelegen is haar status van 
belangrijke recreatieprovincie te handhaven 
en verstevigen. Fietsen past daar natuurlijk 

heel goed bij. De VAM-berg, zoals hij in de 
volksmond heet, kwam daarbij als vanzelf in 
beeld; er lag al een pad op dat soms voor 
wielerevenementen werd opengesteld, maar 
niet openbaar toegankelijk was. In de Ronde 
van Drenthe is het een vast element. Ook voor 
de sportieve recreant zou zo’n beklimming 
een mooie uitdaging zijn in het doorgaans 
vlakke landschap. Kortom: alle reden om in 
overleg met Attero het terrein publiek toegan-
kelijk te maken.”

Aantrekkelijk parcours
Wat waren de uitgangspunten bij het ont-
werpen van de paden? “Je moet natuurlijk 
in de eerste plaats kijken naar de mogelijk-
heden die het terrein biedt en daarop een 
aantrekkelijk en veilig parcours projecteren. 
Aantrekkelijk wil in dit geval zeggen dat er 
voldoende uitdaging in zit voor de wielren-
ners onder ons, maar dat het ook haalbaar is 
voor de recreant. Veiligheid wordt bevorderd 

door op de paden slechts éénrichtingsverkeer 
toe te staan. Een netwerk van drie klimmende 
paden en één afdaling maakt het mogelijk 
verschillende routes te rijden. Daarnaast is re-
kening gehouden met de eisen die de KNWU 
stelt aan wedstrijdparcoursen, zodat hier ook 
op een uitdagende en veilige manier wieler-
wedstrijden kunnen worden georganiseerd − 
inclusief volgkaravaan.”
De ontwerpers van Witteveen+Bos hebben 
zich dus heerlijk kunnen uitleven in het beden-
ken van een micro-bergetappe? “Nou, daar 
liepen we toch wel tegen beperkingen aan”, 
zo begint Wals zijn uitleg. “De ondergrond 
is bijzonder te noemen. De opgeslagen bo-
demas is op zichzelf redelijk ingeklonken en 
stevig; de berg ligt er immers al bijna tien 
jaar. De as is echter ingepakt en afgedekt 
met folie om verspreiding van stoffen uit de 
as tegen te gaan. Dat gebeurt overigens ook 
bij het toepassen van bodemas als bouwstof. 
De hechting tussen de folie en de erop ge-

Wie in de vele, doorgaans vlakke fietsroutes die in Drenthe zijn uitgezet geen 
uitdaging meer ziet, kan eens proberen op de fiets een berg te bedwingen. Een 
nog geen vijftig meter hoge top als berg kwalificeren is discutabel, maar het is 
wél het op één na hoogste punt van de provincie. Sinds kort is deze top voor het 
publiek ontsloten; een drietal fietspaden leiden nu naar de spits.Door Rob Sman

Fietsen op een afvalberg
Col du VAM
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grond verzet voor de constructie van verschil-
lende grondlichamen”, aldus Wals. 

4800 Centimeter
De lange periode van onderzoek en plan-
ning staat in schril contrast met de tijd die 
nodig was voor de aanleg; in een luttele ze-
ven weken zijn de vier meter brede paden 
aangelegd, en op 18 oktober 2018 heeft 
de opening plaatsgevonden. Overigens is 
het plan nog niet geheel voltooid, want er is 
nog een mountainbikeparcours in aanbouw 
en er worden nog een aantal wandelpaden 
aangelegd. 
De naam ‘Col du VAM’ heeft al wel de no-
dige reacties losgemaakt. Een beetje zoeken 
op de vele aan wielersport gewijde websites 
leert dat deze ‘col’ wordt gezien als een wel-
kome aanvulling. Het naambordje op de top 
vermeldt met het nodige relativeringsvermo-
gen en een knipoog een hoogte van 4800. 
Centimeter welteverstaan. Toch kan iedereen 
die deze berg bedwongen heeft een prestatie 
bijschrijven. Jorian Wals heeft dat als fervent 
fietser reeds gedaan. Hij kijkt tevens uit naar 
de volgende uitdaging; vlak naast de Col du 
VAM krijgt ‘het Dak van Drenthe’ gestalte. Als 
deze afvalberg gereed is, zal hij met (moge-
lijk) 63 meter nog flink wat hoger zijn dan de 
Col du VAM. Het uitbreiden van de wieler-
sportmogelijkheden naar deze berg ligt voor 
de hand. n

www.opfietseindrenthe.nl/thema/vamberg

www.witteveenbos.com/nl

Voor de echte uitdaging is er ook een kasseienstrook opgenomen in het parcours. 

lasting haarspeldbochten vrijwel onmogelijk 
zouden zijn, mede vanwege het feit dat lichte 
ophoogmaterialen zoals EPS (‘piepschuim’) 
erg kostbaar zijn. Dus, terugkomend op de 
vraag, hebben we niet íeder aspect van een 
bergrit kunnen opnemen in het traject. Daar 
staat tegenover dat we wel een heuse kas-
seienstrook hebben aangelegd, en dat er 
stevige stijgingspercentages, zelfs tot vijftien 
procent, zijn gerealiseerd.”
Wat voor maatregelen zijn genomen om het 
terrein waar dat nodig was aan te passen? 
“Er werd aanvankelijk gedacht aan het plaat-
sen van ophoogmateriaal van EPS, maar in 
plaats daarvan is er dankbaar gebruikge-
maakt van schone grond die Attero ook op 
het terrein had liggen, en die zij beschikbaar 
stelden. Er is zestigduizend kubieke meter 

storte laag aarde is beperkt, waardoor bij 
extra bovenbelasting afschuiving zou kunnen 
optreden. Een belangrijk aspect is ook dat 
de folie niet mag scheuren of versneld ver-
ouderen als gevolg van de bovenbelasting. 
We hebben daarom zeer uitgebreid geotech-
nisch onderzoek moeten doen om in kaart 
te kunnen brengen waar de aardlaag stevig 
genoeg is om direct te worden gebruikt, en 
waar er nog mogelijkheden waren om ver-
stevigingen aan te brengen. Een goede hulp 
daarbij was wel dat er goede documentatie 
was; de diverse compartimenten waaruit de 
afvalberg bestaat, zijn gedetailleerd in kaart 
gebracht. Ook was bekend welk soort folie 
per compartiment is gebruikt en wanneer het 
compartiment is afgesloten. Alle studies we-
zen zonder meer uit dat vanwege de piekbe-

Het peloton breekt op de Col du VAM, die stijgingspercentages kent van vijftien procent. 
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Jeroen van Winden, chief technology officer bij Esri Nederland: “In 2019 zullen we onder andere oplossingen introduceren die de vraagstukken rond gebouwplattegronden, 
gebouwmodellen en stadsplanning helpen oplossen, met toepassingen rondom Indoors, BIM en ArcGIS Urban.” Fotograaf: Karen Stultiens, Kaatje Kiek.

“Een belangrijke ontwikkeling die op 
dit moment speelt, is de trend dat er 
in de breedte steeds meer geo-func-

tionaliteit via Software as a Service beschik-
baar komt”, zo stelt Van Winden. “Zelf lopen 
we als Esri ook echt voorop op dit gebied. 
Zo wordt ArcGIS Online bijvoorbeeld continu 
uitgebreid met nieuwe GIS-functies. Inmid-
dels doen we dit al zeven jaar en gebruiken 
al onze klanten SaaS – ArcGIS Online, zo-
wel op kantoor als in het veld. Dat is onder  

andere te danken aan het feit dat zowel klei-
ne als grotere organisaties er voordeel van 
hebben, bijvoorbeeld omdat het de beheer-
last doet afnemen.”
“Dit jaar komen daar bovendien enkele be-
langrijke zaken bij, zoals de ondersteuning 
van Internet of Things, vaak afgekort met IoT, 
en de uitbreiding van imagery-mogelijkhe-
den. Voor IoT geldt dat we functies beschik-
baar stellen waarmee streaming data vanuit 
bijvoorbeeld sensoren zijn binnen te halen, 

Bij de ontwikkeling van software is het eerste punt van aandacht natuurlijk het 
toevoegen van extra functionaliteit die aansluit bij de behoefte van de eindge-
bruiker. Er spelen echter veel meer zaken een rol, zoals de manier waarop de 
functionaliteit wordt aangeboden, de integratie van de software met andere tech-
nologie en de veranderende stand van de techniek. BIGnieuws sprak hierover 
met Jeroen van Winden, chief technology officer bij Esri Nederland, waarbij met 
name de huidige plannen voor ArcGIS aan bod kwamen. Door Lambert-Jan Koops

Ontwikkeling ArcGIS in teken SaaS, data science en containerization 
Aandacht voor functies, techniek en integratie 
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zodat ze live door de software kunnen wor-
den geanalyseerd en gevisualiseerd. Met 
name als dit wordt gecombineerd met men-
sen in het veld die werk uitvoeren, kan dit 
heel erg krachtig zijn.”
“Voor imagery binnen ArcGIS Online geldt 
dat het beheer van hele grote hoeveelheden 
imagery-data straks buiten de eigen infra-
structuur op te zetten zal zijn. Dit soort func-
tionaliteit waar on-premises GeoEvent Server 
en Image Server voor ingezet kunnen wor-
den, komt dus ook als SaaS beschikbaar. Met 
name organisaties die veel imagery zoals 
satellietbeelden en luchtfoto’s in huis hebben, 
vinden dat interessant. Het is heel veel data, 
dus groot. Als een leverancier dit meteen in 
de bijbehorende SaaS-omgeving kan zetten, 
scheelt dat heel veel tijd. Het proces wordt 
daarmee veel efficiënter.” 

Webservices
Niet alleen SaaS voor echte GIS-specialisten 
is bezig met een opmars, er komt ook steeds 
meer geo-gerelateerde functionaliteit beschik-
baar voor een bredere gebruikersgroep dank-
zij webservices, zo merkt Van Winden. Net 
als SaaS voor de specialisten, bieden deze 
webservices allerlei voordelen, stelt hij. “Door 
data en functionaliteit te ontsluiten in webser-
vices kunnen we oplossingen veel flexibeler 
aanbieden aan de eindgebruikers. Omdat de 
functionaliteit niet meer in de applicatie zit, is 
het immers mogelijk om op verschillende de-
vices gebruik te maken van dezelfde functies. 
In 2019 gaan we hier dan ook zeker weer 
nieuwe toepassingen van zien. Denk hierbij 
aan het beschikbaar hebben van een netwerk 
voor verschillende domeinen als elektriciteit, 
water, gas, riool en rail. Functionaliteit voor 
bijvoorbeeld intelligent muteren, routering, 
tracing en schematiek is dan beschikbaar in 
ArcGIS Pro, maar ook in bijvoorbeeld de app 
Collector for ArcGIS en webapps.”

CAD en GIS wordt BIM
Het GIS-domein is traditioneel het domein 
van de buitenwereld. Er is echter volgens Van 
Winden ook steeds meer aandacht voor de 
wereld binnen in combinatie met de wereld 
buiten. Hoe bewegen mensen zich binnen en 
buiten gebouwen op bijvoorbeeld een cam-
pus of in een groot winkelcentrum? Het gaat 
hierbij dus om het in kaart brengen van de 
wereld binnen gebouwen, het opzetten van 
plattegronden, om die vervolgens te gebrui-
ken voor navigatie, planning en ontwerp. 

Data science
Een ander technisch aandachtspunt is het 
gevolg van het toenemend gebruik van geo-
grafische data binnen het vakgebied data 
science. Vaak wordt hiervoor andere techno-
logie gebruikt dan de meer klassieke techno-
logie voor dataopslag en ontsluiting, en daar-
om is het nodig om een brug te slaan tussen 
de beide benaderingen. Van Winden: “Bin-
nen het ArcGIS-platform houden we hier reke-
ning mee door bijvoorbeeld de integratie met 
R en Python; talen die veel gebruikt worden 
in de data-sciencewereld. Ook het aansluiten 
van het ArcGIS-platform op nieuwe vormen 
van dataopslag in de vorm van big data, 
ongestructureerde data en bijvoorbeeld data 
lakes hebben de volle aandacht. Daarnaast 
werken we aan het steeds meer opnemen van 
of aansluiten op Kunstmatige Intelligentie in 
de vorm van bijvoorbeeld machine learning 
en deep learning in het ArcGIS-platform.”
Ook op een hoger niveau heeft integratie de 
aandacht bij de ontwikkelaars van ArcGIS. 
Samen met andere softwareleveranciers wil 
het bedrijf ervoor zorgen dat verschillende 
IT-platformen goed met elkaar te combineren 
zullen zijn. “We werken aan verdergaande 
integraties met onder andere de platformen 
Azure van Microsoft, HANA van SAP en de 
GIS- en BIM-software van Autodesk. Voor ons 
betekent dit dat er meer professionals uit an-
dere domeinen dan het GIS-domein gebruik 
gaan maken van geo-informatie. Dit leidt tot 
mooie nieuwe toepassingen, informatiepro-
ducten en verrassende nieuwe inzichten.” n

www.esri.nl

“Het ontwerp van een gebouw of een weg 
staat nooit los van de context: de omgeving 
eromheen. De werelden van CAD en GIS ko-
men hierbij bij elkaar in een BIM. Als het gaat 
om het ontwerp van een hele stad, gaat het 
weer om de combinatie van meerdere BIM-
modellen en de omgeving op basis waar-
van we beslissingen nemen. In 2019 zullen 
we nieuwe oplossingen introduceren die de 
vraagstukken rond gebouwplattegronden, 
gebouwmodellen en stadsplanning helpen 
oplossen. Dit wordt concreet gemaakt met 
toepassingen rondom Indoors, BIM en Arc-
GIS Urban.”
Naast de navigatie in en rondom gebouwen, 
wordt ook mobiliteit in zijn algemeenheid een 
steeds belangrijker onderwerp. De filedruk is 
een belangrijk maatschappelijk en zakelijk 
thema en de planning van de resources wordt 
voor bedrijven steeds belangrijker. Esri werkt 
aan functionaliteit die hier op inspeelt, zo 
vertelt Van Winden. “Om beter inzicht te krij-
gen in mobiliteit van medewerkers werken we 
aan een tracking-oplossing die gebruikt kan 
worden in alle GIS-workflows. Geografisch 
inzicht in vervoersstromen, looproutes of aan-
rijtijden kan dan vervolgens helpen bij het 
optimaliseren van uiteenlopende bedrijfspro-
cessen. Een organisatie kan zo bijvoorbeeld 
monteurs op deze manier efficiënter inzetten. 
Maar de monteur als persoon krijgt hierdoor 
ook meer vrijheid in zijn eigen rol. Hij krijgt 
namelijk de informatie die hem inzicht geeft 
in zijn werk ter plaatse en kan daardoor zelf 
goede beslissingen nemen.”

Onder de motorkap
Op technisch gebied staan er ook verschillen-
de projecten op de planning voor ArcGIS. Zo 
worden dit jaar onder de motorkap de eer-
ste stappen gezet naar containerization van  
ArcGIS Enterprise. Dit laatste is een nieuwe 
virtualisatietechniek waarmee ArcGIS Enter-
prise in kleinere te beheren brokken wordt 
opgedeeld. Hiermee kan ArcGIS Enterprise 
nog schaalbaarder ingezet worden en daar-
door wordt het nog meer cloud-ready. “Dit 
biedt veel voordelen voor grotere on-premi-
ses of cloud implementaties van het ArcGIS-
platform, iets waar organisaties steeds vaker 
om vragen”, zo legt Van Winden uit. “Omdat 
de software in kleine brokjes op te delen is, 
kan een organisatie de blokjes inzetten waar 
ze nodig zijn. Voor de ondersteuning wordt 
daarbij dan met name ingezet op platformen 
van bijvoorbeeld Amazon en Microsoft.”

Ontwikkeling ArcGIS in teken SaaS, data science en containerization 
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Rob Oud (links) toont de digitale tweeling van het kantoor van CAD & Company. 

‘Digital Twins’ worden al vaak ge-
bruikt voor industriële toepassingen 
om fysieke producten en appa-

ratuur in de echte wereld te integreren met 
digitale kopieën in de virtuele wereld. Zo’n 
digitale tweeling biedt mogelijkheden om het 
beheer en gebruik van gebouwen en installa-
ties te optimaliseren. In het ideale geval bevat 
de digitale tweeling alle informatie van het 
fysieke product. Het is een representatie van 
alle aspecten van het product, gebouw of sys-
teem. Dat wil zeggen dat het niet alleen de 
mechanische en geometrische representatie 
is, maar ook de elektronische representatie. 
Dat ‘embedded software’, micro- en bestu-
ringssoftware, productdata en sensordata 
zijn dus live gekoppeld met de digitale twee-
ling.
Dankzij de koppeling met sensoren bieden 
digitale tweelingen de mogelijkheid om een 
product of gebouw dynamisch (realtime) te 
beheren, gebaseerd op de gemeten veran-
deringen. Dat kunnen simpele, direct gekop-
pelde zaken zijn, zoals de temperatuursbe-
heersing in ruimtes, maar ook aanpassingen 
op lange termijn zijn mogelijk, bijvoorbeeld 
het verdelen van werkplekken en vergader-
ruimtes op basis van de bezettingsgraad. 

Besparingen
De multisensoren van CAD & Company mo-
nitoren voortdurend meerdere omgevingscon-
dities, waaronder de temperatuur, luchtvoch-
tigheid, CO2 en stofgehaltes in een werk- of 
woonruimte. Maar bijvoorbeeld ook de ge-
bruiksintensiteit van ruimtes, bezettingsgraad 
en beschikbaarheid voor reserveringen. De 
meest waardevolle toepassingen zijn het opti-
maliseren van de duurzaamheid, en gebruiks-
efficiency. Op basis van alle verzamelde 
sensordata kunnen vastgoedbeheerders en 
huurders besparingen van tientallen procen-
ten realiseren op de benodigde kantoorruim-
te en hun jaarlijkse energie- en schoonmaak-
kosten. Denk aan het plaatsen van sensoren 

in het toilet zodat je niet alleen inzicht krijgt in 
het gebruik en daar de schoonmaakfrequen-
tie op kunt aanpassen, maar ook inzichtelijk 
hebt of iemand ongewoon lang aanwezig is, 
wat kan duiden op bijvoorbeeld een onwel 
geworden persoon of iemand die opgesloten 
zit. CAD & Company heeft het creëren en 
toepassen van een digitale tweeling toegan-
kelijk gemaakt met BLDNG360 en de multi-
sensoren van Yanzi. Rob Oud, inspirator en 
eigenaar van CAD & Company Group legt 
uit waarom er specifiek is gekozen voor deze 
leverancier: “Wij zijn met Yanzi Networks 
een partnerschap aangegaan omdat hun sen-
soren op open standaarden zijn gebaseerd, 
waardoor de data eenvoudig te hergebrui-
ken zijn in andere informatiesystemen. Wij 
zetten zelf natuurlijk in op de combinatie met  
BLDNG360, maar wie de sensorinformatie 
per se wil koppelen aan de platte tekening, 
kan dat natuurlijk ook doen.”

Wifi-mesh
Alle verzamelde data van de Yanzi-sensoren 
zijn afhankelijk van de wensen op te slaan in 

een Microsoft Azure of Amazon AWS cloud-
omgeving, of een eigen datacenter. De senso-
ren zijn in elke gewenste ruimte te monteren 
en communiceren via een goed beveiligd ei-
gen wifi-mesh-netwerk. Oud legt uit waarom 
het belangrijk is om een dergelijk netwerk 
aan te leggen: “Een normaal wifi-netwerk is 
niet geschikt voor het ondersteunen van een 
dergelijke sensorpoule. Dat ligt niet aan de 
beveiligingsmogelijkheden, maar vooral aan 
de capaciteit. Een standaard wifi-netwerk  
kan misschien 75 devices aansturen en dat is 
al heel snel te weinig. Met het dedicated wifi-
mesh-netwerk is het mogelijk om de signalen 
van duizend tot tweeduizend sensoren uit te 
lezen.”
De vraag is natuurlijk of de door Oud ge-
noemde aantallen sensoren ook daadwer-
kelijk nodig zijn. Dat hangt een beetje af 
van het niveau waarop een beheerder zijn 
systeem wil monitoren, zo legt hij uit. “Het 
maakt nogal uit wat precies het beheerdoel 
is. Een beheerder die alleen maar wil weten 
wat de temperatuur of het CO2-niveau in een 
ruimte is, hoeft maar één sensor te plaatsen. 

CAD & Company introduceert een oplossing om (bestaande) gebouwen slimmer te 
maken met een ‘Digital Twin’ en IoT-sensoren. Met als doel de bezettingsgraad, 
duurzaamheid en andere gebruikstoepassingen te kunnen optimaliseren, op basis 
van realtime datacollectie en -analyses. Deze bouwinnovatie is gebaseerd op het 
BLDNG360-platform van CAD & Company voor een virtuele 3D-gebouwomgeving 
en multisensoren van het Zweedse Yanzi Networks.Door de redactie

BLDNG360 ondersteunt nu ook Smart Buildings 
Lagere beheerkosten, hogere bezettingsgraden
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optimaliseren met behulp van de sensorinfor-
matie, maar het is ook mogelijk om ervoor te 
zorgen dat iedereen zich prettig voelt tijdens de 
vergadering. Wanneer er bijvoorbeeld een ver-
gadering is gepland met twintig deelnemers in 
een ruimte die ook plaats biedt aan maximaal 
twintig deelnemers, kan het bijvoorbeeld han-
dig zijn om vlak voor die vergadering de tem-
peratuur in de zaal iets te laten zakken. Twintig 
personen bij elkaar kunnen de ruimte immers 
behoorlijk opwarmen en door daar pro-actief 
op in te spelen, is het te voorkomen dat het 
onprettig warm wordt. Daarbij is het dan ook 
nog eens mogelijk om rekening te houden met 
weersinvloeden, iets wat met name van belang 
is als de zaal aan de zonkant van het gebouw 
zit. De invloed van het weer is bovendien ook 
makkelijk op te nemen in het beheersysteem, 
aangezien deze gegevens al online beschik-
baar worden gesteld.”

Processen aansturen
“Met deze oplossing voor het integreren van 
slimme gebouwen en toepassingen van big 
data verbreden we als CAD & Company ons 
aanbod voor de exploitatiefase van gebouwen 
en installaties”, vertelt Oud. “Dat is een aan-
zienlijk langere periode in de levenscyclus, 
dan de ontwerp- en engineeringfase waarop 
eerder onze focus lag en daarmee spelen wij 
in op de behoefte van vastgoedeigenaren en 
-beheerders om via de virtuele BLDNG360 3D-
omgeving meer inzicht en grip te krijgen op hun 
assets.”
Het idee van Oud is dat organisaties een 
bouwmanagementsysteem zullen gebruiken om 
alle lopende processen in een gebouw aan te 
sturen. Daarmee kunnen ze met name op sub-
tiele wijze het welbevinden van de gebruikers 
verbeteren, zo legt hij uit. “Natuurlijk is het 
handig om het gebruik van vergaderruimtes te 

Een beheerder die zijn zaalbezetting wil op-
timaliseren, kan echter al kiezen. Wanneer 
hij één sensor plaatst met bewegingsdetectie, 
dan kan hij monitoren of een ruimte wel of 
niet wordt gebruikt. Wanneer hij echter op 
elke stoel een sensor aanbrengt, dan kan hij 
ook zien wat de exacte bezettingsgraad is 
en bijvoorbeeld zo controleren of een verga-
derzaal voor twintig mensen niet de hele tijd 
bezet wordt door een clubje van vier. Daar-
over gesproken: we hebben hiervoor binnen  
BLDNG360 ook een koppeling gemaakt met 
Office360. Wanneer de planning aangeeft 
dat een zaal is geboekt, maar de sensor tij-
dens de vergadertijd aangeeft dat er niemand 
zit, wordt automatisch de reservering uit het 
systeem gehaald en de zaal weer vrijgege-
ven. Op die manier kan eventueel last-minute 
gebruik nog worden ingepland en wordt de 
bezettingsgraad van de zaal een stuk hoger.”

BLDNG360 ondersteunt nu ook Smart Buildings 

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

*Minimaal 6 x per jaar monitoren wij de 
stand van zaken rondom zonnepanelen in 
Nederland. Wij voorzien u van gedetailleerde 
informatie over aantal, locaties en verwachte 
opbrengst van zonnepanelen. Onmisbaar 
voor bijvoorbeeld nutsbedrijven.

U vindt op www.neo.nl/oplossingen/
zonnepanelen een actueel (gratis) overzicht 
van zonnepanelen in Nederland.
In een uitgebreide service leveren wij u:
• Locatie van zonnepanelen, zowel op      

daken, tuinen als in zonneparken 
• Koppeling met de basisregistraties

• De 3D-vorm en het oppervlak
• Het geschat vermogen en meer...

Hiermee kunt u uitgebreide analyses maken 
en/of de zonnepanelen koppelen aan andere 
databronnen.

Betrouwbaar en innovatief
Neo levert ISO-9001 geborgde geo-
informatie waar u altijd van op aan kunt.

Ook realtime inzicht zonnepanelen? 
Bel met een van onze adviseurs voor een 
afspraak: (033) 21 00 700

Nieuwe webservice van NEO biedt 
realtime* inzicht in zonnepanelen

NEO ontwikkelt slimme oplossingen 
voor registratie van zonnepanelen

Betrouwbare data dankzij 
3D-analyse van oriëntatie/
hellingshoek en oppervlak
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Met behulp van multisensoren zijn uiteenlopende zaken te monitoren, zoals de temperatuur in het gebouw en het aantal aanwezige personen. 

mentatie laten we zien dat het ook heel goed 
mogelijk is om van een bestaand gebouw een 
digitale tweeling te maken die live gevoed 
wordt met informatie. De installatie van de 
draadloze sensoren was ook in een dag gere-
geld, dus er is eigenlijk geen reden om geen 
digitale tweeling te willen.” n 

www.cadcompany.nl

dat niet alleen nuttig voor de eigen bedrijfs-
voering omdat alle genoemde voordelen van 
een digital twin van toepassing zijn, maar 
heeft het bedrijf hiermee ook een belangrijke 
voorbeeldfunctie. “Digitale tweelingen worden 
momenteel vooral opgezet bij nieuwbouwpro-
jecten, waarbij de sensors worden geïnstal-
leerd tijdens de bouw. Met onze eigen imple-

Voorbeeldfunctie
Op het kantoor van CAD & Company zelf is 
het eigen product inmiddels in gebruik geno-
men en worden de temperatuur en luchtvoch-
tigheid, het CO2- en fijnstofgehalte en het 
geluids- en lichtniveau permanent gemonitord, 
terwijl ook de bezettingsgraad van alle ruimtes 
constant wordt bijgehouden. Volgens Oud is 

Ga naar: 

www.bignieuws.nl/actie 
en profi teer van deze aanbieding!

Deze actie is geldig tot 1 april 2019.
De BOL.com-cadeaukaart ontvangt u, na betaling van het abonnement, op het door u gekozen e-mailadres.

www.bignieuws.nl/actie 
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3D-Laserscannen in de openbare ruimte

Merkator nu ook software-ontwikkelaar

Indoor-cartografi e voor brandweerinzetten

HAUT is duurzaamheid ten top

Neem nu een abonnement op 
BIGnieuws en ontvang een 

cadeaukaart t.w.v. € 20,00 !



 Ervaar de HandschoenMuis en geniet van 
comfortabel en ontspannen werken!

 Gratis 3 weken 
proefplaatsing!!

 handschoenmuis.nl



Column
BIM als game

Het klinkt raar, maar eigenlijk toch ook weer 
niet, want waarom zou je een gebouw pas 
testen als het daadwerkelijk gebouwd is. 
De technologie staat het toe dit al in een 
veel eerder stadium te doen. Namelijk wan-
neer het nog niet gebouwd is!
In bijna alle andere sectoren wordt het 
vooraf testen als heel gewoon beschouwd. 
Het gebeurt niet dat, als je bijvoorbeeld 
een auto koopt, er dan pas wordt gekeken 
of deze wel lekker rijdt, lekker zit of weet 
ik veel wat dan ook. Wat dat betreft is de 
bouw best ouderwets en ben ik blij dat de 
ontwikkelingen nu razend hard gaan.
Bij Powered by EGM analyseren we onze 
ontwerpen tegenwoordig uitvoerig. Dit 
doen we visueel met een Virtual Reality 
(VR)-bril en data-technisch, middels gamifi-
catie. Door middel van een VR-bril wordt de 
ruimte ervaren zoals deze (straks) in wer-
kelijkheid ook is. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is beleving, het gevoel dat je van 
een ruimte krijgt. Elementen als daglicht, 
kleurstelling, materiaalgebruik en vorm zijn 
hierin bekende toetsingscriteria.
Gamificatie wordt − weliswaar in mindere 
mate, maar niet onbelangrijk − ook steeds 
vaker ingezet als hulpmiddel. Opdracht-
gevers en gebruikers worden zélf ingezet 
als testpersonen in een virtueel gebouw. 
Elementen als vluchtweg-analyse (lukt het 
de personen binnen gestelde criteria het 
gebouw te verlaten?) of heat-maps (ana-
lyse waar men zich binnen een gebouw 
begeeft) komen hierin onder andere aan 
bod. Maar ook kunnen zij door middel van 
zogenoemde virtuele mock-ups zelf (letter-
lijk) aan de knoppen zitten, bepalen hoe de 
inrichting van een ruimte moet zijn, welke 
kleur deze heeft en waar bijvoorbeeld los 
meubilair dient te staan.
De technologie zorgt ervoor dat ontwerpen 
nog mooier worden, fouten die normaal 
pas in de bouw worden opgemerkt niet 
meer worden gemaakt, en vooral dat een 
opdrachtgever niet voor verrassingen komt 
te staan.

BIM als game, the sky is the limit … Game on!

Dordrecht, februari 2019
PoweredbyEGM - Martijn Schuil

Met het ontwerp voor het Startstation E-lijn in Den Haag heeft ZJA Zwarts & Jansma 
Architecten de aandacht van de German Design Council (Rat für Formgebung) op 
zich weten te vestigen, en kreeg door hen een German Design Award 2019 toege-
kend in de categorie Excellent Communication Design - Architecture. Deze prijs doet 
recht aan de esthetische en functionele kwaliteiten van het ontwerp, waardoor je 
bijna zou vergeten dat het ook in technisch opzicht een topprestatie is.

Door Rob Sman

Parametrisch design  
onmisbaar voor optimaal 
ontwerp overkapping

Startstation E-lijn Den Haag wint  
German Design Award 2019

Ralph Kieft (links) en Rob Torsing bij de uitreiking van de German Design Award 2019 op 8 februari. 
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Het Startstation van de E-lijn in Den Haag, winnaar van de categorie Excellent Communication Design - Architecture 
van de German Design Award 2019. Foto: Bart van Hoek. 

ben Rhino ingezet en gebruikgemaakt van de 
mogelijkheden van scripting, en de plug-ins 
Grasshopper en Galapagos. We hebben 
daarmee het zoeken naar de gewenste vorm 
en de juiste geometrie kunnen automatiseren. 
Galapagos is een zogeheten evolutionaire 
‘solver’ die is ingezet om met name de opde-
ling van de glaspanelen in het tapse deel van 
de overkapping te bepalen, waarbij rekening 
is gehouden met de mogelijkheden en beper-
kingen van koud gebogen glas.” 
Tot nu toe is hiermee alleen iets gezegd over 
de architectonische kant van het ontwerptra-
ject. Hoe is de engineering in zijn werk ge-
gaan? Kieft: “Voor de engineering hadden wij 
een onderaannemer nodig. We zijn daarom 
in de loop van het project gaan samenwer-
ken met het Duitse ingenieursbureau Knippers 
Helbig, dat voor het ‘structural’ aspect van 
het ontwerpproces eenzelfde werkmethode 
gebruikt als wij voor het vormgevingsaspect. 
Dat maakt uiteraard een snelle wisselwerking 
tussen beide omgevingen mogelijk, met alle 
voordelen van dien.” Torsing voegt daaraan 
nog toe: “Mede daardoor hebben wij van 
BAM Infra NL, de bouwer, opdracht gekre-
gen het geheel tot in de uitvoeringsfase te 
detailleren, wat best wel uniek genoemd mag 
worden, omdat steeds vaker architecten niet 
meer betrokken worden bij de verdere uitwer-
king van een aangeleverd ontwerp.”

Kolomvrije overkapping
De gezamenlijke inspanningen hebben ten-
slotte geleid tot de in het oog springende 
kolomvrije overkapping. Ralph Kieft vertelt 
graag over de details van de kap, maar ook 
over andere delen van de totale construc-
tie. “De structuur van de overkapping wordt 
gevormd door elkaar kruisende stalen ko-
kerprofielen van 180x100 millimeter. Deze 

benaderd; een bijna logisch vervolg op onze 
eerdere betrokkenheid bij andere projecten 
van RandstadRail, zoals de Zoetermeerlijn en 
Beatrixlaan ‘de netkous’. We hebben destijds 
de eerste schetsen en modellen in Cinema 4D 
gemaakt, puur voor visualisatie. Daarmee 
verwierven wij de opdracht voor architectuur 
en engineering. Die twee aspecten gaan bij 
het ontwerpen van overkappingen en brug-
gen en dergelijke hand in hand; de vorm 
die je ziet ís immers de constructie. Bij het 
ontwikkelen van de vorm hebben we vervol-
gens de mogelijkheden van parametrische en 
generatieve designsoftware gebruikt voor het 
optimaliseren van het ontwerp. Inmiddels zijn 
dergelijke methoden gemeengoed geworden, 
maar destijds waren wij daarmee toch baan-
brekend aan het werk. Het station is dan ook 
het eerste project dat we volledig met behulp 
van deze technologie hebben voltooid, en je 
kunt zonder meer stellen dat daardoor het 
project ook haalbaar is geworden. We heb-

De erkenning voor het bouwwerk komt 
overigens niets te vroeg; het station 
is al in augustus 2016 in gebruik ge-

nomen, een half jaar na de voltooiing van 
de verbouwing van Den Haag Centraal. De 
E-lijn is een lightrailverbinding tussen Rotter-
dam Zuid en Den Haag, en maakt deel uit 
van RandstadRail. Voorheen lag de eindhalte 
binnen Den Haag Centraal, maar de perrons 
die daarvoor gebruikt werden, waren nodig 
voor de capaciteitsverhoging van Den Haag 
Centraal. Daarom werd een nieuw lightrail-
station gepland aansluitend op de hal van 
Den Haag Centraal. Onder meer vanwege 
ruimtegebrek op de begane grond is dit 
station op een viaduct boven het busstation 
gerealiseerd. Het station wordt gekenmerkt 
door een slanke overkapping van glas en 
staal, aan het eind spits toelopend. De luifel 
in het verlengde van de perrons dringt als het 
ware de hal van Den Haag Centraal binnen 
en biedt passagiers een beschutte overstap. 
Met deze integratie van trein, bus en light-
rail is Den Haag Centraal al een echte toe-
komstbestendige OV-hub. De aanvang van 
de werkzaamheden voor dit project liggen al 
wat verder in het verleden. Rob Torsing en 
Ralph Kieft waren als lead-architect respectie-
velijk project-architect bij ZJA van begin tot 
eind betrokken bij dit project. 

Organische vormgeving
De profielen van veel ZJA-teamleden onthul-
len een passie voor het verband tussen na-
tuur, wiskunde en techniek, en dat leidt in 
combinatie met de mogelijkheden die para-
metrische en generatieve ontwerpsoftware 
biedt in veel gevallen tot prachtige vloeiende 
en organische vormgeving. Het Startstation 
E-lijn is daar een sprekend voorbeeld van. 
Torsing vertelt over de geschiedenis: “Al in 
2008 zijn we door de gemeente Den Haag 

De structuur van de overkapping wordt gevormd door elkaar kruisende stalen kokerprofielen van  
180x100 millimeter. Foto: Jeroen Musch. 
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Bij het ontwikkelen van de vorm van het startstation is parametrische en generatieve designsoftware gebruikt voor 
het optimaliseren van het ontwerp. Foto: Jeroen Musch. 

hopper en Galapagos hebben opgesteld. Het 
vinden van de oplossing die aan alle criteria 
voldeed vergde ongeveer duizend iteraties. 
Het zal duidelijk zijn dat zoiets zonder derge-
lijke software ondoenlijk is.”
“De glaspanelen liggen in de richting van 
de buitenste profielen, en worden op hun 
plaats gehouden door klemlijsten, zoals in 
een vliesgevel. In tegenstelling tot ‘gewoon’ 
koud gebogen glas waren deze panelen al 
voorgevormd, maar wel in een ‘koud’ proces 
waarbij lagen glas en polymeer in een mal 
worden verlijmd. Alleen in het tapse gedeelte 
is op bepaalde plaatsen nog sprake van bui-
gen ter plekke omdat de vorm niet volledig 
geprefabriceerd kon worden. De klemlijsten 
doen overigens ook dienst als goot. De voeg 
tussen de panelen onderling is gekit. Daar-
bij is op het oog niet waarneembaar dat 
de breedte van een voeg als gevolg van de 
verlopende kromming wel iets kan variëren; 
door dit toe staan kon het aantal unieke pa-
nelen worden beperkt.”

Viaduct
Door de aandacht die de overkapping trekt, 
raken andere unieke kenmerken van het 
station bijna onderbelicht. Toch is ook de 
constructie van het viaduct waarop het is 
gebouwd bijzonder. Dit viaduct is gebouwd 
door Smulders Groep en Ney & Partners was 
de constructeur. Het laat door de mooi vloei-
end vormgegeven doorsnede op het eerste 
gezicht een betonnen constructie vermoeden, 
maar het is een stalen koker van 350 meter 
lang. Hij ligt zo’n twaalf meter boven het 
maaiveld, met overspanningen van 35 meter. 
“Het viaduct en de oprit daar naartoe vielen 
ook onder onze verantwoordelijkheid. Het 
viaduct is zo lang, omdat het ook het Prins 
Bernardviaduct kruist, dat op enige afstand 
langs Den Haag Centraal loopt. Bijzonder is 
dat het viaduct niet gedilateerd is en vastligt 
aan het landhoofd; een eis van de railbeheer-
der. De overkapping van het station heeft 
haar vaste punt echter in de buurt van de 
luifel. Uitzetting door warmte van beide licha-
men is dus tegengesteld. Daardoor was het 
noodzakelijk de kap glijdend op het viaduct 
te lageren, en ligt het viaduct ook glijdend 
op de ondersteunende kolommen. Al met al is 
ook het stalen deel van dit station bijzonder 
genoeg om een nominatie voor de Nationale 
Staalprijs 2018 te krijgen, die helaas net aan 
onze neus voorbijging. De door de German 
Design Council toegekende prijs is echter ook 
een prachtige erkenning van onze inspannin-
gen voor dit project.” n

www.zja.nl

één richting gekromd wilt hebben, ligt de 
buiglijn niet loodrecht op het profiel. Deze 
zogeheten klimmend gewalste profielen zijn 
door de firma Kersten Europe vervaardigd.”

Buigingsmogelijkheden
Het kostenaspect wordt nog eens benadrukt 
door de aanvulling die Torsing op de uitleg 
van Kieft geeft. “De keuze voor twee lagen 
werd mede mogelijk omdat ook al geko-
zen was voor het toepassen van rechthoe-
kige glaspanelen. In een ander ontwerp voor 
RandstadRail waren driehoekige panelen 
gebruikt, maar die worden uit rechthoekige 
platen gesneden, met veel materiaalverlies 
en hogere verwerkingskosten als gevolg. De 
rechthoekige panelen daarentegen stelden 
weer andere eisen aan de vorm van de over-
kapping in verband met de buigingsmoge-
lijkheden van het glas. Daarmee is rekening 
gehouden in de algoritmes die we in Grass-

vormen twee lagen, die op de kruispunten 
met boutverbindingen zijn verbonden. Hier is 
bewust voor gekozen, omdat een lasconstruc-
tie in één laag aanzienlijk hogere kosten zou 
meebrengen; zeer ongewenst want in 2008 
deed de financiële crisis van zich spreken. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we die 
boutverbindingen aanvankelijk ook enigszins 
onderschat hadden. Voor het verkrijgen van 
de vereiste torsiestijfheid bleek het noodza-
kelijk op de knooppunten een complexere 
verbinding met vier bouten en een lijminjectie 
te maken. Daarvoor wordt een rond gat ge-
maakt aan de binnenzijde van het binnenste 
profiel, die in het zicht ligt. Die relatief grote 
gaten worden niet afgedekt, maar benut voor 
het plaatsen van lichtpunten en het bevestigen 
van ophangingen van borden en dergelijke. 
Het vervaardigen van de kokers, die uit drie 
segmenten zijn opgebouwd, is al een verhaal 
op zich. Omdat je de buitenwand maar in 

Met de integratie van trein, bus en lightrail is Den Haag Centraal al een echte toekomstbestendige OV-hub.  
Foto: Jeroen Musch. 
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De resultaten van de Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland inzichtelijk gemaakt met interactieve  
datakaarten en -visualisaties. 

De drie mannen van Karta zetten zich in 
voor het toegankelijk, leesbaar en bo-
venal begrijpelijk maken van geo-infor-

matie. Van data naar display, dat is het motto 
van het Utrechtse bedrijf. Karta zet dan ook in 
op datavisualisatie in een doordacht design, 
geprogrammeerd in schaalbare code waarin 
de eindgebruiker centraal staat. “Tijdens de 
Bachelor kwamen we tot het inzicht dat da-
tavisualisatie iets was waar tijdens de ontwik-
keling van veel geo-webapps nauwelijks over 
werd nagedacht. Dit dachten we beter te kun-
nen, zo staken we een week na ons afstuderen 
de koppen bij elkaar en begonnen we. Nadat 
we een tijdje volledige webapplicaties hebben 
gebouwd, kwamen we echter tot de conclusie 
dat ons hart veel meer ligt bij interactieve da-
tavisualisatie. Vandaar dat we na enig denk-
werk onze koers opnieuw hebben bepaald en 
onze aanpak hebben aangepast. Momenteel 
richten we ons nog enkel en alleen op interac-
tieve datavisualisatie en -kaarten”, zo vertelt 
Vink over de koers van Karta. 
De keuze om voor datavisualisatie te kiezen, 
is volgens Vink een logische in de huidige 
tijd. Veel consumenten, maar ook professio-
nele gebruikers, verdwalen tegenwoordig in 
de overvloed aan gegevens en zien daarbij 
door de bomen het bos niet meer in de steeds 
groeiende hoeveelheid informatie. Datavisua-
lisatie kan helpen bij het beter begrijpen van 
al die gegevens, het is een effectieve manier 
om inzichten te communiceren en betekenis 
en context toe te kennen aan gegevens die 
anders als getallen in databases blijven zit-
ten. Van der Leest benadrukt de noodzaak 
tot het samenhangend presenteren van ge-
gevens: “Zonder visualisatie zijn data vaak 
slechts een verzameling van gegevens. Gevi-
sualiseerd hebben data de mogelijkheid om 

te informeren, inspireren of zelfs enthousias-
meren. Daarnaast is het voor ons een drijf-
veer om meer bewustwording te creëren voor 
de wereld om ons heen.” 
 
Data projecteren
De drie oprichters van Karta zijn respectie-
velijk UI/X designer, information designer en 
techneut, en in die hoedanigheid buigen ze 
zich dan ook dagelijks over ruimtelijke vraag-
stukken en de manier waarop deze inzichte-
lijk te maken zijn op de kaart. “Door data 
te projecteren op onze eigen leefomgeving 
voegt het waarde toe voor de kijker en gaat 
het pas echt leven. Voeg hier interactiviteit 

aan toe en de kijker kan op spelenderwijs 
ontdekken en hier eigen conclusies uit opma-
ken. Dit gaat een stuk dieper dan simpelweg 
een statische lijngrafiek”, aldus Groot. 
Een interactieve kaart is niet alleen een nut-
tige tool bij het formuleren van beleidsvoering 
of voor het ondersteunen van journalistieke 
artikelen, maar kan volgens het trio van Karta 
ook goed voor branding-doeleinden van be-
drijven worden ingezet. “Via datavisualisatie 
kunnen bedrijven laten zien wie ze echt zijn 
of wat ze voor ogen hebben zonder poespas: 
een dwarsdoorsnede van de identiteit. Geen 
mooie praatjes, maar rechtdoorzee tonen 
hoe het ervoor staat. Het zorgt ervoor dat een 

Twee jaar geleden, direct na het afronden van de Bachelor Geo Media & Design, 
startten Thomas Groot (25), Tijmen Vink (24) en Giel van der Leest (26) hun 
eigen bedrijf Forget the Fish. Inmiddels is het bedrijf omgedoopt tot Karta, een 
onderneming die zich richt op het ontsluiten van locatiegebonden informatie door 
middel van datavisualisatie.

Karta gelooft in de kracht 
van datavisualisatie 

Door de redactie 

Utrechts trio ontsluit locatiegebonden informatie 
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De eerste interactieve visualisatie over crimi-
naliteit in de stad Utrecht staat zelfs al online. 
Het betreft een interactieve kaart die verschil-
lende typen misdaden toont in de Utrechtse 
wijken over de jaren 2013-2017. De visuali-
saties zijn terug te vinden op het portfolioge-
deelte van de website en de blogpagina zal 
in de toekomst worden toegevoegd aan de 
Karta-site. n

Voor meer informatie over Karta, zie www.kartastudio.nl en 

www.kartastudio.nl/work/fietsdiefstal-in-utrecht. Voor meer 

informatie over de Tuinvogeltelling en de resultaten hiervan, 

zie www.tuinvogeltelling.nl. 

onderneming boven de ruis kan uitstijgen”, 
aldus Van der Leest.
Vink vult zijn collega aan: “We denken daar-
bij aan een digitaal communicatiemiddel met 
een redelijke portie houvast: na de eenma-
lige ontwikkeling staat het voor altijd op het 
web en kan het dus op latere momenten weer 
bekeken worden. We maken het toekomstbe-
stending doordat we goed zijn in het opstel-
len van clean en schaalbare code.” 

Vogeltelling
Karta heeft inmiddels een breed portfolio 
opgebouwd voor opdrachtgevers in verschil-
lende sectoren. Een interessant project van 
Karta is de Nationale Tuinvogeltelling voor 
Vogelbescherming Nederland. Jaarlijks (al-
weer voor het derde jaar op rij) visualiseert 
Karta de data van het grootste zogenaamde 
‘citizen science’-project van Nederland real-
time op de pagina van de Vogelbescherming. 
In de 2019-editie, die plaatsvond op 25, 26 
en 27 januari 2019, telden in één weekend 
ruim 77 duizend mensen meer dan 1,3 mil-
joen vogels. Dit resulteerde in een enorme 
bak met (locatie)data, door Karta inzichtelijk 
gemaakt met behulp van interactieve data-
kaarten en -visualisaties. Deze visualisaties 
zijn te vinden op de resultatenpagina van de 
Nationale Tuinvogeltelling.
Op de vrijdagmiddag gaan de mannen van 
Karta graag aan de slag met zogenoemde 
‘fun’-projecten: interessante datasets worden 
gezocht en uitgeplozen, nieuwe illustratiestij-
len worden uitgeprobeerd en programmeer-
technieken worden uitgediept. Dit uit zich in 
het idee voor een eigen datavisualisatie-blog. 

Opdracht 
Alle remmen los voor duurzaamheid… 
Bezint eer gij print… Verbeteren foot-
print… Minimaal CO2-neutraal… Red 
het klimaat… Nul-op-de-meter… groene 
stroom… modulair… Papierloos bouwen… 
groen dak… Circulariteit… MVO, MVI en 
MPG met Green Deal… Energieneutraal… 
Groenregeling… Gezonde toekomst… Vi-
taliteitsprogramma… De wind… de zon… 
Gezond binnenmilieu… Milieuvriendelijke 
bouwwijze… keurmerkhout… Wij doen het 
duurzaam of wij doen het niet… Innova-
tief… Oude materialen in nieuw jasje… Toe-
komstbestendig bouwen… van dik hout… 
Circulaire bouweconomie… Klimaatver-
drag van Parijs… duurzaam consumeren… 
duurzaam ondernemen… duurzame ener-
giebronnen… warmteterugwin-systeem… 
ambitieus bio-ecologisch project… en na-
tuurlijk van het gas af… Groen licht.

“Zeg baas, ik zit hier aandachtig voor de 
tweede keer het verslag van onze nieuwe 
bouwopdracht te lezen, ik durf het bijna 
niet te vragen, maar… weet jij wat wij moe-
ten doen?”

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

100% natuurlijke ing. W. Barendsz

Dankzij de visualisatie is de tip voor inwoners van Utrecht meteen duidelijk: zet in het centrum je fiets goed op slot! 
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Deeltijd online GIS opleiding voor professionals
Start programma 1 september 2019 & 1 februari 2020

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

www.unigis.nlwww.vicrea.nl

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

FME TRAININGEN 

4/3 & 5/3      FME Workbench Basis Training

12/3 & 13/3  FME Workbench Advanced Training

18/3 & 19/3   FME Server Authoring Training

3/4  & 4/4        FME Workbench Basis Training

6/5 & 7/5        FME Workbench Basis Training

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

Save the date: 
FME World Tour 21 maart 2019

www.opleidingengeo.nlwww.msc-gima.nl 

Opleidingen
Geo-informatie & GIS

 Dagopleiding Basis Geo-informatie
Start: 11 maart 2019

www.opleidingengeo.nl
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Avondopleiding Post-HBO Geo-informatievoorziening
Start: 12 maart 2019

3-daagse cursus ArcGIS Pro Basis
Start: 18 maart 2019

2-daagse cursus QGIS
Start: 29 mei 2019

Kom Geomatics studeren aan de 
TU Delft om met actuele en 
dynamische geografische 
informatie real-world 
problemen innovatief op te 
lossen! 

Je leert 
geavanceerde 
technieken 
om 
geografi-
sche data te 
verzamelen en te 
analyseren, voor 
het ruimtelijk 
modelleren en het 
visualiseren in 2D en 3D.

Geomatics studeren aan de TU Delft? Voor meer informatie zie 
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/gm/msc-geomatics/
 

Msc Geomatics
for the Built 

Environment

Interesse:
kom dan naar het 
Master Event op 
18 april 2019 
in de Aula.
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www.nedgraphics.nl

Master of Science programma GIMA

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

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

onderwijs
• Internationaal (Engelstalig)
•   Voor Bachelorstudenten en professionals  

uit binnen- en buitenland

Geïnteresseerd? Bezoek www.msc-gima.nl

www.geomatics.tudelft.nl 

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



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

Incl. Nederlandstalig leerboek, 
symbolen/families

 Officieel Certificaat Autodesk
 Start cursus elke maand

www.CADCollege.nl

www.cadcollege.nl

Kennisplatform werkt aan Nederlandse API Strategie

Kadaster wint prijs ‘Beste API van de overheid’ 
Op 13 februari heeft het Kennisplatform API’s de door het Kadaster ontwikkelde API van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG) uitgeroepen tot beste API van de overheid. Namens alle ontwikkelaars nam Janette Storm van het Kadaster het gouden aapje 
en oorkonde in ontvangst. Eervolle vermeldingen gingen naar de API’s van de Kamer van Koophandel en die van het Luchtmeetnet. 
 

M
et behulp van API’s (Applica-
tion Programming Interfaces) 
is het mogelijk om digitale 

gegevens makkelijker herbruikbaar 
te maken voor programmeurs. Zo 
wordt het een stuk eenvoudiger 
om bijvoorbeeld apps en andere 
programma’s te maken waarin één 
of meerdere databronnen worden 
hergebruikt. Het maken van een 
API kent veel keuzemomenten. Om 
tot goede en vergelijkbaar wer-
kende API’s van overheidsdata te 
komen, werkt het Kennisplatform 
API’s aan een Nederlandse API 
Strategie. Deze strategie ligt tot 27 
maart 2019 in consultatie. Om al-
vast goede voorbeelden te oogsten, schreef 
het kennisplatform eind vorig jaar een prijs-
vraag uit voor de ‘beste API van de overheid’. 
Adressen en gebouwinformatie is cruciaal 
voor verschillende werkprocessen. De BAG-
API van het Kadaster maakt het een stuk een-

voudiger om deze veelgevraagde gegevens 
te hergebruiken. Over het nut van de data is 
dus geen twijfel. De jury van de verkiezing 
Beste API van de Overheid roemde daarnaast 
de manier waarop het Kadaster de ondersteu-
ning van ontwikkelaars heeft georganiseerd. 

Er is goed toegankelijke documen-
tatie, via het geo-forum is het moge-
lijk om een breed netwerk van ex-
perts aan te spreken en waar nodig 
kan een gebruiker ook terecht bij 
de helpdesk.
Ook de eervolle vermeldingen 
van de wedstrijd voor beste API 
scoorden goed op maatschappe-
lijke waarde. Daarnaast werd bij 
de Luchtmeetnet-API nog de uitste-
kende ‘time to first call’ gememo-
reerd. Ook de API van de Kamer 
van Koophandel, waarmee snel en 
eenvoudig te zoeken is in het Han-

delsregister, scoorde goed op de 
time to first call. n

https://bag.basisregistraties.overheid.nl 

www.geonovum.nl/themas/kennisplatform-apis

Kort nieuws

www.ruimteschepper.nl

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

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

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

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

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

Janette Storm van het Kadaster (rechts) met de prijs voor de beste API van de overheid, 
naast de vertegenwoordigers van Luchtmeetnet en de Kamer van Koophandel (links). 
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Pieter Blankestijn, projectlandmeter bij Infra Plus: “Het bijhouden van de BGT is soms best complex door de  
uiteenlopende wensen en software van de eindgebruikers.”

Er is in Nederland helaas nog geen uni-
forme afspraak over de plus-informatie, 
zoals rioolputten, bomen en verkeersbor-

den, en de manier waarop deze voor de BGT 
moeten worden gemeten en geleverd. Elke 
gemeente heeft op het gebied van deze plus-
informatie zo haar eigen wensen. Soms is een 
AutoCAD-tekening voldoende en is de bron-
houder zelf in staat om deze gegevens om te 
zetten naar data voor de Landelijke Voorzie-
ning en/of eigen (gemeentelijk) gebruik, een 
andere keer wordt een Esri Shape-bestand 
gevraagd of zelfs een kant-en-klaar GML-be-
stand. Pieter Blankestijn, projectlandmeter bij 
Infra Plus uit Putten, vertelt over de praktijk van 
het aanleveren: “Hoewel wij normaal gespro-
ken altijd zeggen dat we zelfs het onmogelijke 
kunnen leveren, is het bijhouden van de BGT 
best een complex verhaal door al die verschil-
lende wensen en softwaregebruikers. Geluk-
kig komen we er altijd uit met onze opdracht-
gevers, maar het is wel opletten.” 

Handboek of interpretatie?
Met betrekking tot het bijhouden van de BGT 
noemt Blankestijn enkele knelpunten waar hij in 
de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. “Een van 
de afspraken die we vooraf met een gemeente 
bespreken is de interpretatie van de te meten 
objecten. Bijvoorbeeld: is er in het verleden de 
voor- of achterkant van de band gemeten? Dit 
kan namelijk onnodig grotere verschillen met het 
aansluiten op de bestaande kaart geven.”
Een buitenstaander zou misschien verwachten 
dat voor het inmeten van de banden een lande-

lijke afspraak bestaat. Deze afspraak is er ook 
wel, ware het niet dat er binnen de normeringen 
nog ruimte is om sommige aspecten naar eigen 
inzicht te interpreteren. Dit komt het meeste voor 
bij de inwinning van de plus-informatie. Deze 
plus-informatie is weer van belang voor de BOR. 
Dat geeft juist de uitdaging: om alle belangheb-
benden bij de inmeting onder het motto: één 
keer inwinnen, meervoudig gebruiken, zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. “Wij willen enerzijds 
zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van 
de opdrachtgever, maar aan de andere kant 
moeten we toch binnen de normeringen van de 
BGT blijven”, zo zegt Blankestijn. 

Omdat de BGT vlakgericht is, moet er goed wor-
den nagedacht over de wijze van meten. Die 
wijze van inmeten is ook van belang omdat Blan-
kestijn en zijn collega’s zich vaak niet beperken 
tot alleen het inmeten van BGT-objecten. “We 
bieden vanuit Infra Plus altijd meerwaarde bij het 
inmeten. Als we toch aan het meten zijn, kunnen 
we net zo goed aanvullende data verzamelen 
over de objecten zoals bomen, lichtmasten, en 
uiteraard riolering. Van een pure BGT-meting 
is in de praktijk daarom meestal geen sprake. 
Tijdens het meten worden ook andere gegevens 
verzameld en pas bij de verwerking wordt alles 
gescheiden in de gewenste producten.” 

Sinds de GBKN is vervangen door de BGT is er heel veel veranderd. Dit betreft 
om te beginnen het gebruik van de nieuwe databron, die nu vlakgericht is en 
door heel Nederland uniform van opzet is. Daarnaast is ook het bijhouden van de 
kaart veranderd, voornamelijk in verband met de bovengenoemde eigenschap-
pen. Ook verwachten de BGT-bronhouders dat de bijhoudingen in NLCS worden 
geleverd vanwege de verplichting voor overheidsinstanties om deze standaard 
toe te passen. Is dat allemaal wel goed haalbaar? Waar lopen landmeters tegen-
aan?Door de redactie

De uitdagingen van  
BGT-bijhoudingen 

Infra Plus zet in op NLCS
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Situatie- en profielmetingen worden binnen Infra Plus automatisch opgewerkt tot NLCS, waardoor een tekening 
vrijwel direct klaar is voor levering of een afdruk.

passen van NLCS. De software van CAD Accent 
uit Oss wordt met name ingezet voor de ver-
werking, zo legt Blankestijn uit. “We hebben de 
tijd genomen om alles goed in te richten en ons 
verdiept in de mogelijkheden van de software, 
zodat we tegenwoordig veel tijdwinst kunnen 
boeken bij de verwerking van de data.” 
Situatie- en profielmetingen worden binnen Infra 
Plus automatisch opgewerkt tot NLCS, waardoor 
een tekening vrijwel direct klaar is voor levering 
of een afdruk. En door handig te werken, en 
stuurtabellen te gebruiken die zowel voor de tra-
ditionele verwerking als voor de BGT-verwerking 
te gebruiken zijn, kan een meting een goede ba-
sis zijn voor een BGT-levering. Dat laatste heeft 
namelijk wel wat nabewerking nodig omdat 
niet alle data direct in de juiste structuur komen 
zonder tekort te doen aan de efficiëntie van het 
meten. En om de data voor BGT-gebruik goed te 
hebben vraagt dat wat kennis van GIS. “Door 
gebruik te maken van AutoCAD Map 3D in com-
binatie met InfraCAD hebben we een krachtige 
tool in handen. Hiermee kunnen we vrij snel een 
tekening opschonen, vlakken vormen en data 
omzetten”, zo stelt Blankestijn. Na elke meting 
werkt hij de verzamelde gegevens op tot een cor-
recte dataset voor GIS-toepassingen. Soms kan 
hij de data als AutoCAD-bestand leveren, maar 
meestal maakt hij er een Esri Shape-bestand 
van. De oorspronkelijke meting wordt in NLCS 
verwerkt en als AutoCAD-bestand of (digitale) 
afdruk geleverd. Op deze manier wordt er een 
hoog rendement gehaald uit de metingen.

Teamwork
Ondanks dat het bijhouden van BGT-bestanden 
een ingewikkelde klus kan zijn, is Blankestijn erg 
tevreden over zijn baan. De verscheidenheid in 
de opdrachten die Infra Plus uitvoert maakt het 
werk zo leuk, stelt hij. “Het is fantastisch om met 
verschillende teams te werken waarbij iedereen 
bijdraagt aan het eindresultaat. Zo ben ik als 
landmeter betrokken bij de uitvoering van de 
projecten die de civieltechnische afdeling van In-
fra Plus ontwerpt en bij de revisiemetingen leg ik 
de basis voor een goede en betrouwbare kaart. 
Als de BGT-meting verwerkt is bij het Kadaster 
dan is het heel leuk om met InfraCAD Map de 
BGT in AutoCAD in te lezen en mijn eigen in-
spanningen terug te zien. En omdat het gelijk in 
NLCS wordt gevisualiseerd, levert het nog een 
mooi plaatje op ook.” n

www.infraplus.nl

www.cadaccent.nl

eventuele aanvullende metingen) wordt daarom 
in NLCS gedaan.

Handig werken
Infra Plus maakt al sinds enkele jaren gebruik 
van InfraCAD, InfraCAD Map en InfraCAD CE 
voor de verwerking van de metingen en het toe-

Een groot voordeel van de manier van werken 
van Blankestijn is dat hierdoor tevens NLCS kan 
worden toegepast voor de kaartproducten. De 
BGT wordt als data geleverd en er is daarom 
geen sprake van een lijnkleur of een symbool, 
maar voor een afdruk is dit weer wel noodza-
kelijk. De visualisatie van deze BGT-levering (en 

Pieter Blankestijn in zijn rol als landmeter bij Infra Plus. 
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As-built voor Revit: de software herkent een muur in de puntenwolk. 

Het BIM-proces vereist (in de meeste ge-
vallen) dat ontwerpers moeten werken 
in een 3D-omgeving met veel gegevens 

en tegelijkertijd ook traditionele 2D-plannen van 
het model moeten kunnen maken. FARO streeft 
er bij de ontwikkeling van het portfolio naar om 
bouwers te helpen de werkelijkheid om te zetten 
in een intelligente digitale weergave. Nu inter-
nationale BIM-standaarden het proces van het 
maken van gestructureerde gegevens en docu-
menten voor projecten in de gebouwde omge-
ving voorschrijven, wordt het relevant om naar 
de beginfasen van een bouwproject te kijken. 
Meer in het bijzonder gaat het daarbij over het 
in kaart brengen van een bestaande site en een 
bijbehorend proces wat ook wel bekend staat 
als ‘Scan to BIM’. 

Startpunt 
BIM lijkt misschien soms nog een ontmoedigen-
de reis naar het onbekende, maar het bouw-
proces opdelen in hanteerbare, chronologisch 
ingedeelde fases is verreweg de beste manier 
om te beginnen. Omdat het bij het BIM-proces 
gaat over het creëren van consistente informatie 
die een compleet beeld geeft van een project, is 
de bouwsite zelf het beste punt om mee te begin-
nen. Als de site goed in kaart wordt gebracht, is 
het begin immers volledig duidelijk. Bovendien 
is dit dankzij de voortschrijdende techniek ook 
steeds beter mogelijk: het laserscannen van een 
gebied kan veel effectiever en goedkoper dan 
vroeger, waardoor er geen echt bezwaar is het 
niet te doen.

Onpraktisch?
De bestanden die door een laserscanner zijn 
gemaakt, zijn over het algemeen vrij groot. 
Hoewel de meeste BIM-ontwerpsoftware de 
mogelijkheid biedt om de scanresultaten in 
de vorm van puntenwolken in 3D te impor-
teren en weer te geven, kan het werken met 
deze software daarom behoorlijk onpraktisch 
zijn. Dat betekent niet dat daarom het scan-
nen achterwege moet worden gelaten, want 
elk project heeft een locatie die moet en kan 
worden gemeten: of het nu de bouw van een 

gezinswoning betreft waarvan de site met vijf 
scans in kaart te brengen is, of een complex 
masterplan-project waarvoor vijfduizend scans 
nodig zijn. De kneep zit in het handzaam be-
schikbaar maken van de informatie. Bij grotere 
sites is het dan ook belangrijk om de punten-
wolk te verdelen in meerdere stukken, zodat er 
hanteerbare segmenten ontstaan.

Bouwelementen
Zodra de gebruikers de puntenwolken hebben 
opgedeeld, kan het modelleren beginnen. Met 

de FARO-oplossing kunnen gebruikers semi-
automatisch bouwelementen genereren door de 
3D-punten in de puntenwolk te selecteren. De 
software vergelijkt de muurdikte bijvoorbeeld 
met muurtypen in de bibliotheek en plaatst de 
muur overeenkomstig de beste match. Als het 
bibliotheekitem niet kan worden gevonden of 
niet geschikt is, helpt de software bij het maken 
van nieuwe families op basis van de puntenwolk. 
Dit kan worden herhaald voor het nauwkeurig 
plaatsen van andere items zoals openingen, 
wanden, deuren, ramen, kolommen, balken en 

FARO’s Scan to BIM stelt architecten, ingenieurs of landmeters in staat om scan-
gegevens te bewerken en te modelleren om nauwkeurige digitale representaties 
te creëren. Het opvallende van de FARO-oplossing is dat ontwerpers hiermee de 
mogelijkheid hebben om de constructie of samenstelling van de bestaande site te 
ontwikkelen − iets dat geautomatiseerde systemen nog niet kunnen.Door de redactie

Van realiteit naar een model 
FARO introduceert Scan to BIM

Als er geen geschikt bibliotheekitem is, helpt de software bij het maken van nieuwe families. 
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Controle van de nauwkeurigheid: rood betekent een grote afwijking van het model.

nauwkeurigheid en toleranties. De software kan 
daarbij afwijkingen direct visueel inzichtelijk ma-
ken. De analyses zijn bovendien te exporteren 
als een rapport om de nauwkeurigheid van het 
model aan te tonen. 

Eerste stap
Een van de eerste fases van het BIM-proces 
kan bestaan uit het maken van de as-built 
modellen die met behulp van de hiervoor 
beschreven stappen zijn gecreëerd. Daarbij 
worden deze modellen gebruikt als basis 
voor het begin van het ontwerp. Het volledig 
in kaart brengen van de locatie, het gebouw, 
de weg of de spoorlijn waar een projectteam 
aan zal werken, is een belangrijke eerste 
stap binnen de ontwerpsector. Een blijvend 
bijkomend voordeel is dat de puntenwolk 
een referentie kan blijven gedurende de ont-
werp- en constructiefasen. Zo is het mogelijk 
om voortdurend de nauwkeurigheid van het 
bouwproces te controleren. n

www.faro.com

Controle
Een ander kenmerk van de FARO-software is 
de analysetool voor afwijkingen, waarmee het 
mogelijk is om modellen te vergelijken met de 
puntenwolk. De gebruiker kan hiermee controle-
ren of het model wordt gebouwd met de vereiste 

pijpen voor een complete set van Architectural, 
Structural en MEP as-built modellen. Deze geau-
tomatiseerde functionaliteit in de software stelt 
gebruikers in staat tijd te besparen bij het omzet-
ten van de bestanden, met behoud van integri-
teit, traceerbaarheid en nauwkeurigheid.
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Van alle natuurgebieden binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) wordt in kaart gebracht welke combinaties van plantensoorten er in het gebied groeien.

Alle natuurgebieden die vallen onder 
het Subsidiestelsel Natuur en Land-
schap (SNL), bijvoorbeeld van Staats-

bosbeheer of Natuurmonumenten, worden 
van tijd tot tijd gekarteerd. Een deskundig 
ecoloog wordt het veld ingestuurd om op ba-
sis van luchtfoto’s een kaart te maken van de 
verschillende vegetaties in een gebied. Daar-
binnen worden dan steekproeven genomen 
welke combinaties van plantensoorten er in 
het gebied groeien. Door remote-sensingge-
gevens te combineren met de steekproeven 
ontstaat er een beeld van de verspreiding van 
vegetatietypen in het gehele natuurgebied.
Voortbordurend op deze informatie worden 
de zogenaamde ‘habitattypenkaarten’ in het 
kader van Natura 2000 en leefgebieden 
voor vogels en andere dieren opgesteld. 
Door deze karteringen regelmatig uit te voe-
ren worden trends zichtbaar en wordt het mo-
gelijk om het gebied gericht en doeltreffend 
te beheren en waar nodig te herstellen.
Het inzicht in de ontwikkeling van natuur- en 
leefgebieden is van belang voor subsidiever-
lening en vergunningaanvragen. Een SNL-
subsidie kan worden aangevraagd voor het 
onderhoud aan en de ontwikkeling van na-
tuur en landschap; waarvoor het een vereiste 
is dat de kwaliteit en status van een natuur-
gebied in kaart is gebracht. Diverse van de 
vegetatie- en habitattypenkaarten afgeleide 
producten worden gebruikt voor het bereke-
nen van het effect van stikstofdeposities en 

aanverwante kaarten over onderwerpen zo-
als grondwaterstand en zuurtegraad.

Digitale Keten Natuur
Tientallen organisaties werken intensief samen 
op het gebied van informatievoorziening voor 
natuurdoelen. Dit noemen we de Digitale Keten 
Natuur (DKN). Netwerkpartners binnen de DKN 
zijn onder meer de overheden en (agrarisch) na-
tuur- en terreinbeheerders (zoals Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Unie 
van Bosgroepen en de Provinciale Landschap-
pen). BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de 
twaalf Nederlandse provincies, heeft de project-
uitvoering voor de NDVH op zich genomen.

Aanleiding
“Binnen de DKN zijn betrouwbare vegetatie- en 
habitattypenkaarten, een soort ‘Basisregistra-
tie Natuur’, essentieel om de ontwikkeling van 
natuurgebieden te kunnen beoordelen. Deze 
vegetatiedata liggen echter versnipperd in ver-
schillende vormen opgeslagen bij de diverse ke-
tenpartners. De NDVH is in het leven geroepen 
om een centrale opslagplaats voor deze kaarten 
te bieden”, zegt Ivo Eggink, adviseur informatie-
voorziening natuur bij BIJ12 en product owner 
van de NDVH. “Binnen de NDVH worden vege-
tatie- en habitattypendata eenduidig en met kwa-
liteitslabel opgeslagen. De belangrijkste functies 
die ondersteund worden, zijn het uploaden, la-

In welke natuurgebieden hebben we blauwgrasland? Hoe ontwikkelt een natuur-
gebied zich? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is informatie beno-
digd. Om in deze informatiebehoefte te voorzien is er door BIJ12, Ordina Geo-
ICT en samenwerkende provincies, natuurorganisaties en terreinbeheerders hard 
gewerkt aan een nationale databank voor vegetatie- en habitattypenkaarten: de 
Nationale Databank Vegetatie en Habitats (NDVH).

Door Rob van Loon, Sanne Bhatti Losekoot 
en Ivo Eggink 

Succesvolle realisatie nationale databank natuurkarteringen
Belangrijke schakel natuurmonitoring gerealiseerd

De Nationale Databank Vegetatie en Habitats bevat uiteenlopende functies voor het doorzoeken van de database. 



55

Feedback komt ook vanuit het team zelf. “De 
leden van een HPT kennen elkaar goed. Ze 
houden rekening met elkaar en helpen elkaar 
om steeds beter te worden. De scrum-waarden 
respect en openheid spelen hierbij een grote 
rol”, licht Van der Horst toe. “Om samen moei-
lijke problemen te tackelen of nieuwe dingen 
te leren, hebben we handig gebruikgemaakt 
van innovatieve samenwerkingsvormen als 
‘mob programming’, ‘pair programming’ en 
‘liberating structures’.” 
Tijdens de laatste sprint review eind januari 
2019 werd aan enthousiaste stakeholders ge-
demonstreerd hoe gegevens in de NDVH wer-
den geüpload en weer konden worden ont-
trokken – om in één vloeiende beweging door 
drs. Stephan Hennekes, onderzoeker bij Wa-
geningen Environmental Research (WENR), te 
kunnen worden geïmporteerd in de applicatie 
ITERATIO om er bodemcondities voor een ge-
heel Waddeneiland mee te berekenen. 

Ingebruikname
De nauwe samenwerking tussen Ordina en 
BIJ12 heeft geleid tot een complete applicatie 
om vegetatie- en habitattypenkaarten met elkaar 
te delen. Nog dit jaar gaat er een implementa-
tietraject van start waarbij de ketenpartners de 
NDVH in gebruik gaan nemen en worden aan-
gesloten op de NDVH.
“De behoefte aan een landelijke, centrale voor-
ziening was heel groot”, aldus Peter van der 
Molen, adviseur natuurmonitoring NNN en Na-
tura2000/PAS bij BIJ12. “Dit is een significante 
stap voorwaarts op het gebied van natuurmoni-
toring.” De NDVH geeft ecologen, beheerders 
van natuurgebieden en andere ketenpartners 
de mogelijkheid om informatie over natuur- en 
leefgebieden vast te leggen en met elkaar te de-
len. Hierdoor krijgt de gehele keten een beter 
inzicht in de status, kwaliteit en ontwikkeling van 
natuurgebieden en… nu is snel duidelijk waar 
blauwgrasland te vinden is. n

Rob van Loon en Sanne Bhatti Losekoot zijn respectievelijk  

als Geo-ICT-consultant en Geo-ICT-ontwikkelaar werkzaam bij 

Ordina. Ivo Eggink is adviseur informatievoorziening natuur 

bij BIJ12. Voor interesse of vragen is het mogelijk om  

contact op te nemen met een van de landelijk  

functioneel beheerders via ndvh@gbo-provincies.nl.

www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict 

www.bij12.nl

zet. Dit team is specifiek voor deze uitdaging 
samengesteld en bestaat in basis uit Geo-ICT-
medewerkers vanuit de expertgroep ‘Open 
Source GIS’, aangevuld met een tester en een 
scrum master. Voor de inhoudelijke sturing is 
het team begeleid door de product owners 
Albert de Graaf (provincie Flevoland) en Ivo 
Eggink (BIJ12). In nauwe samenwerking is op 
agile-wijze − in net iets meer dan een half jaar 
(in tien sprints van drie weken) − de essentiële 
functionaliteit voor de Nationale Databank op-
geleverd. Het resultaat en de samenwerking is 
daarbij tijdens en na afloop beoordeeld met 
een 5 uit 5 score, waardoor de inzet van een 
Ordina HPT als zeer succesvol is te benoemen. 
Als HPT is het team erg gericht op samenwer-
ken, feedback en verbeteren. “Iedere drie 
weken haalden we feedback op van de sta-
keholders over wat we gebouwd hadden en 
bepaalden we samen met hen wat het meest 
waardevolle was om als volgende te bou-
wen”, zegt Henri van der Horst, scrum master 
en agile-coach bij Ordina.

belen, zoeken en downloaden van de karterin-
gen. Daarmee wordt de NDVH een belangrijke 
schakel voor natuurmonitoring binnen Natura 
2000, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en 
het Natuur Netwerk Nederland (NNN).”

Datakwaliteit
“De NDVH controleert het kwaliteitsniveau van 
aangeleverde karteringen”, legt Eggink uit. “Zit-
ten de juiste bestanden in de aanlevering? Zijn 
de metadata correct? Volgt de kartering de stan-
daard voor het uitwisselen van natuurgegevens? 
Bevatten bepaalde velden toegestane waarden? 
Volgen de verschillende kaartlagen de regels 
voor topologie? Wanneer de kartering op tech-
nisch vlak is goed bevonden, kan de bevoegde 
partij een controle doen op de inhoudelijke kwa-
liteit van de kartering. De inhoudelijke kwaliteits-
status wordt in de NDVH geregistreerd.”

Werkwijze
Vanuit Ordina is een High Performance Team 
(HPT) voor de realisatie van dit project inge-

Vegetatiekaart met legenda.

Succesvolle realisatie nationale databank natuurkarteringen

Vegetatiekaart
Een vegetatiekaart bevat de ligging, omvang en bedekkingsgraad van vegetatietypen. 
Daarbij horen data van een onderbouwing met lokale en landelijke vegetatietypen en -op-
namen (de ‘steekproeven’ van hierboven), evenals kenmerken over abiotiek en structuur.

Habitattypenkaart
Een habitattypenkaart is een andere manier om de gegevens uit de vegetatiekaart te ag-
gregeren. Vegetatietypen worden samengenomen in de Europees geformuleerde ‘habitat-
typen’. De habitattypenkaart bevat de ligging en omvang ervan binnen een natuurgebied.
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Afbeelding 2: Arnold ondersteunt standaard de Sun Positioner, waarbij de scene converter gebruikmaakt van het 
geïmporteerde Revit daylight system. 

De Arnold renderer is op zichzelf niet 
nieuw, aangezien deze al in 1999 
bestond als plug-in voor 3ds Max 

onder de naam Render API. Later werd de 
Monte Carlo path tracer hernoemd met de 
kracht van de wereldberoemde acteur Ar-
nold Schwarzenegger in het achterhoofd. De 
oorspronkelijke developer van Arnold, Solid 
Angle, is in 2016 overgenomen door Auto-
desk en de render engine verscheen als eer-
ste standaard in Maya 2017. In zowel 3ds 
Max als Maya wordt Arnold geïnstalleerd 
als een plug-in. Voor 3ds Max heeft deze 
plug-in dan ook de afkorting MtoA (Max to 

Arnold). Het grote voordeel van het feit dat 
dit een plug-in is, is dat de gebruiker altijd 
over de laatste versie kan beschikken door 
de plug-in te downloaden van de website  
www.arnoldrenderer.com. Dat betekent dat 
het niet nodig is om 3ds Max telkens com-
pleet te herinstalleren, wanneer iemand wil 
beschikken over de laatste versie van deze 
plug-in. Ook komt met een 3ds Max subscrip-
tion update altijd automatisch de laatste ver-
sie mee van de plug-in. Het is overigens direct 
zichtbaar of de laatste versie van de plug-in 
aanwezig is in het Arnold Renderer-tabblad 
van de Render Setup, zie afbeelding 1. 
De Arnold render engine is niet de standaard-
engine in 3ds Max, dat is nog altijd ART.  
Arnold maakt op dit moment alleen nog maar 
gebruik van de CPU, maar zal later beschik-
baar komen in een GPU-versie. Dit laat vrij 
lang op zich wachten, maar de developers 
willen dat een rendering gemaakt op basis 
van CPU of GPU er exact hetzelfde uitziet. 
Dit is niet zo bij alle andere render engines 
die werken met de GPU. Momenteel is het 
wel mogelijk om in de 3ds Max active shade 
snel alle ruis te verwijderen door gebruik te 

maken van een Nvidia GPU. Arnold maakt 
hierbij volledig gebruik van het door Nvidia 
machine learning ontwikkelde OptiX.

Materialen uit CAD
Bij het renderen van een ontwerp uit Revit, 
Inventor of AutoCAD is het nodig om de 
geïmporteerde Autodesk-materialen om te 
zetten. Dit omzetten kan met de 3ds Max 
scene converter. Deze is terug te vinden in 
het Rendering-menu en zet onder andere alle 
Autodesk-materialen om naar zogenaamde 
Physical Materials. Deze laatste kunnen ove-
rigens ook met de standaard actieve ART ren-
der engine worden gerenderd. Een tweede 
belangrijke handeling is het activeren van de 
Legacy 3ds Max Map-supportinstelling. Deze 
zal ervoor zorgen dat haast elke 3ds Max 
texture map kan worden gerenderd. Hopelijk 
staat in een toekomstige update deze optie 
altijd standaard aan. Nadat de scene is ge-
converteerd, kan de gebruiker direct rende-
ren met Arnold. 
Wat direct opvalt is de enorme snelheidsver-
betering bij het overschakelen van ART op 
Arnold. Arnold heeft nauwelijks een seconde 

De Arnold render engine maakt inmiddels alweer twee jaar standaard deel uit 
van 3ds Max. Het gebruik van de render engine is het laatste jaar met 17 procent 
toegenomen, wat met name te danken is aan de inzet binnen 3ds Max. Ondanks 
dat de Chaosgroup met de V-Ray render engine de designvisualisatiemarkt stevig 
in handen heeft, is Arnold serieus begonnen met een opmars.Door Jean-Pierre van Gastel

Arnold rendering

Tips & Tricks

Tips & Tricks 3ds Max

Afbeelding 1: In het Arnold Renderer-tabblad van de 
Render Setup is te zien of de laatste versie van de plug-in 

aanwezig is. 
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Afbeelding 3: Het licht van de HDRI wordt gebruikt als lichtbron in de Arnold render. 

dialoogvenster te verslepen in de material 
editor. Na het dubbelklikken van de bitmap 
(HDRI) worden de instellingen zichtbaar in 
de properties editor. Door gebruik te maken 
van de Width of U offset (afhankelijk van  
Realworld Scale) kan de HDRI worden rond-
gedraaid. Deze aanpassingen zijn direct 
zichtbaar in de active shade mode, dus real-
time. Wel dient de gebruiker de active shade 
in te stellen op de Arnold render engine in 
het Render Setup-dialoogvenster. Wanneer 
het contrast van een HDRI te sterk is, is dat te 
verhelpen door een Arnold color correct map 
toe te passen op de HDRI. 

Skydome
Wie wel het licht uit een HDRI wil gebruiken, 
maar dit niet zichtbaar wil hebben in de ach-
tergrond, kan kiezen uit twee mogelijkheden. 
De eerste is de achtergrond niet opslaan tij-
dens het bewaren van een gerenderd beeld. 
Dat kan door de optie Alpha Channel uit te 
vinken tijdens het opslaan naar een .PNG-be-
stand. De tweede methode is interessanter en 
zorgt ook voor een betere kwaliteit rendering. 
Met een Arnold light van het type skydome 
plaatst de gebruiker een dome light in de 3ds 
Max scene. Dit dome light is uiteraard stan-
daard te renderen, waarbij de kleur in Kelvin-
temperatuur te bepalen is, zie afbeelding 4. 
De HDRI is het best te plaatsen in de texture-
optie van de skydome. Het is daarbij wel van 
belang om het Skydome format op Lat/Long 
te zetten, aangezien HDRI-bestanden tegen-
woordig bijna altijd in het Longitude/Latidu-
de-formaat zijn. De optie Light Shape Visible 
bepaalt of de HDRI wel of niet zichtbaar is in 
het Rendered Frame Window. Een alternatief 
voor een HDRI als texture is het gebruik van 
het Arnold Physical Sky Environment. De in-
stellingen van de Physical Sky zijn zichtbaar 
zodra de gebruiker deze map in de material 
editor sleept en actief maakt. De Physical Sky 
bevat, vergelijkbaar met een Sun Positioner, 
een horizon en instellingen voor de zon zelf. 
Helaas zijn er geen mogelijkheden met be-
trekking tot het instellen van een tijd, datum 
en locatie. n

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

freelance redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie 

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

www.hdrihaven.com en www.arnoldrenderer.com. 

zorgt in ieder geval voor een mooi contrast. 
Wanneer de zonpositie belangrijk is voor het 
berekenen van de juiste schaduw, is het aan 
te raden om deze te gebruiken. Wanneer het 
draait om het renderen van een mooi beeld, 
is het aan te raden om de Image Based Ligh-
ting-techniek in te zetten. Dit is eigenlijk niets 
anders dan het inladen van een High Dyna-
mic Range Image (HDRI-)bestandsformaat 
waarvan er honderden gratis te downloaden 
zijn − bijvoorbeeld op www.hdrihaven.com. 
Het licht dat deel uitmaakt van de HDRI, zal 
gebruikt worden als lichtbron in de Arnold 
render, zie afbeelding 3. De gebruiker kan 
het HDRI-bestand na het downloaden direct 
vanuit de Windows File Explorer in de 3ds 
Max viewport slepen en vervolgens kie-
zen voor Environment. Een alternatief is het 
Environment-dialoogvenster openen en daar 
de HDRI inladen. Om bijvoorbeeld de zon 
te roteren die vastgelegd is in de HDRI dient 
de gebruiker de HDRI vanuit het Environment-

nodig om alle 3D-objecten om te zetten naar 
de render engine. Dit neemt bij een beetje Re-
vit-ontwerp al snel dertig tot veertig seconden 
in beslag met de ART render engine. Ook de 
kwaliteit van het licht is direct beter. Arnold 
ondersteunt standaard de Sun Positioner, 
waarbij de scene converter gebruikmaakt 
van het geïmporteerde Revit daylight system, 
zie afbeelding 2. 
Wie wil spelen met lichtinstellingen doet er 
verstandig aan om een tijdelijke override te 
maken voor alle aanwezige materialen/textu-
ren in de 3ds Max scene. Mat grijs is hierbij 
het uitgangspunt en kan als override worden 
toegepast door het aanmaken van een scene 
state of state set. 

HDRI
Om een mooi beeld te renderen is het uiter-
aard aan te raden om de tijd van de Sun 
Positioner in te stellen op een uur na zons-
opkomst of een uur voor zonsondergang. Dit 

Afbeelding 4: Met een Arnold light van het type skydome plaatst de gebruiker een dome light in de 3ds Max 
scene.
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In dit artikel praktische tips over IFC-import 
in SCIA Engineer en de BIM-toolbox om ef-
ficiënter een correct eindig elementenmodel 

te verkrijgen. IFC-import wordt uitgevoerd via 
het menu Bestand > Importeren > IFC2x3. 
Deze functie ondersteunt zowel normale IFC- 
als IFCzip-bestanden. 

Het optiedialoogvenster IFC importeren 
wordt weergegeven zodra het gewenste IFC-
bestand is geselecteerd. 

In dit dialoogvenster geeft de ontwerper 
aan welke objecttypes moeten worden ge-
importeerd, bijvoorbeeld alleen 1D- of 2D-
elementen of wapening. Als het bestand ook 
voorspankabels bevat, moet ook worden aan-
gegeven hoe deze worden geïmporteerd, als 
interne of vrije voorspankabels. 

Verdiepingen worden standaard uit het 
IFC-bestand geïmporteerd. De ontwerper 
kan zelf bepalen of hij dit wil voorkomen 
door de optie uit te vinken.
De belangrijkste optie in het dialoogven-
ster is de optie voor het importeren van de 
objecten. Deze zijn te importeren als na-
tieve elementen (indien mogelijk) of als re-
ferentieobjecten/algemene vaste lichamen 
(referentiemodel). Als het IFC-bestand veel 
objecten bevat met een grensweergave 
(BREP), is het aan te raden om de optie Ele-
mentherkenner uitvoeren te kiezen, zodat 
na de import automatisch de Elementher-
kenner wordt uitgevoerd. Deze converteert 
alle elementen die in het IFC-bestand als 
liggers, kolommen, standaardwanden of 
platen zijn gedefinieerd en zet ze om in 
de natieve elementen van SCIA Engineer.
Tijdens de import worden de materiaalna-
men uit het bestand automatisch aan het 
SCIA Engineer-materiaal toegewezen met 
behulp van de voorgemaakte toewijzings-
tabel. Het is belangrijk dat de exacte na-
men uit de geselecteerde nationale code 
worden gebruikt. Als de import is voltooid, 
wordt een rapport weergegeven met het 
totaal aantal geïmporteerde elementen en 
de elementen die niet zijn geïmporteerd.

Analytisch model maken
Als een architectuurmodel (of bouwkundig 
model) vanuit het IFC-model is geïmporteerd, 
is het corresponderende analytische model 
op te zetten met de BIM-toolbox in SCIA Engi-
neer. Na de import zijn de assen en midden-
vlakken van de elementen niet met elkaar ver-
bonden en zijn bepaalde elementen wellicht 
geïmporteerd als algemene vaste lichamen in 
plaats van natieve 1D- of 2D-elementen van 
SCIA Engineer. Het analytische model is te 
maken door verschillende stappen te nemen. 

Vaste lichamen converteren
Converteer eerst de niet-natieve elementen 
naar natieve elementen. Ga naar de BIM-
toolboxservice en start een van de functies 
van Converteren.

De meest gebruikte opties voor het converte-
ren van algemene vaste lichamen naar 1D- 
en 2D-elementen van SCIA Engineer zijn: 
Algemeen 3D-lichaam naar ligger/kolom, 
Algemeen 3D-lichaam naar vloer/wand en 
Deel van een algemeen vast lichaam naar 
een element. 
De functie ‘Algemeen 3D-lichaam naar lig-
ger/kolom’ zet algemene vaste lichamen 
automatisch om in natieve SCIA Engineer-

Afbeelding 1: Menu importeren. 

De IFC-indeling is een van de vele uitwisselingsformaten die SCIA Engineer onder-
steunt en het is een fundamenteel element van open BIM. SCIA Engineer is de eerste 
bouwkundige analysesoftware die gecertificeerd is voor zowel het importeren als 
exporteren van IFC 2x3. Een van de kenmerken van de applicatie is de unieke BIM-
toolbox die de open-BIM-workflow voor bouwkundige analyse optimaliseert.Door Jannes van Cauwenberghe

IFC-Import en BIM-toolbox 
voor snelle conversie

Tips & Tricks SCIA Engineer

Afbeelding 2: Dialoogvenster IFC importeren. 

Afbeelding 3: Rapportage van IFC importeren. 

Afbeelding 4: Menu van BIM-toolbox. 
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De ontwerper kan ook alleen bepaalde soor-
ten elementen uitlijnen, zoals liggers op ko-
lommen, kolommen op vloeren, enzovoort. 
Voordat de functie wordt uitgevoerd, is een 
livevoorbeeld beschikbaar.

Er zijn diverse methoden om middenvlak-
ken uit te lijnen en het analytische model te 
maken. Hier enkele tips. Om te beginnen 
zijn ‘Maximale afstand tussen knooppunt en 
hoofdvlak’ en ‘Maximale totale verplaatsing 
van knooppunt’ bijzonder belangrijke opties. 
Het wordt aangeraden om met een redelijk 
kleine afstand te beginnen in plaats van met 
een grote afstand, zodat elementen ook met 
de gewenste vlakken worden uitgelijnd. 
In afbeelding13 is Maximale afstand tussen 
knooppunt en hoofdvlak ingesteld op achter-
eenvolgens 0,1 m en 0,15 m. In beide geval-
len zijn de hoofdvlakken dezelfde:

Het resultaat voor 0,1 m is:

De wanden worden samen uitgelijnd en de plaat-
randen worden uitgelijnd op de wandvlakken.

Uitlijnen
Als alle entiteiten naar natieve elementen van 
SCIA Engineer zijn geconverteerd, moeten 
de assen en middenvlakken worden uitge-
lijnd met behulp van de functie Uitlijnen. Dit 
is nodig omdat in het geïmporteerde architec-
tuurmodel de buitenste oppervlakken in de re-
gel perfect zijn uitgelijnd, maar dit vaak niet 
geldt voor de middenvlakken.

Er zijn diverse opties voor het uitlijnen van 
het analytische model. Het kan bijvoorbeeld 
worden uitgevoerd op verdiepingen of op lo-
kaalcoördinatenstelselvlakken (LCS-vlakken). 

elementen. De functie herkent standaard 
doorsnedevormen, de ligging van elementen 
(verticale kolommen en horizontale/gebogen 
liggers) en maakt lokale elementassen. De 
functie kan ook van toepassing zijn op gebo-
gen liggers, willekeurige liggers en elementen 
met consoles. Deze functie kan lichamen één 
voor één verwerken of een groot aantal licha-
men in één keer, afhankelijk van de selectie.

De functie ‘Algemeen 3D-lichaam naar vloer/
wand’ zet 2D-elementen automatisch om in 
middenvlakken. Verticale elementen worden 
herkend als wanden. Als de wand is gebo-
gen, kan met de optie Detecteer ronde platen 
een gebogen wand worden gemaakt, zie af-
beelding 7. Ook deze functie kan lichamen 
één voor één verwerken of een selectie van 
verscheidene objecten.

De functie ‘Deel van een algemeen vast li-
chaam naar een element’ is voornamelijk be-
doeld om volumes met een complexe vorm te 
importeren. Elk subonderdeel van het lichaam 
kan naar een ligger of een oppervlak wor-
den geconverteerd. In het voorbeeld van een  
kolom met consoles worden de consoles ge-
converteerd naar afzonderlijke liggers, zie 
afbeelding 9. 

Afbeelding 5: Dialoogvenster van Algemeen 3D-lichaam 
naar ligger/kolom. 

Afbeelding 6: Dialoogvenster van Algemeen  
3D-lichaam naar vloer/wand. 

Afbeelding 7: Een gebogen wand converteren. 

Afbeelding 8: Kenmerken van Deel van een algemeen 
vast lichaam naar een element converteren. 

Afbeelding 9: Een kolom met consoles converteren. 

Afbeelding 10: Uitlijnopties.

Afbeelding 11: Middenvlakken uitlijnen.

Afbeelding 12: Niet-uitgelijnde middenvlakken van het 
geïmporteerde architectuurmodel.

Afbeelding 13: Hoofdvlakken. 

Afbeelding 14: Uitlijning voor een  
knooppunt-hoofdvlak-afstand = 0,1 m. 
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In het vorige voorbeeld werden de kolommen 
verbonden met de platen. n

Jannes van Cauwenberghe is customer service engineer bij 

SCIA. Meer info over SCIA Engineer is te vinden op: 

www.scia.net/nl.

Vervolgens zijn de wanden samen uit te lij-
nen:

Verbinden
Tenslotte moeten de elementen worden ver-
bonden met de functie ‘Verbinden’. De stan-
daardacties hiervan zijn het verbinden van 
1D-elementen met gekoppelde knooppunten 
en het verbinden van 2D-elementen met inter-
secties. Het is echter ook mogelijk om liggers 
met vloeren te verbinden als ribben, of ele-
mentknooppunten met elkaar te verbinden via 
starre bindingen.

Bij 0,15 m worden de wanden en kolommen 
ook uitgelijnd met de verdiepingen:

Het is ook mogelijk om alle elementen uit te 
lijnen met de verdiepingsvlakken:

Afbeelding 15: Uitlijning voor een  
knooppunt-hoofdvlak-afstand = 0,15 m.

Afbeelding 16: Alle elementen uitlijnen met  
verdiepingen.

Afbeelding 17: Uitgelijnde wanden.

Afbeelding 18: Dialoogvenster van de functie Verbinden.

Afbeelding 19: Uiteindelijk analytisch model.
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Abonnementen
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(incl. btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Neder-
land. Voor verzending buiten Nederland bedraagt de prijs 
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ook digitaal. Abonnementen worden automatisch verlengd. 
Opzeggingen, uitsluitend schriftelijk of via e-mail, dienen één 
maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar in ons 
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ging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische op-
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matie en aanvraag abonnementen: services@bignieuws.nl.
Meer nieuws, de actuele agenda en een online archief vindt 
u op www.bignieuws.nl.
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Indien uw adres- of persoonsgegevens op de adresdrager 
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