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Lid van GeoBusiness Nederland 

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

Een van de vragen die veel gesteld wordt bij de coronacrisis, is de vraag welk effect dit zal heb-

ben op de economie in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder. Een vraag zonder 

eenduidig antwoord, want dat hangt er natuurlijk maar net van af over welke sector het gaat. 

Voor de horeca en cultuur is het uiteraard geen feest, maar op de meer technische beroepen zou 

de crisis wel eens een positief effect kunnen hebben. 

Momenteel is het tekort aan goed opgeleid technisch personeel duidelijk voelbaar. Wie een 

rondje langs de werkgeversvelden maakt, komt er al snel achter dat de vraag naar technisch 

onderlegde medewerkers duidelijk groter is dan het aanbod. Bovendien heeft het er alle schijn 

van dat het tekort ook niet op korte termijn kan worden opgevuld met schoolverlaters. Niet zozeer 

omdat de coronacrisis de opleidingen vertraagt, maar vooral ook omdat te weinig leerlingen 

kiezen voor de technische opleidingen. Tenminste, dat was tot nu toe het geval. 

Een onderzoek onder jongeren bracht aan het licht dat ze onder invloed van de huidige crisis 

graag een opleiding willen kiezen die uitzicht biedt op een stabiele baan, ook in lastige tijden. 

Als dat een zwaarwegende factor is, wordt de keuze voor een technische opleiding een stuk aan-

trekkelijker. Ook de wat oudere jongeren die al dan niet noodgedwongen op zoek gaan naar 

een andere baan, zullen dit ongetwijfeld in overweging nemen als ze nadenken over omscho-

ling. Onder het veel geciteerde motto van Winston Churchill ‘Never waste a good crisis’, is het 

dan ook duidelijk wat de beste reclame is voor partijen die op zoek zijn naar technisch personeel: 

een betrouwbare, conjunctuurongevoelige uitstraling. 

 

 

 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws
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Platform CB’23, oftewel Circulair Bouwen in 
2023 draagt bij aan de transitie naar een 

circulaire bouwsector door zich te richten op 
het opstellen van nationale, bouwsector-brede 

afspraken. In actieteams werkt een gevarieerde 
groep deelnemers aan eenduidige, heldere en 
concrete uitgangspunten en/of systematieken 

voor de bouwsector.

28

12
Net als velen van ons, werk ik in deze bijzondere tijd 
veel vanaf huis. Zo in en rond huis, lijkt het leven soms 
saai en stil te staan. Het tegenovergestelde is echter 
waar. Mijn werk is nog nooit zo leuk, dynamisch en 
interessant geweest. Ik zie namelijk een behoorlijke 

verschuiving in hoe overheden ‘informatie op de kaart’ 
organiseren en gebruiken. In deze bijdrage wil ik 

ingaan op deze veranderingen.

6
In de loop der jaren ontstond er echter steeds meer 

behoefte aan extra oppervlak en het Vrijheids-
museum wilde ook een nieuw programma kunnen 
aanbieden dat meer zou aansluiten bij de beleving 
van buitenlandse toeristen. Daarom werd besloten 

om het museum in een nieuw jasje te steken,  
ontworpen door Shaded Dome Technologies. 
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In het masterprogramma Geomatics for the Built 

Environment staat de geo-informatieketen  
centraal. Studenten krijgen onderwijs in de technie-
ken achter het inwinnen, modelleren in 2D en 3D, 

het analyseren, visualiseren en  
gebruiken van geografische gegevens.  

Opleidingsdirecteur Bastiaan van Loenen vertelt in 
dit artikel over de opzet van de  

Geomatics-studie. 

De afgelopen maanden realiseerden het Kadaster, 
RIONED, Geodan, Nieuwland, IHW, de  

waterschappen en team Datastromen van Het 
Waterschapshuis een betere leesbaarheid van  

gepubliceerde data. Het gaat om de  
kernregistraties van waterschappen, zoals  

kunstwerken (bruggen), waterbeheergebieden en 
waterlopen.
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De Shaded Dome van het Vrijheidsmuseum is een gerekte koepel van licht textiel en verwijst in de vorm naar de  
parachutes van de parachutisten die gedropt werden tijdens WOII.

Het Vrijheidsmuseum maakte sinds de 
opening gebruik van gebouwen die 
nog afkomstig waren van het werkei-

land Neeltje Jans, maar deze bleken te wei-
nig ruimte te bieden voor de ambities van het 
museum. Er moest dus een groter gebouw ko-
men, maar dan wel één dat binnen het bud-
get zou passen, terwijl ook de aanblik van 
het museum bewaard moest blijven: de oor-
spronkelijke, karakteristieke stekelige koepel 
van het museumgebouw naar een ontwerp 
van Antoon Croonen. 
Een oplossing die aan alle eisen voldeed, 
was een zogenaamde Shaded Dome – zie 
kader. Dit bouwconcept is afkomstig van het 
gelijknamige Shaded Dome Technologies, 
waarin architectenbureau ZJA, Royal Hasko-
ningDHV en Poly-Ned samenwerken, en be-
staat uit een stalen netwerk van kabels, een 
blaashal en een van hi-tech textiel gemaakte 
overkapping. Eigenschappen die ervoor zor-
gen dat aan alle wensen werd voldaan, niet 
alleen werd het vereiste oppervlak behaald 
binnen het beschikbare budget, de vorm 
bewaart ook een echo van de koepel van 
Croonen. De Shaded Dome is een gerekte 
koepel van licht textiel, en verwijst in de vorm 
naar de parachutes van de duizenden Ame-
rikaanse parachutisten die gedropt werden 
tijdens operatie Market Garden en het grote 
Rijnlandoffensief.

Expositieruimte
Kay Oosterman is als projectarchitect werk-
zaam bij ZJA en was vanaf het begin betrok-
ken bij het Shaded Dome-ontwerp voor het 
Vrijheidsmuseum. Hij legt uit dat het beeld-
merk, de financiën en het oppervlak niet de 
enige punten van aandacht waren. “Een van 

de belangrijke eisen die het museum stelde, 
had te maken met het gebruik van de dome als 
expositieruimte. Om de tentoongestelde stuk-
ken in topconditie te houden, is het van groot 
belang dat het binnenklimaat goed te beheer-
sen is. Dat is in een standaard Shaded Dome 
wat minder van belang, zodat we daarvoor 
naar een optimale oplossing moesten zoeken. 
Dankzij uiteenlopende maatregelen, zoals ex-
tra isolatie van het dak en een ‘doos in een 
doos’-oplossing bleken we het gewenste ni-
veau van klimaatbeheersing te kunnen halen. 
Tegelijkertijd bood de dome door het grote 
vrije oppervlak heel veel mogelijkheden voor 
het indelen van de exposities, aangezien er 
geen beperkende constructieve elementen 
aanwezig zijn. Wat dat betreft denk ik dan 
ook dat de keuze voor dit gebouw absoluut 

de beste was voor het museum.”
Oosterman en zijn collega’s hebben in eerste 
instantie bekeken of de opzet van het museum 
goed haalbaar was door de kritische factoren 
in kaart te brengen, van de omgevingsver-
gunning tot de manier van isoleren. “Nadat 
die eerste controle was afgerond, werd het 
echte ontwerpproces in gang gezet in samen-
werking met het Vrijheidsmuseum”, zo vertelt 
Oosterman. “In die fase is onder andere be-
paald hoe de routing zou worden en waar 
de kantoren en depots van het museum zou-
den worden geplaatst, namelijk ondergrond. 
Ook hebben we er toen voor gezorgd dat de 
bestaande bouw goed in de nieuwe plannen 
zou worden opgenomen en dat het restaurant 
van het museum zicht zou bieden op de val-
lei vanwaar ooit de geallieerde divisies naar 

Sinds 1987 besteedt het Vrijheidsmuseum aandacht aan de eindfase van de Tweede 
Wereldoorlog met exposities, educatieve programma’s en evenementen. In de loop 
der jaren ontstond er echter steeds meer behoefte aan extra oppervlak en het mu-
seum wilde ook een nieuw programma kunnen aanbieden dat meer zou aansluiten 
bij de beleving van buitenlandse toeristen. Daarom werd besloten om het museum 
in een nieuw jasje te steken, ontworpen door Shaded Dome Technologies. Door Lambert-Jan Koops

Vrijheidsmuseum behoudt  
beeldmerk dankzij Shaded Dome

Constructie levert architectenbureau ZJA nieuwe inzichten op
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Het restaurant van het museum biedt zicht op de vallei vanwaar ooit de geallieerde divisies naar Duitsland vertrokken.

dome moeten worden geproduceerd en aan 
elkaar moeten worden gezet.”
De software die Bakker gebruikt voor de 
dome is specifiek bedoeld voor het bepalen 
van de geometrie en biedt geen constructie-
ve informatie. “De formfinding binnen onze 
software wordt wel mede beïnvloed door 
de krachten die spelen in het ontwerp, maar 
daar mogen geen bouwkundige conclusies 
uit worden getrokken. Het doorrekenen van 
het geheel is een taak voor de engineers van 
onze Shaded Dome Technologies-partner Ro-
yal HaskoningDHV. Zij rekenen het door ons 
voorgestelde ontwerp door en controleren of 
de dikte van het doek voldoet en of de span-
krachten in de kabels van de constructie bin-
nen de perken blijven. Zij delen dan vervol-
gens hun bevindingen weer met ons, zodat 
wij die informatie kunnen meenemen in onze 
maattekeningen.”

Rechtstreeks naar fabriek
Vanuit het geometrische model dat ZJA ge-
nereert, wordt na de controle en de construc-
tieve berekening door Royal HaskoningDHV 
rechtstreeks een uitslag gegenereerd die de 
maker van de overspanning gebruikt. Een erg 
efficiënt proces, zo vindt Oosterman. “We 
slaan feitelijk in ons bouwproces de stap over 
waarbij de maker de eigen werktekeningen 
aanmaakt en dat draagt bij aan de efficiën-
tie. Uiteindelijk is het een soort prefabproces: 
alle onderdelen van de Shaded Dome wor-
den gemaakt in de fabriek.”
Om de fabriek van de juiste informatie te 
voorzien moet er binnen ZJA zelf nog wel het 
een en ander worden doorgerekend. Ralph 
Cloot Shao is computational designer bij ZJA 
en was bij het project voor het Vrijheidsmu-
seum betrokken bij de fase die binnen het 
project wordt aangeduid als ´file to factory´. 
“Belangrijk bij de bouw van de dome is niet 
alleen de vorm van het gebouw, maar ook 
de manier waarop de stukken doek aan el-
kaar worden bevestigd. Dat kunnen we niet 
goed bepalen met de software die de geo-
metrie doorrekent, zodat we hier een ander 
programma voor hebben ontwikkeld. In dit 
tweede programma leggen we de verschil-
lende vlakken plat en bekijken we hoe ze aan 
elkaar moeten worden gezet. Het is belang-
rijk om dat goed te doen, omdat de stukken 
doek op de overlappingspunten een beetje 
als een soort dakpannen moeten liggen: als 
er regenwater over de doeken stroomt, is het 
belangrijk dat het bij een naad van een bo-
venliggend doek naar een onderliggend stuk 
loopt. Dat klinkt misschien logisch en eenvou-
dig, maar het is uiteindelijk een behoorlijk 
complex verhaal aangezien de dome van 
het Vrijheidsmuseum uit 438 stukken doek 

ZJA, is degene die voor de Shaded Dome de 
geometrische principes heeft uitgewerkt en de 
software heeft geschreven die voor het pro-
ject in Groesbeek is gebruikt. “Voor het mem-
braam van de Shaded Dome hebben we een 
suite aan software gemaakt die het betrekke-
lijk makkelijk maakt om de eerste stappen te 
zetten op ontwerpgebied. Wie met verstand 
van zaken de randvoorwaarden van een pro-
ject invoert, krijgt van de software een voor-
stel voor de geometrie van de dome terug. 
Op basis van die geometrie wordt vervolgens 
bepaald hoe de delen van de huid van de 

Duitsland vertrokken. Dit was mogelijk door 
het geheel op de bijbehorende heuvel te 
plaatsen en naar de vallei toe lichtjes op te 
tillen en uit te snijden.”

Geometrie 
De makers van de Shaded Dome wisten dat 
het concept van de dome zou werken, aan-
gezien het principe uitvoerig was getest. Voor 
de exacte invulling van het vrijheidsmuseum 
diende het team van ZJA echter nog wel het 
een en ander aan berekeningen uit te voe-
ren. Jack Bakker, computational designer bij 

Shaded Dome
Het nieuwe Vrijheidsmuseum is een Shaded Dome, een nieuwe constructie die de vraag 
oproept of het nu een soort tent is of een gebouw. Bij het bestuderen ervan is duidelijk dat 
het nog het meest correct is om als antwoord op die vraag twee antwoorden te accepte-
ren: geen van beide en tegelijkertijd allebei. 
De Shaded Dome heeft als buitenste huid een van hoogwaardige vezels gemaakt doek 
en dat deel is dus tent-achtig. De Shade steunt op stalen buizen, die op de knooppunten 
van het netwerk van staalkabels zijn bevestigd en omhoogkomen als de eronder gelegen 
blaashal wordt opgeblazen. Het doek van de Shade kan verschillende functies vervullen, 
afhankelijk van de locatie en het type gebruik dat van de Shaded Dome gemaakt wordt. 
Het doek kan juist veel of weinig zonlicht reflecteren, maar ook een warmte-afvoerende 
convectiestroom reguleren.
Het interieur van de Shaded Dome bestaat uit een grote ruimte die vrij in te richten is, om-
dat er zich geen constructieve obstakels in bevinden. Indien gewenst is een Shaded Dome 
in enkele dagen af te breken en op een andere locatie weer op te bouwen en bovendien 
in zijn vorm, maat en visuele uitstraling aanpasbaar. 
De aanpasbaarheid van de Shaded Dome is het resultaat van enkele fundamentele ont-
werpbeslissingen. De eerste is het streven naar minimaal materiaalgebruik en zo duur-
zaam mogelijk energiegebruik. De tweede is die voor een te verplaatsen bouwwijze. Uit 
die beslissingen volgen twee consequenties, namelijk de keuze voor een blaashal en die 
voor een intelligente tentconstructie, die op elkaar afgestemd worden dankzij een parame-
trisch, generiek ontwerp. De maat en vorm zijn dus schaalbaar en aanpasbaar, zodat de 
Shaded Dome niet één ontwerp is, maar een grotere familie van ontwerpen.
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De dome biedt door het grote vrije oppervlak heel veel mogelijkheden voor het indelen van de exposities,  
aangezien er geen beperkende constructieve elementen aanwezig zijn. 

daarbij op dat dit alleen mogelijk was omdat 
de betrokken partijen hun kennis durfden te 
delen met de partners. “Poly-Ned moest als 
maker van de doeken kennis over de mate-
rialen delen met ons omdat wij anders geen 
goede simulatiesoftware zouden hebben 
kunnen maken. Voor ons gold weer dat wij 
onze knowhow op het gebied van geometrie 
moesten delen met de andere partijen binnen  
Shaded Dome Technologies. Dat klinkt mis-
schien logisch, maar is in de dagelijkse 
bouwpraktijk nog niet zo vanzelfsprekend. 
Het is ons echter goed bevallen, want ik denk 
dat de partners in dit project juist dankzij de 
intensieve kennisuitwisseling en samenwer-
king goed resultaat hebben weten neer te 
zetten.” n

www.zja.nl

aangeleverd en het moment waarop de con-
structie gereed was voor gebruik. Het was 
voor ons dan ook echt een bijzonder project: 
alles wat we hadden getekend, werd ook echt 
zo gemaakt als wij het hadden aangeleverd, 
zonder tussenpersonen of overdrachtsmo-
menten. Dat is een heel andere manier van 
werken dan we gewend zijn, dus dat heeft 
een hoop nieuwe inzichten opgeleverd. Bij-
voorbeeld dat het bouwen van een dergelijke 
constructie alleen snel en goed kan als binnen 
het proces de kwaliteit van alle stappen en 
onderdelen heel goed worden gewaarborgd. 
Wanneer dat het geval is, is de kwaliteit van 
het eindproduct verzekerd.”
Ook collega Bakker is tevreden over de ma-
nier waarop het project is verlopen. Hij merkt 

bestaat. Bovendien wordt het nog eens extra 
ingewikkeld omdat er ook een optimale volg-
orde is waarin de doeken aan elkaar moeten 
worden gezet. Al met al is het een behoorlijke 
puzzel, dus het is maar goed dat we dat met 
software kunnen ondersteunen.”

Opblazen
Wanneer alle onderdelen van de dome een-
maal zijn doorgerekend en in productie zijn 
genomen, is het op de bouwplaats alleen 
nog maar een kwestie van in elkaar zetten en 
opblazen. Dat gaat bijna net zo snel als het 
klinkt, zo onderstreept Oosterman. “Het ge-
heel is echt in no-time opgezet: er zaten nog 
geen drie weken tussen het moment waarop 
de onderdelen op de bouwplaats werden 

Vrijheidsmuseum
Het Vrijheidsmuseum is een historisch 
educatief museum dat voor jong en oud 
het grensoverschrijdende verhaal vertelt 
van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen. 
Centraal staat de Tweede Wereldoor-
log, in samenhang met de geschiedenis 
van de 20e eeuw én de actualiteit. Dit 
gebeurt in de vaste expositie en de tij-
delijke tentoonstellingen. Ook is er een 
uitgebreid activiteitenprogramma met 
onder andere battlefieldtours, filmvoor-
stellingen en kinderprogramma’s. 
De rode draad van het museum is het 
thema ‘Vrijheid’ in zowel Nederland als 
Duitsland, Europa en daarbuiten. Vanuit 
verschillende perspectieven worden voor 
de bezoekers de menselijke dilemma’s 
en onbekende verhalen van burgers en 
soldaten in beeld gebracht.

www.vrijheidsmuseum.nl

De bouwsnelheid van de dome lag bijzonder hoog: drie weken na het aanleveren van de onderdelen was de 
constructie gereed voor gebruik.
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Bouw

Omdat BIMlink werkt met gestructureerde gebouwdossiers, maakt de nieuwe koppeling het mogelijk om in Madaster 
ook rapporten en paspoorten per wooneenheid te genereren.

dat alle gebouwinformatie ook per individu-
ele woning kan worden gegroepeerd. Deze 
structuur en de nieuwe koppeling maken het 
dus mogelijk om in Madaster ook rapporten 
en paspoorten per wooneenheid te genere-
ren.

Gebouwdossier delen
Door de koppeling tussen het platform van 
BIMlink en de database van Madaster is het 
voor vastgoedeigenaren nu heel eenvoudig 
om het gebouwdossier met Madaster te de-
len. De BIM-modellen uit het platform van 
BIMlink worden namelijk met één handeling 
ook bij Madaster in de database gezet. Ge-
bouweigenaren hoeven dus niet meer IFC-
bestanden te uploaden of beheren in hun 
(online) gebouwdossier én bij Madaster. Alle 
informatie over materialen, inclusief hoeveel-
heden, die voorkomt in het gebouwmodel in 
BIMlink wordt nu ook in Madaster overgeno-

men, zodat deze informatie kan worden ver-
rijkt met kwalitatieve data.
De samenwerking tussen BIMlink en Madas-
ter past in de transitie naar een circulaire eco-
nomie waar de bouwsector ook voor staat. 
De circulaire economie vraagt niet alleen 
om meer en hoogwaardiger hergebruik van 
materialen, producten en elementen, maar 
ook om een andere manier van uitvragen, 
ontwerpen en uitvoeren bij bouwprojecten. 
Digitalisering van de gebouwde omgeving 
is noodzakelijk om dit mogelijk te maken en 
daar draagt deze nieuwe samenwerking een 
steentje aan bij. n

www.madaster.com

www.bimlink.nl

BIMlink is een online platform waar pro-
jectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, 
overheden en andere partijen in de 

bouwsector altijd een eenduidig en gestruc-
tureerd inzicht hebben in hun gebouwdos-
sier, inclusief alle data uit het BIM-model. 
Gebouwdossiers in BIMlink zijn aan te vullen 
met 2D-tekeningen, rapporten, documentatie 
en communicatie, zodat alle gebouwinforma-
tie op één plek vindbaar en beschikbaar is. 
In de online 3D-viewer van BIMlink kunnen 
ook de materialen worden getoond en inge-
kleurd, zodat externe BIM-viewers niet meer 
nodig zijn.
Madaster registreert materialen en gebou-
wen, zoals de verkaveling en het grondbezit 
bij het Kadaster. Materialen worden zo tra-
ceerbaar en blijven oneindig beschikbaar. 
Vanuit Madaster is het mogelijk om een web-
based materialenpaspoort van gebouw(en) te 
laten maken. Een materialenpaspoort bevat 
veel informatie over de kwaliteit, herkomst 
en locatie van materialen en geeft inzicht in 
de circulariteit en financiële (rest)waarde van 
een gebouw. 

Paspoort per wooneenheid
De nieuwe koppeling tussen BIMlink en Ma-
daster biedt gebruikers een aantal voordelen. 
Gebruikers van Madaster hebben nu ook 
gemakkelijk toegang tot data die niet in een 
BIM-model zijn vastgelegd, maar wel voorko-
men in rapporten, documentatie of communi-
catie, omdat BIMlink werkt met eenduidige 
gebouwdossiers. Daarnaast kan de 3D-vie-
wer van BIMlink ook direct tonen wáár een 
materiaal zich in het gebouw bevindt.
Een ander voordeel van het feit dat BIMlink 
werkt met gestructureerde gebouwdossiers, is 

BIMlink en Madaster gaan gezamenlijk de uitwisseling van informatie over ge-
bruikte materialen in gebouwen vereenvoudigen. De bedrijven hebben hiertoe 
een koppeling ontwikkeld tussen de eigen platforms met de gebouwdossiers van 
klanten. BIM-modellen uit het platform van BIMlink kunnen nu met één hande-
ling ook in de systemen van Madaster worden gezet. Zo blijven alle actuele data 
van een bouwproject, waaronder aspectmodellen, voortdurend gesynchroniseerd.Door de redactie

Materialen in gebouwdossiers 
inzichtelijk gemaakt

Samenwerking BIMlink en Madaster 
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Gedetailleerde dataset in de Cogo-tool.

Politie Atlas: Grenzen, camera-objecten.

Onze nationale politie is in 2013 
ontstaan uit een waaier van min 
of meer los opererende organisa-

ties die eerder de rijks- en gemeentepolitie, 
de regiokorpsen en de KLPD vormden. Deze 
achtergrond is medebepalend geweest voor 
de (geografische) informatievoorziening bij 
de politie. Terwijl de organisatie zelf een 
fikse groei doormaakte, werden 26 zelfstan-
dige bedrijfsvoeringen en ICT-omgevingen 
teruggebracht tot respectievelijk één politie-
dienstencentrum en één centraal gestuurde 
ICT-omgeving. Ook op het gebied van de 
geografische informatievoorziening is er ge-
standaardiseerd. Er is bijvoorbeeld gewerkt 
aan een centrale kaartserver waardoor ieder-
een met dezelfde informatie werkt. 

Locatieserver
Met de Locatieserver is politie-gerelateerde 
geo-informatie te doorzoeken. Een gebruiker 
kan ook zoeken op BAG-data zoals adres, 
straat, woonplaats et cetera. De service kan 
eenvoudig opgenomen worden in viewers 
en put uit overheidsdata. De locatieservice 

heeft een verfijnde suggestive-service (denk 
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van auto-
complete). Verder is er een lookup-service  

(gedetailleerde objectinformatie) en een free-
service (‘klassieke’ geocodeerservice). Cen-
traal beschikbare data zijn natuurlijk mooi, 
maar mensen moeten er ook mee kunnen wer-
ken. Dat sluit helemaal aan bij de doelstellin-
gen van PDOK (Publieke Dienstverlening Op 
de Kaart). PDOK is dan ook voor het ontwik-
kelen van de services een samenwerking met 
de politie aangegaan. PDOK heeft veel kennis 
van de politie overgenomen en geeft nieuw 
opgedane kennis en inzichten weer aan de 
politie terug. Verder heeft PDOK regelmatig 
met verschillende organisaties (variërend van 
ontwikkelaars tot materiedeskundigen) kunnen 
klankborden om tot dit resultaat te komen.

Politie Atlas
De politie zet ook losse applicaties in met een 
locatiecomponent, bijvoorbeeld voor handha-
ving of opsporing, maar er is ook een brede 
behoefte aan een eenvoudig en intuïtief GIS 
voor iedereen. Daarvoor dient de Politie Atlas. 

Bij de politie wordt geo-informatie ingezet in verschillende toepassingen:  
real-time intelligence centers, bij hotspot- of bereikbaarheidsanalyses, noodhulp, 
profiling, maar ook bij communicatie en werkverdeling.Door Remco Takken

Geo-informatievoorziening 
Nationale Politie

Van gedeeld beeld naar gedeelde data
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Het gaat daarbij om statische data, live-data 
uit het LCMS (Landelijk Crisis Management 
Systeem), maar bijvoorbeeld ook planvorming, 
hoogspanningsmasten, spoorinformatie van 
ProRail, brandkranen, C2000-masten, water-
dieptes en een kaartlaag minder zelfredzame 
mensen. Een aparte vermelding verdient Cogo, 
een device-onafhankelijke tool die op webservi-
ces draait. Daarmee zijn niet alleen data in te 
winnen; partners binnen en buiten de organisa-
tie kunnen hiermee ook gegevens uitwisselen. 
Strik noemt verder de applicatie LiveOp/Live-
command ‘van meerwaarde voor de centralist’. 
Deze toont data uit openbare bronnen vanuit de 
3D-omgeving van Spotinfo. 

Drones
Rondom de eerste lockdown in coronatijd, al-
weer bijna een jaar geleden, leek het gebruik 
van drones voor handhaving genormaliseerd. 
Het grote publiek maakte kennis met filmpjes 
waarin kleine helikopters bezoekers van een 
park met een omroepsysteem maanden naar 
huis te gaan. Dat was in België. In Nederland 
bestaan er wettelijke beperkingen voor de po-
litie. Zo is er geen toestemming om boven de 
bebouwde kom te vliegen. Defensie mag dat 
echter wél, voor militair gebruik maakt de wet 
een uitzondering. “De weg ernaartoe is lastig”, 
verzucht Ben de Heuvel. “De duiding van prio 
1-meldingen zou veel sneller gaan met drones, 
helaas is dat nog toekomstmuziek.”
Tijdens de Ruimteschepper Kenniskring waar 
bovenstaande voorbeelden van geo-informatie 
bij de politie zijn opgetekend, bleek duidelijk 
dat de geospecialisten binnen politieorganisa-
ties aansluiting zoeken bij ontwikkelingen bin-
nen de eigen organisatie, partners in de sector 
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en met 
de huidige trends in geo-ICT. Natuurlijk is de bo-
venstaande samenvatting verre van compleet. 
Het laat echter wel zien dat ook een landelijk 
opererende dienst die waakt voor onze veilig-
heid, opereert in samenspraak met partners die 
soms andere belangen dienen. Een organisatie 
ook die niet alleen de wet handhaaft, maar ook 
zelf te maken heeft met ‘wetten en praktische 
bezwaren’. De vele lijntjes ‘naar buiten’ bieden 
echter veel perspectieven voor goed geïnte-
greerde samenwerkingen met anderen tijdens 
noodsituaties. n

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

www.geotekst.eu.

De Online Kenniskring Politie-IFV van Ruimteschepper is terug 

te zien op YouTube:  

www.youtube.com/watch?v=qTC_4v5aMnU&t=762s.

ningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s en 
hun partners. Marc Strik is daar relatiemanager 
geo. “Bij incidenten waar verschillende partners 
en instanties bij elkaar komen, moeten zij ge-
bruikmaken van hetzelfde beeld. Onze geocata-
logus biedt hiervoor meer dan tachtig thema’s.” 
Deze online catalogus is te gebruiken door alle 
crisismanagers en andere belanghebbenden. 

Dit initiatief begon als een ‘kijk-GIS’ voor ie-
dereen die behoefte heeft aan geodata, maar 
niet aan een cursus QGIS of ArcGIS. Er zijn 
hectometerpaaltjes, politiegrenzen, herindelin-
gen te vinden en het is mogelijk om data uit 
te plotten of een afgelegde weg in de tijd te 
volgen. Heel praktisch zijn de cameralocaties 
en verschillende ‘buitengebruikmeldingen’ van 
signaleringen.

Criminaliteits Analyse Systeem
Het CAS (Criminaliteits Analyse Systeem) is 
alweer enkele jaren operationeel. Ben de 
Heuvel, productowner geodiensten bij de poli-
tie, zegt erover: “Het CAS voorspelt voor ons 
waar we moeten zijn: op de juiste plek, op de 
juiste tijd. Het is bedoeld voor het verhogen 
van de heterdaadkracht.” Geografie, misdaad 
en analyses: het spreekt tot de verbeelding. 
Toch vervangt de computer nog lang niet het 
reguliere recherchewerk. Twintig procent van 
de voorspellingen blijkt een ‘direct hit’ te zijn, 
32 procent zit er ‘heel dicht bij’. 

Mobiel tenzij
De politie hanteert het principe ‘mobiel, ten-
zij’. Ben de Heuvel over de ‘kladblok’-tooling 
rondom Mobiel Effectief Op Straat (MEOS): 
“De ervaring leert: hoe sneller iemand notities 
maakt na de melding, des te beter is de infor-
matie die in onze systemen terechtkomt. Wie 
na drie uur terugkomt van een drukke surveil-
lance, zal de informatie summier noteren, in 
vergelijking met wat direct wordt vastgelegd 
in de betrekkelijke rust van de auto.” 

Crowd management
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
is er nog geen standaard systeem voor crowd 
management bij de politie. Vaak wordt dit door 
een gemeente of evenementorganisatie zelf 
georganiseerd, waarbij de politie vaak een rol 
speelt op het gebied van handhaving van de 
openbare orde. Naast de verschillende samen-
werkingsvormen, is er ook maatwerk, zoals het 
handmatig tellen en schatten van aanwezigen in 
beelden. Dit gebeurt door ‘van bovenaf’ foto’s 
te maken en terug te rekenen tot het aantal per-
sonen per vierkante meter. In ontwikkeling is het 
‘dynamisch draaiboek’ bij evenementen. Daarin 
worden risico’s ingeschat door een combinatie 
te maken van de kennis van de politie en de 
evenementorganisatie. Een simulatie-tool kan 
verwachte vluchtroutes voorspellen en moet ma-
nieren laten zien hoe deze te beïnvloeden, zodat 
er zo weinig mogelijk gewonden vallen bij een 
ontruiming of calamiteit.

Instituut Fysieke Veiligheid
Andere geo-initiatieven zien we bij het IFV (Insti-
tuut Fysieke Veiligheid), de landelijke ondersteu-

Verdachte mobiele telefoonsignalen, naar uitvalsrou-
tes, teruggebracht naar bereik, naar verdacht adres.
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De kaart, geografische informatie, heeft een katalyserende rol bij samenwerking tussen verschillende domeinen. 
Hier een overzicht van Schiemond. 

De overheid staat in deze tijd voor vele 
maatschappelijke uitdagingen. Of het nu 
gaat om het werken aan een gezonde en 

veilige leefomgeving of vanwege het verduurza-
men en meer bereikbaar maken van steden: om 
resultaten te halen in de aanpak van deze grote 
onderwerpen, is het belangrijk dat beleidsafde-
lingen samenwerken. 
Een levendige wijk draagt bij aan een meer al-
gemeen gevoel van veiligheid bij bewoners en 
bedrijven. Gemeenten zien dan ook de nood-
zaak om dit te stimuleren en willen daarvoor 
meer samenwerking tussen bijvoorbeeld de do-
meinen ruimtelijke ordening, economie, zorg en 
openbare orde en veiligheid. Die samenwerking 
start vanuit een gezamenlijk samenhangend 
beeld op het gebied. De kaart, geografische 
informatie, vormt daarbij een katalyserende rol. 
Joost de Kruijf, programmaleider bij het LCB, ver-
taalde onlangs deze drijvende rol naar een rake 
metafoor. In zijn ogen heeft een kaart namelijk 
dezelfde functie als een kampvuur tijdens een 
kampweek. Dit als plek waar mensen bij elkaar 
komen, kijkend naar de vlammen en waar ver-
halen tussen mensen loskomen, goede ideeën 
ontstaan en nieuwe afspraken worden gemaakt.
Waar informatie op de kaart voorheen vooral 
iets was van voornamelijk geografische infor-
matietechneuten, die collega’s af en toe van 
kaarten voorzag, vormt het nu een goed middel 
om gesprekken tussen mensen en afdelingen op 
gang te krijgen. Ook is het nu een belangrijke 
informatiebron voor bestuurders, programma-
managers, beleidsadviseurs en uitvoerders. Een 
van de meest bepalende verschuivingen in mijn 
vakgebied is dus dat het gebruik van geogra-
fische informatie, steeds beter de weg vanuit 
de kelder of achterhoede naar de frontlinie van 
overheidsorganisaties weet te vinden. Ik spreek 
daarom vaker direct met vertegenwoordigers uit 

de business. Hierdoor zie ik nog meer de toege-
voegde waarde van informatie voor de praktijk. 
Dat maakt mijn vak in deze tijd zo gaaf. 

Integrale informatie
Om bestuurders en de verschillende domeinspe-
cialisten dagelijks te kunnen voorzien van een 
totaalbeeld, is de behoefte naar integrale infor-
matie toegenomen. Daarnaast is het door de ge-
noemde verschuiving in gebruik (door juist ook 
bestuurders en beleidsmakers) belangrijker dan 
ooit deze informatie simpel te duiden en eenvou-
dig toegankelijk te maken. De absolute uitdaging 
van informatiemanagers bij gemeenten en veilig-
heidsregio’s is vooral de benodigde informatie 
uit de veelheid aan bronnen, actueel en in sa-
menhang beschikbaar te krijgen en te houden.
Gelukkig kennen we nu de tien basisregistraties, 
de registraties die door alle overheidsorganisa-

ties moeten worden gebruikt bij de uitvoering 
van wettelijke taken. Zo handelen alle overheden 
vanuit dezelfde informatie, met minder kans op 
fouten in het gebruik van gegevens. Iedere basis-
registratie is opgezet vanuit een bepaald proces 
of voor een bepaald domein. Bijvoorbeeld de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen voor het 
beheren van adresgegevens en een aantal ge-
bouwkenmerken. Het zijn daarmee van nature 
verkokerde registraties waarbij overheidsorgani-
saties zelf faciliteiten moeten inregelen om gege-
vens uit meerdere registraties in samenhang te 
kunnen brengen en gebruiken. 
Het is mooi om te zien dat het rijk en de gemeen-
ten verschillende initiatieven ondernemen om het 
voor organisaties gemakkelijker te maken, gege-
vens uit verschillende basisregistraties te kunnen 
combineren. Zo is er de beweging Common 
Ground, het programma DiS-geo en de opscha-

Net als velen van ons, werk ik in deze bijzondere tijd veel vanaf huis. Zo in en 
rond huis, lijkt het leven soms saai en stil te staan. Het tegenovergestelde is ech-
ter waar. Mijn werk is nog nooit zo leuk, dynamisch en interessant geweest. Ik zie 
namelijk een behoorlijke verschuiving in hoe overheden ‘informatie op de kaart’ 
organiseren en gebruiken. In deze bijdrage wil ik ingaan op deze veranderingen. Door Michel ten Brummelhuis

Geo-informatie als het 
kampvuur van organisaties 

Nieuw jaar in het teken van kansen
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OV in Den Haag in de gebouwde omgeving: door integrale inzichten te geven en de beelden te laten zien, 
ontstaat inspiratie, komen gesprekken tussen beleidsprofessionals en bestuurders op gang.

Nog meer overheidsbronnen
Het bestaan van de basisregistraties helpt infor-
matiemanagers bij hun adviezen voor de orga-
nisatie. In dit tijdperk van data produceren ge-
meenten, provincies en het rijk echter veel meer 
relevante gegevens en informatie dan die wordt 
beheerd en ontsloten vanuit de tien landelijke 
voorzieningen. Waar het aantal basisregistraties 
beperkt is en een duidelijke governance heeft, is 
het landschap met faciliteiten waar open data 
(open overheidsbronnen) te vinden zijn, nog 
steeds sterk versnipperd.
Gemeenten zijn hierdoor veel tijd kwijt aan het 
bij elkaar en in samenhang brengen van gege-
vens om bijvoorbeeld de veiligheidsrisico’s in de 
omgeving te duiden. Zij zijn dit vanuit de Omge-
vingswet verplicht, omdat bij planvorming reke-
ning gehouden moet worden met de mogelijke 
gevaren in een gebied. Om dit beeld te kunnen 
schetsen, is het gebruik van alleen gegevens uit 
basisregistraties onvoldoende. Hiervoor is een 
combinatie van gegevens met verschillende 
open overheidsbronnen nodig.

organisatie nog steeds zelf veel organiseren en 
inregelen om gegevens uit de verschillende ba-
sisregistraties te kunnen bevragen en in samen-
hang te kunnen ontsluiten en gebruiken. 

lingsmethodiek Samen Organiseren. Deze initia-
tieven hebben echter wel veel tijd nodig voordat 
concreet en breed inzetbare resultaten worden 
opgeleverd. Daarnaast moet iedere overheids-

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

NEO heeft een nieuw en geactualiseerd overzicht met alle 
bomen in Nederland gerealiseerd. De bomen zijn voorzien 
van informatie over hoogte, kroondiameter, beheer en soort 
(indien berekenbaar). In het ‘Coöperatief Boomregister’ 
wordt de informatie verder verrijkt met stampositie, soort 
en leeftijd. Met de nieuwe abonnementsvorm ontvangt u 
meerdere keren per jaar updates over nieuwe en verdwenen 
bomen. Bij het actueel houden van het bestand spelen 
satellietbeelden een belangrijke rol.

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

Bomenbestand steeds beter en completer

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen voor boombeheer

Betrouwbaar en innovatief
NEO levert ISO-9001 geborgde geo-informatie waar u 
altijd van op aan kunt. Daarnaast zijn we sinds 2019 
ISO-27001 gecertificeerd, waardoor uw informatie bij ons 
gegarandeerd in veilige handen is.

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

Hittestress: 

In de gebieden 

met bomen is het 

koeler dan in 

de gebieden 

zonder bomen
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Het bekende wiel 
In mijn contact met gemeentelijke informatie- en domeinmanagers 
merk ik nogal eens de verbazing over het feit dat op honderden 
plekken in Nederland veel onnodige tijd en daarmee kosten verloren 
gaat aan het ‘sprokkelen’ van data. Het tegengaan van die onno-
dige verspilling van fte’s in het bij elkaar harken van data, vormde 
een belangrijke reden voor Argaleo-partner SPOTInfo om de Omge-
vingsserver te ontwikkelen. Dit dynamisch dataplatform in de cloud 
(DAAS) brengt nu al meer dan 250 relevante datasets met gegevens 
over de fysieke leefomgeving, uit basisregistraties en open overheids-
bronnen, in samenhang bij elkaar en houdt deze ‘up-to-date’. Het 
geeft zo antwoord op de vraag: wat staat waar? Dit gaat veel ver-
der dan de standaard PDOK-voorziening. Alles wordt ontsloten via 
webservices en is door organisaties in het eigen applicatielandschap 
te gebruiken. 

Naar Digital Twins
Gelukkig ervaar ik in de gesprekken met informatiemanagers of 
projectleiders dat ze geo-informatie steeds meer inzetten als ‘het 
kampvuur’ binnen de organisatie. Bestuurders en beleidsmakers 
ontwikkelen beleid en maatregelen vaker vanuit een gezamenlijk 
totaalbeeld. 
De Digital Twin is daarom aan een opmars bezig. In een Digital 
Twin is het effect van beleid, een maatregel of een calamiteit goed 
te interpreteren. Zeker voor bestuurders en beleidsmakers, die GIS 
een moeilijk onderwerp vinden. 
Cap Gemini heeft recentelijk een rapport opgeleverd in opdracht 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Een inventarisa-
tie van Smart City-projecten bij de G40-gemeenten. Treffend vind 
ik de conclusie dat het belangrijk is om direct data in samenhang 
beschikbaar te hebben in een Digital Twin. Vanuit een lege digitale 
kopie komt de beweging in het gebruik niet op gang, zo is de 
ervaring. Juist door integrale inzichten te geven en de beelden te 
laten zien, ontstaat inspiratie, komen gesprekken tussen beleids-
professionals en bestuurders op gang en gaat het concept leven. 
Een andere aansprekende conclusie uit het rapport is dat het voor 
beleidsmatige inzichten niet nodig is om een zeer gedetailleerd 
beeld te genereren van de bebouwde omgeving in een stad. Dit 
kost heel veel tijd, maar vooral heel veel geld. Daarbij, het vraagt 
heel veel rekenkracht van desk- en laptops. Dit zit juist het gebruik 
door bestuurders en beleidsprofessionals in de weg. 
Dat is volgens opdrachtgevers van de projecten waar ik namens 
Argaleo bij betrokken mag zijn, ook een belangrijke eigenschap 
van onze 3D DigiTwin. Ze kunnen hiermee snel aan de slag omdat 
ze met de combinatie van data uit de Omgevingsserver en eigen 
data van de organisatie, direct integrale inzichten tot hun beschik-
king hebben. n

Michel ten Brummelhuis is project- en accountmanager bij Argaleo.  

Voor meer informatie, zie www.argaleo.com. 

Voor meer informatie over Common Ground, DiS-geo en Samen Organiseren,  

zie respectievelijk  

www.vng.nl/artikelen/common-ground, www.geobasisregistraties.nl/basisregistra-

ties/doorontwikkeling-in-samenhang en 

www.vng.nl/rubrieken/onderwerpen/samen-organiseren. 
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TivoliVredenburg 
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Software

steeds meer ingezet door externe partijen. 
“Momenteel maken op elk willekeurig moment 
van de dag standaard twee of drie bezoekers 
gebruik van de tool om een kaart om te zet-
ten,” zo vertelt Boeklagen, “en dat is zeker 
meer dan we op basis van ons cursistenbe-
stand zouden mogen verwachten. Waarom 
de tool zo populair is, kan ik niet precies zeg-
gen. Er zijn meer organisaties die gratis een 
dergelijke tool aanbieden, dus wellicht zit het 
in de laagdrempeligheid of in het feit dat we 

de tool langzaam maar zeker 
telkens verder uitbreiden op een 
manier die goed in de pas loopt 
met de behoefte van de bezoe-
kers. Toen we de tool lanceerden 
was het alleen mogelijk om de 
erfgrenzen en panden te importe-
ren, inmiddels is het ook mogelijk 
om foto’s in te laden, luchtfoto´s 
toe te voegen en dus sinds kort 
ook om 3D-modellen op basis 
van de Algemene Hoogtekaart 
Nederland te importeren.”

Kadastrale informatie
De informatie die de kaartentool 
van TEC CADCollege omzet in 
een DWG of PNG is afkomstig 
van de server van het Kadaster. 
Op de kaarten die de tool levert 
zijn panden, perceelgrenzen en 
perceelnummers opgenomen zo-
als deze bij het Kadaster bekend 
zijn. Daarmee kan de ontwerper 
deze tekening bijvoorbeeld ge-
bruiken voor het opmeten van op-

pervlakten of voor het positioneren van een 
ontwerp, zie afbeelding 1. 
In de kaart zijn de gegevens van het Kadaster 
tot 20 centimeter nauwkeurig, met de opmer-
king dat de wegen minder nauwkeurig zijn. 
De gegevens zijn weergegeven in RD New 
(EPSG:28992). De maten zijn vertaald naar 
millimeters, zodat ze direct te gebruiken zijn 
in AutoCAD en Revit. Het is overigens ook 
mogelijk om te kiezen voor meters. De te-
keningen zijn overigens specifiek bedoeld 

Ronald Boeklagen, au-
teur van de AutoCAD, 
Inventor en Revit cur-

sussen en boeken bij TEC 
CADCollege vertelt waarom 
de kaartentool tot stand 
is gekomen. “Voor bouw-
werkzaamheden, of het nu 
grootschalige nieuwbouw 
betreft of een kleine verbou-
wing, is eigenlijk altijd wel 
kadastrale informatie nodig. 
Tijdens onze lessen beste-
den we dan ook niet voor 
niks tijd aan het plaatsen 
van een model in de juiste 
geografische context. Nu 
heeft Autodesk wel functies 
opgenomen in AutoCAD en 
Revit om daar landkaarten 
binnen te halen, maar het 
probleem daarvan was dat 
deze methode niet erg nuttig 
was voor de Nederlandse 
gebruikers. De beschikbare 
kaarten waren namelijk ver-
ouderd en er waren ook al geen lokale kaar-
ten beschikbaar. Omdat we onze leerlingen 
niet wilden verplichten om hiervoor bijvoor-
beeld nog eens een extern abonnement af 
te sluiten, hebben we zo’n vijf jaar geleden 
besloten om zelf een tool te ontwikkelen die 
de informatie van het Kadaster omzet in een 
voor AutoCAD en Revit geschikt bestand.” 
De kaartentool van TEC CADCollege is dus 
begonnen als een ondersteunende tool voor 
cursisten, maar in de loop der jaren ook 

Afbeelding 1: Een AutoCAD-tekening met de erfgrensgegevens van het Kadaster. 

TEC CADCollege is natuurlijk vooral bekend van de cursussen, opleidingen en boeken 
voor tekenaars en constructeurs die AutoCAD, Revit of 3ds Max onder de knie willen 
krijgen. Ter ondersteuning van deze activiteiten levert deze organisatie echter ook 
enkele online diensten aan die niet alleen voor cursisten beschikbaar zijn. Bekend 
zijn de instructiefilmpjes en toetsen voor de diverse softwarepakketten. Het oplei-
dingsinstituut biedt echter ook een gratis online tool aan voor het importeren van 
kadastrale kaarten in AutoCAD en Revit. Een tool die sinds kort ook 3D-modellen op 
basis van de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3) importeert. Door Lambert-Jan Koops

Kadastrale kaarten voor 
AutoCAD en Revit 

Online tool TEC CADCollege levert nu ook 3D
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Afbeelding 2: De luchtfoto’s zijn onthoekt, waardoor het lijkt of direct van boven  
gefotografeerd is. 

Software

3D-Model
Onlangs toegevoegd is de 
mogelijkheid om een 3D-
model te gebruiken voor 
het ontwerp. Op de site van 
TEC CADCollege staat wel-
iswaar dat deze tool zich 
nog in de bètafase bevindt, 
maar de functie is al wel ge-
woon te gebruiken. “Vanuit 
de Algemene Hoogtekaart 
Nederland, de zogenaamde 
AHN3, is een 3D-model 
gemaakt. Nederland is ge-
scand met een horizontale 
nauwkeurigheid van 50 en 
een verticale nauwkeurig-
heid van 10 centimeter. 
Deze punten van de scan 
zijn omgezet naar vlakken 
voor AutoCAD en Revit, en 
de werkwijze is vrijwel het-
zelfde als voor een gewone 
kadastrale kaart”, zo legt 
Boeklagen uit. “Zelf denk ik 
dat dit een nuttige toevoe-

ging is met het oog op de huidige trends 
binnen de bouw om steeds meer met BIM te 
doen. Ook is hiermee in de ontwerpfase al 
te controleren of de positionering van nieuwe 
gebouwen in hun omgeving niet voor proble-
men zorgt. Ik denk dan ook dat deze functies 
de komende tijd zeker aan populariteit zullen 
winnen bij onze bezoekers.” n

www.cadcollege.nl

hoekt, waardoor het lijkt of ze direct van 
boven gefotografeerd zijn, zie afbeelding 
2. Boeklagen geeft daarbij de disclaimer 
dat het onthoeken niet erg geslaagd is voor 
hoge gebouwen, zoals kerktorens of hoog-
bouw, maar dat het er voor laagbouw best 
goed uitziet. “Omdat de foto’s in de zomer 
gemaakt zijn, is het ook zo dat het bladerdek 
van de bomen er op staat en dus niet datgene 
wat daaronder ligt. Het Kadaster heeft wel-
iswaar nauwkeuriger foto’s die in de winter 
zijn gemaakt, maar deze zijn niet openbaar, 
vandaar dat we het hiermee moeten doen.” 
De luchtfoto´s zijn op dezelfde wijze op te ne-
men in de tekening als de BGT-afbeeldingen.

voor ontwerpwerkzaamheden, 
zo zegt Boeklagen erbij: “Voor 
een vergunningstekening raden 
wij aan om bij het Kadaster een 
tekening op te vragen.”
De kadastrale tekening is in  
AutoCAD en Revit opgebouwd 
uit meerdere lagen, waarbij de 
gebruiker er zelf voor kan kie-
zen om deze een kleur te geven 
of (on)zichtbaar te maken. Zo 
is de hoeveelheid informatie in 
de tekening dus aan te passen, 
perceelnummers worden bij-
voorbeeld pas zichtbaar als de 
gebruiker de juiste laag actief 
maakt.

BGT-Afbeeldingen
Alleen kadastrale informatie 
is niet voldoende voor het ont-
werpen en plaatsen van een 
woning, aangezien de bouw-
mogelijkheden ook beperkt kun-
nen worden door andere facto-
ren dan alleen de erfgrens. Een 
voorbeeld hiervan is de situatie 
waarin een sloot door het perceel loopt. On-
danks dat de sloot dan onderdeel uitmaakt 
van het perceel, is het toch niet toegestaan 
om hier een gebouw te plaatsen. Het verdient 
daarom de aanbeveling om naast de kadas-
trale kaart ook een afbeelding van de Basis-
registratie Grootschalige Topografie (BGT) 
te gebruiken. Deze kaart kent dezelfde 20 
centimeter nauwkeurigheid als de kadastrale 
kaart. De BGT is op de site van TEC CADCol-
lege momenteel alleen als een png-afbeelding 
te downloaden. “In het verleden heeft het Ka-
daster deze ook als vectorbestand vrijgege-
ven, maar dat was volgens mij zo succesvol 
dat ze daarmee zijn gestopt”, licht Boeklagen 
toe. “Met de png-afbeeldingen 
is het echter ook goed mogelijk 
om een grote gedetailleerde af-
beelding samen te stellen door 
deze onder de kadastrale kaart 
te leggen.”

Luchtfoto’s
Omdat luchtfoto’s ook details 
en bouwsels tonen die niet in 
het Kadaster zijn opgenomen, 
is het ook mogelijk om deze 
op te nemen in de tekening. 
De nauwkeurigheid is iets lager 
dan de kadastrale en BGT-infor-
matie, namelijk 50 centimeter, 
maar geeft genoeg informatie 
om van nut te zijn binnen het 
geheel. De luchtfoto’s zijn ont-

Afbeelding 3: Nieuw is de mogelijkheid om een 3D-model te maken op basis van de  
gegevens ut de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3).
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Mark Desar, business developer Telecom bij Esri: “IoT en locatiegebaseerde services gaan een nog hogere vlucht 
nemen dankzij 5G.”

5G belooft multi-Gbps snelheden, lage 
latency, ongelofelijke hoeveelheden 
capaciteit en betrouwbaarheid die 

nieuwe gebruikerservaringen en nieuwe mo-
gelijkheden creëren. Maar met die belofte 
zijn beperkingen van 5G gemoeid die het 
uitrollen van een landelijk dekkend netwerk 
ingewikkeld maken. De hogere frequenties 
van 5G hebben een korter bereik dan lagere 
frequentiebanden en worden meer beïnvloed 
door gebouwen, bomen en neerslag. Dit ver-
eist een strategische plaatsing van veel meer 
kleine cellen om hetzelfde gebied te bedek-
ken als met 3G/4G draadloze frequenties in 
de lagere banden. In de overgangssituatie 
gaan hybride draadloze netwerken ontstaan 
die gebruikmaken van lage tot hoge frequen-
ties over het draadloze spectrum. Deze wor-
den strategisch gepland en uitgerold om de 
beste dekking voor gebruikers te creëren.

Locatie, locatie, locatie
De grote vraag is waar die cellen nodig zijn. 
De beste dekking tegen de laagste kosten. GIS 
brengt meerdere geografische lagen van ge-
gevens samen, zodat trends in het gedrag van 
gebruikers, de locaties van netwerkfaciliteiten, 
oude hardware, lidar en demografie allemaal 
op dezelfde kaart zijn te visualiseren en daar-
door te analyseren. Hierdoor is ook planning 
en engineering in een 2D- en 3D-kaartomge-
ving mogelijk, waardoor een nauwkeurigere 
analyse van de dekking voor kleine cellen mo-
gelijk is. 
Ruimtelijke analyse en het in kaart brengen van 
netwerken maakt het mogelijk om verschillende 
scenario’s te modelleren en geschikte gebieden 
te identificeren voor het plaatsen van nieuwe 
5G-toegangspunten. Vandaar dat er in dit  
kader ook steeds vaker wordt gesproken over 

location intelligence. Input uit verschillende 
bronnen wordt samengevoegd tot zeer inzichte-
lijke, en letterlijk zichtbare informatie om direct 
beslissingen mee te nemen.

5G is nog meer glasvezel
De beloften van de draadloze mogelijkheden 
van 5G betekent niet het einde van glasvezel. 
Integendeel. Er wordt juist nog meer toege-

De nieuwe generatie draadloze netwerktechnologie is voor een groot gedeelte af-
hankelijk van locatie. De uitrol heeft te maken met netwerkontwerp en -transitie, 
nieuwe functionaliteit en inzetbaarheid, met als kernwoorden snelheid, efficiëntie 
en betrouwbaarheid. Al deze vraagstukken zijn locatiegebonden. In de nieuwe 
5G breedband-economie is GIS belangrijker dan ooit tevoren.Door Mark Desar

De G in 5G staat voor  
geografische informatie

GIS brengt Internet of Things tot leven

Opinie
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Een analyse van te verwachten datagebruik in steden helpt planners om de capaciteit van het netwerk aan te pas-
sen aan de behoefte. 

senteerd tijdens de Esri GIS Conferentie in 
september 2020.
Met betrekking tot de dataverwerking van 
sensoren biedt 5G ook een duidelijke uit-
komst. Er wordt momenteel al op verschil-
lende plekken gebruikgemaakt van sensoren 
zoals slimme camera’s, meetstations van 
verkeersstromen of temperatuurmeters. Deze 
sensoren leveren een continue stroom aan ge-
gevens (data) op, die real-time geanalyseerd 
kunnen worden zodat inzichten ontstaan. 
Deze sensoren maken dan weer gebruik van 
5G – wat zorgt voor een snellere datastroom.

Locatiegebaseerde services
IoT en locatiegebaseerde services gaan een 
nog hogere vlucht nemen dankzij 5G. De 
edge networking, lage latency en hoge ca-
paciteit maken het mogelijk. Apparaten wor-
den slim en interacteren met elkaar, waarbij 
hun locatie een constante waarde zal zijn. 
Een standaardvraag in de interactie tussen 
apparaten is immers: ‘Waar ben ik in relatie 
tot jou?’. Locatiegebaseerde services wor-
den verrijkt (of opnieuw leven in geblazen) 
doordat nieuwe producten en diensten, met 
behulp van 5G, er gebruik van gaan maken 
en zo een voorsprong nemen op diensten die 
locatiebewust zijn. Een concrete toepassing 
hiervan is dat Orange heeft bijgedragen aan 
Smart Life als onderdeel van het eco-systeem. 
Smart Life is een cloud-based smart-energy-
platform om automatische sturing te geven 
aan IoT-apparaten zoals licht, alarm en ther-
mostaten op basis van de locatie van per-
sonen. Het verbetert de veiligheid, verlaagt 
energieverbruik en bespaart kosten zonder 
activeringshandelingen of management van 
meerdere individuele apps.
Een soepele transitie naar een volledig 5G-
netwerk wordt de komende periode onder-
steund door een hybride netwerk wat de 
complexiteit van planning, uitrol en beheer 
vergroot. GIS-technologie tilt de locatiege-
bonden taal van IoT en locatiegebaseerde 
services naar het volgende niveau. In elke 
fase en elke laag van het 5G-netwerk is geo-
grafische informatie ondenkbaar, van ont-
werp, tot uitrol, tot beheer, tot doorontwikke-
ling. Daarom staat de G in 5G misschien echt 
wel voor Geo. Nu alleen nog de vraag welke 
bedrijven dit het slimste weten in te zetten. n

Mark Desar is business developer Telecom bij Esri.  

Voor meer informatie, zie www.esri.nl.

Dankzij de ruimtelijke analysetools blijft de 
aanleg van glasvezel binnen de geplande 
tijd en budget.

Concrete toepassingen
Het potentieel van het 5G-netwerk is groot 
dankzij de mogelijkheden die de techniek 
biedt. Het is echter meer dan een belofte, zo 
blijkt uit het feit dat er al verschillende con-
crete projecten worden uitgevoerd met deze 
techniek. Zo gebruikt KPN het bijvoorbeeld 
voor de capaciteitscontrole van het 4G-net-
werk. Inzicht in de capaciteit van het mobiele 
netwerk voor een verantwoorde besluitvor-
ming is topprioriteit van een telecombedrijf. 
De digitale transformatie brengt nieuwe mo-
gelijkheden met zich mee om analyses in tijd 
en ruimte uit te voeren waardoor het gebruik 
en de capaciteit van het mobiele netwerk be-
ter inzichtelijk wordt gemaakt. Een voorbeeld 
hiervan is het berekenen en voorspellen van 
mobiel dataverkeer, zoals KPN heeft gepre-

voegd aan het transportnetwerk om aan al 
die beloften tegemoet te komen. Telecom-
operators schalen op om de vraag naar 5G 
bij te houden. Routeplanning en -ontwerp is 
geautomatiseerd om routes te optimaliseren 
en te voorkomen dat ontwerpen bovenop el-
kaar plaatsvinden. Verizon besloot in het One 
Fiber-initiatief dat het niet uitmaakt of ze glas-
vezel bouwen voor enterprise B2B-diensten of 
kleine cellen uitrollen, alles wordt strategisch 
ontworpen en geplaatst. Zo elimineren ze in-
efficiëncy die ontstaat uit onafhankelijke ont-
werpen van verschillende teams binnen het 
bedrijf en de aannemers. 
Ook hierbij is GIS onmisbaar. Het is overkoe-
pelend en kan een leidend systeem zijn om 
alle netwerkmiddelen − glasvezel, draadloos, 
coax, koper − in kaart te brengen. De combi-
natie van projectbeheer, desktoponderzoek, 
ontwerp en bouw, en het visueel tonen van 
de locatie en status van het project op een 
kaart, zorgt voor een enorme efficiencyslag. 

De voor- en nadelen van 5G
Ten opzichte van de voorloper 4G biedt een 5G-netwerk onmiskenbaar voordelen. De be-
langrijkste daarvan is de hogere verwerkingscapaciteit: met 5G neemt het verzenden van 
data 1 milliseconde in beslag, terwijl dit met 4G zo’n 50 milliseconden duurt. Dit betekent 
dat er ook veel meer informatie te verwerken is door het 5G-netwerk: met 5G zouden een 
miljoen apparaten per vierkante kilometer aan te sluiten zijn op het internet, tien keer meer 
dan bij 4G het geval is.
De hogere verwerkingssnelheid en capaciteit van het 5G-netwerk heeft wel een prijs. In 
de eerste plaats moet er een veel uitgebreidere infrastructuur komen voor dit netwerk dan 
voor 4G het geval was en in de tweede plaats kost het laten draaien van het 5G-netwerk 
meer energie dan de voorganger. Dit alles heeft te maken met de hogere frequentie van 
5G: het zal nodig zijn om veel meer (kleine) zenders te plaatsen dan bij 4G omdat een 
hogere frequentie gepaard gaat met een kleiner bereik. Deze zenders vergen per zender 
vervolgens wel minder stroom dan bij 4G het geval is, maar omdat het aantal fors groter 
is, is het totale energieverbruik alsnog groter. 
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Voor het begrijpen van de positie van 
de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe 
je dat’, is het van belang om te weten 

dat City Deals voortvloeien uit de Agenda Stad, 
een samenwerkingsverband van steden, rijks-
overheid en maatschappelijke partners. Dit sa-
menwerkingsverband is opgericht in het besef 
dat driekwart van de Nederlanders in steden of 
een stedelijke omgeving leeft en dit percentage 
alleen maar zal groeien, terwijl er tegelijkertijd 
een aantal uitdagingen moet worden aange-
pakt, zoals de energietransitie en de klimaatver-
andering. Om gezond en prettig stedelijk leven 
mogelijk te maken, werken de deelnemers aan 
Agenda Stad eraan om groei, leefbaarheid en 
innovatie in het Nederlandse stedennetwerk te 
bevorderen. Dit door het sluiten van City Deals 
over concrete, stedelijke opgaven. Hierin wer-

ken ambitieuze partners uit de steden, publiek 
en privaat, samen met de rijksoverheid aan 
nieuwe oplossingen, vandaar ook dat de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, niet alleen 
werd ondertekend door de vertegenwoordigers 
van de drie ministeries. Naast dit organisatietrio 
hebben namelijk ook zestien gemeenten, twee 
provincies, een waterschap, vijftien bedrijven en 
veertien maatschappelijke organisaties zich ge-
committeerd aan het programma. De komende 
twee jaar pakken zij samen in totaal minimaal 
twaalf complexe vraagstukken aan om zo de 
smart city dichterbij te brengen. 

Nadenken over steden
Volgens Wesselink is het belang van de City 
Deals en de aanverwante activiteiten van Agen-
da Stad niet te onderschatten aangezien ze een 

belangrijk thema behandelen. “De digitalisering 
is een revolutie die echt alles verandert en van 
grote invloed is op de hele samenleving. Het 
heeft niet alleen praktische invloed op de manier 
waarop we regio´s, steden en dorpen organise-
ren, maar ook op de manier waarop we erover 
nadenken. Het is daarom belangrijk om niet al-
leen over praktische zaken na te denken, maar 
ook over de beleidsvoering op dit gebied. Zelf 
denken we daar al over na sinds 2016, toen 
we gestart zijn met de Future City Foundation. 
Onze organisatie houdt zich bezig met digitali-
sering en technologisering van regio’s, steden en 
dorpen en wij zagen toen al dat er een steeds 
grotere kloof aan het ontstaan was tussen tech-
niek aan de ene kant en beleid aan de andere. 
De beleidsmakers zijn daarbij vaak niet goed op 
de hoogte van wat er allemaal mogelijk is, ter-

De ondertekening van de City Deal vond, hoe kan het ook anders, volledig online plaats. 

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden 
en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om voorbereid te zijn op 
deze transitie, ondertekenden op donderdag 3 december 2020 staatssecretaris 
Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Van Nieuwen-
huizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en 
Veiligheid samen met 47 andere partijen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe 
je dat’. Jan-Willem Wesselink, projectmanager van deze City Deal, vertelt in een 
gesprek met BIGnieuws wat de deal precies inhoudt en welke partijen nog meer 
betrokken zijn bij deze afspraak.Door Lambert-Jan Koops

Instrumenten voor de Nederlandse 
steden van de toekomst

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’
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De planning van de City Deal: nu de ondertekening achter de rug is, is het tijd voor 
het ontwikkelen, toetsen en implementeren van de tools voor beleidmakers. 

stad, zo doe je dat’: we willen tot 
een heldere en geborgde proce-
dure komen waarmee beleidsma-
kers de transitie naar een slimme 
stad tot stand kunnen brengen. 
Het zal dan ook richtlijnen bevat-
ten voor alle onderdelen van die 
transitie, van het maken van een 
stappenplan tot Europese wetge-
ving.”

Algemeen bruikbare tools
In 2020 zijn Wesselink en zijn 
collega´s vooral bezig geweest 
met het inventariseren van de 
behoeften van de beleidsmakers. 

Op basis daarvan is bepaald welke instrumen-
ten er precies ontwikkeld moeten worden voor 
ontwerp, inrichting, beheer en bestuur van de 
leefomgeving. Deze instrumenten zullen allemaal 
haalbaar, schaalbaar en deelbaar moeten zijn, 
zodat ook andere steden ze kunnen benutten, 
zo stelt Wesselink. “Het is erg belangrijk dat er 
geen eilandoplossingen ontstaan die op een spe-
cifieke partij zijn gericht, maar algemeen bruik-

op de hoe-vraag: hoe moeten de gemeenten en 
steden hun beleid inrichten en welke procedures 
zijn daarvoor nodig? Dat laatste is erg belang-
rijk, want er zijn wel tal van pilots gaande en 
er zijn ook al heel wat producten beschikbaar, 
maar die zijn toch vaak redelijk ad hoc tot stand 
gekomen: er is geen eenduidig proces aan voor-
afgegaan. Dat is dan ook precies datgene wat 
we willen oplossen met de City Deal ‘Een slimme 

wijl veel technische partijen weer niet 
goed weten hoe de overheid werkt en 
hoe ze die moeten benaderen. Met 
de Future City Foundation wilden we 
daarom een brug slaan tussen die 
twee werelden.”

Radicale verandering
In 2019 publiceerde de Future City 
Foundation het boek ´Een slimme 
stad, zo doe je dat´. Dit boek bevat 
de bevindingen van de stichting en 
26 van haar partners over de ma-
nier waarop de smart city zou moeten 
worden ontworpen. “Een belangrijke 
conclusie uit het boek is dat de steden-
bouw en de producten die daaruit voortkomen 
radicaal zullen veranderen en dat dit gepaard 
gaat met zowel risico´s als kansen”, vertelt Wes-
selink. “Een belangrijke vraag daarbij was wat 
de nieuwe ontwerpprincipes zullen worden voor 
de stad van de toekomst. Omdat we daar al 
over na aan het denken waren, konden we ook 
makkelijk aansluiten op het City Deals-program-
ma. Daarbij hebben we ons met name gericht 
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hebben zich verplicht om in die periode de 
vastgestelde twaalf vragen op te lossen en dat 
met de wereld te delen. Voor elke vraag is een 
werkgroep samengesteld die elke maand over-
legt en ook regelmatig de tussentijdse resultaten 
deelt. Wanneer we dit traject hebben afgerond, 
zullen we gaan uitkijken naar gebieden waar 
onze instrumenten in de praktijk in te zetten zijn, 
zodat daar de gebiedsontwikkeling van de toe-
komst kan plaatsvinden. Ik ben ervan overtuigd 
dat dit andere steden en stadsdelen zal opleve-
ren dan die we nu kennen. De instrumenten van 
onze City Deal zullen een belangrijke rol gaan 
spelen in de toekomstige slimme steden van  
Nederland.” n

www.future-city.nl

www.agendastad.nl

gen te gaan en vanuit privacy-oogmerk goed na 
te denken over welke data wel en niet moeten 
worden geregistreerd. Ook is er de vraag waar 
en hoe de ingewonnen data moeten worden 
opgeslagen. De instrumenten die we hiervoor 
ontwikkelen krijgen dan ook de volle aandacht. 
Bovendien kijken we daarbij verder dan alleen 
maar de data die de overheid zelf binnenhaalt. 
Zo ontwikkelen we ook tools rondom burger-
meetinitiatieven. In tal van steden en dorpen 
doen burgers zelf luchtkwaliteitsmetingen, meten 
ze het geluid of houden ze het grondwater in 
de gaten. In de City Deal zoeken we uit hoe 
beleidsmakers om moeten gaan met deze data, 
hoe dit betrouwbare metingen oplevert en hoe 
ze inwoners er op een actieve wijze bij kunnen 
betrekken.”

In de praktijk
De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ 
zal twee jaar in beslag nemen, zodat de instru-
menten in 2022 gereed zullen zijn. “De partners 

bare tools. De instrumenten moeten bovendien 
voldoen aan de Europese democratische waar-
den en bijdragen aan een leefbare stad zoals 
bedoeld in Sustainable Development Goal 11 
van de VN waarin staat dat steden inclusief, vei-
lig, veerkrachtig en duurzaam moeten worden.” 

Eigen snelheid
Inmiddels worden er voor de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’ dertien instrumenten 
genoemd die reeds door de partners van het 
project zijn bedacht. Deze instrumenten bevin-
den zich allemaal in hun eigen ontwikkelingsfase 
en de snelheid waarmee ze worden uitgewerkt, 
is daarbij onder andere afhankelijk van het aan-
tal partners dat zich ermee bemoeit of er belang 
bij heeft, zo laat Wesselink weten. “Sommige 
thema´s leven op dit moment wat meer dan an-
dere. Zo zijn er momenteel bijvoorbeeld nogal 
wat partners die vragen hebben met betrekking 
tot het gebruik van sensoren binnen de slimme 
stad. Het is daarbij belangrijk om wildgroei te-

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

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

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

“Het is nooit te laat om te zijn, 
wat je had kunnen zijn”
George Eliot
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Pieter van der Zwet, regional lead bij Stantec: “Onze ambitie is om uit te groeien tot de TomTom van de bodem en 
daar zal de kennis van AGEL adviseurs zeker aan bijdragen.”

Samen worden we een echt landelijk opere-
rend bureau.” 

Integraal denken
De overeenkomsten tussen Stantec en AGEL 
zijn duidelijk: beide organisaties zijn actief 
op bodemgebied en hebben geïnvesteerd in 
het maken van visualisaties en het verwerken 

van grote hoeveelheden data. Van der Zwet 
stelt dan ook dat de manier van denken bij 
beide bedrijven sterk op elkaar lijkt, een ge-
geven dat volgens hem ervoor zal zorgen dat 
de overname een succes wordt: “Zowel Stan-
tec als AGEL zijn erg innovatief en pakken 
problemen integraal aan. Bij AGEL kijken ze 
niet alleen naar een oplossing voor het door 

“AGEL en Stantec zijn op een natuur-
lijke manier bij elkaar gekomen”, 
zo stelt Van der Zwet als hij de over-

name bespreekt. “De organisaties zijn zowel 
geografisch als qua dienstverlening comple-
mentair. De focus op Zuidwest-Nederland en 
het type organisaties waar AGEL mee en voor 
werkt, sluiten goed aan op het werkgebied 
van Stantec en onze plannen voor groei de 
komende jaren. Het samengaan resulteert 
dan ook in een breder dienstenpakket voor 
onze gezamenlijke klanten in zowel deze re-
gio als de rest van het land.”
AGEL adviseurs, opgericht in 1986, levert 
advies- en ingenieursdiensten rondom ge-
biedsontwikkeling, de energietransitie en de 
circulaire economie. De ondersteuning van 
opdrachtgevers bij deze projecten kan het 
gehele traject omvatten, van het eerste initia-
tief, planvorming en realisatie, tot exploitatie. 
AGEL levert daarbij diensten voor bestem-
mingsplannen, bouwkundige planuitwerking, 
sloopvoorbereiding en omgevingsvergun-
ningen, tot landmeetkundige metingen, GIS, 
BIM, 3D-ontwerp, systems engineering, geo-
hydrologie en weg- en rioolreconstructies. 
Ook heeft het bureau jarenlange ervaring 
met milieuonderzoeken op het gebied van 
bodem en sanering, infiltratie, akoestiek, tril-
ling, lucht en geur, en externe veiligheid. Er-
varing en expertise genoeg dus bij AGEL en 
de voordelen van het samengaan met Stantec 
zitten voor het Nederlandse bedrijf dan ook 
vooral in het feit dat het hiermee toegang 
krijgt tot Stantec’s wereldwijde netwerk, zo 
vertelt Van Dessel: “In Stantec hebben we een 
partner gevonden die ons de mogelijkheid 
geeft om verder te groeien en meer toege-
voegde waarde aan onze klanten te bieden. 

In december 2020 werd bekendgemaakt dat internationaal ingenieursbureau 
Stantec de aanwezigheid op de Nederlandse markt uitbreidt door de acquisitie 
van AGEL adviseurs uit Oosterhout. De toevoeging van de Nederlandse specialist 
op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, bouw, geodesie en 
omgevings- en milieuonderzoek, past bij de groeiambities van Stantec. BIGnieuws 
sprak over de overname en deze ambities met Remco van Dessel, directeur bij 
AGEL, en Pieter van der Zwet, regional lead bij Stantec. Door Lambert-Jan Koops

AGEL adviseurs verder als 
onderdeel van Stantec

Overname ondersteunt integrale data en diensten

Interview
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Remco van Dessel, directeur bij AGEL: “Dankzij de bredere basis met Stantec kunnen we ons nog meer specialise-
ren op het gebied van energietransitie en circulariteit.”

verbeteringen door te kunnen voeren. “Voor 
onze Bodemrisicokaart geldt dat we daar al 
meteen informatie van AGEL aan kunnen toe-
voegen”, zo vertelt Van der Zwet. “Die kaart 
ging tot een jaar of vier geleden vooral over 
verontreiniging, maar onze klanten willen 
vaak veel meer weten. Daarom kijken we nu 
naar het toevoegen van kaartlagen met maai-
veldinformatie die AGEL heeft verzameld, zo-
als eigendomsdata en gegevens over flora en 
fauna. Op die manier wordt het model nog 
rijker en komen we steeds dichter in de buurt 
van het ideale model waarin alle relevante 
informatie te vinden is.”
Ook AGEL zal op korte termijn met name 
bestaande activiteiten uitbreiden. Het grote 
voordeel van de partnering met Stantec is 
daarbij volgens Van Dessel dat het nu mak-
kelijker is om strategische keuzes te maken. 
“Omdat we nu meer slagkracht hebben, kun-
nen we makkelijker focussen op specifieke 
thema’s die spelen bij onze klanten. In eerste 
instantie is dat de energietransitie, daarna 
zullen we ons ook richten op het gebied van 
circulariteit. Uiteindelijk kunnen we dankzij 
de bredere basis met Stantec ons dus nog 
meer specialiseren.” n

www.stantec.com

www.ageladviseurs.nl

meld door de analyse van data, het uitvoeren 
van een wijkscan en een bewonersenquête 
met gerichte vragen. Zo ontstaat inzicht in de 
toekomstbestendigheid van de wijken en de 
behoeften van haar inwoners. Dit alles resul-
teert in een inspiratieboek, waarin concrete 
stappen en maatregelen staan om de balans 
tussen klimaat, maatschappij en biodiversiteit 
in een wijk te verbeteren. Het boek is vervol-
gens een basis voor het op te stellen omge-
vingsbeleid en de op te stellen programma’s 
onder de Omgevingswet. 
Een van de onderdelen die Van der Zwet 
waardeert binnen de opzet van Wijken van 
de Toekomst, is dat er direct contact wordt 
gezocht met de bewoners van een wijk. “Wij 
hebben zowel overheden als commerciële 
partijen als klant en zien daarbij dat alle 
veranderingen eigenlijk draaien om partici-
patie. Wanneer de leefbaarheid van een ge-
bied moet verbeteren, is het belangrijk dat de 
mensen die er leven ook achter de plannen 
staan. Daarbij helpt het enorm dat ze eerst 
inzichtelijk krijgen wat de problemen zijn en 
daarna hoe de oplossing eruit komt te zien. 
In beide gevallen is de visualisatie daarvan 
belangrijk, maar dat is uiteindelijk vooral 
een communicatietool. Het vinden van oplos-
singen en een goede communicatie is alleen 
mogelijk dankzij geïntegreerde data.”

Toekomst 
Met de nadruk op de integrale benadering 
van projecten en de ambitie om een totaal-
overzicht te kunnen bieden van de bodem, 
zal het geen verrassing zijn dat AGEL en 
Stantec zich voorlopig zullen blijven focus-
sen op deze zaken. Dat deden ze al, maar 
beide partijen willen in de nabije toekomst 
ook elkaars kennis en expertise gebruiken om 

de opdrachtgever gestelde probleem, maar 
naar het hele plaatje. Dat kan zijn door bij 
een energievraagstuk bijvoorbeeld de vraag 
te stellen: als er toch gegraven moet worden 
voor het aanleggen van leidingen, zijn er dan 
niet meteen andere zaken die kunnen worden 
opgepakt? Die totaalbenadering past goed 
bij Stantec aangezien wij ook heel integraal 
denken. Onze ambitie is om uit te groeien 
tot de TomTom van de bodem en daarbij alle 
relevante informatie verzamelen voor partijen 
die in de bodem werken: van verontreiniging 
tot KLIC-informatie en van boomwortels tot de 
locatie van ondergrondse afvalcontainers.”
Van Dessel vult zijn Stantec-collega aan door 
te vertellen over de integrale benadering bij 
AGEL: “We werken al jaren aan integrale 
projecten, waarbij bouw, infra, geo, ruimte-
lijke ordening en milieu allemaal een belang-
rijke rol spelen. Daarbij kijken we inderdaad 
naar de ondergrondse informatie, maar ook 
zeker naar de situatie op het maaiveld. Door 
het samenvoegen van al die gegevens is het 
mogelijk om de leefbaarheid van een gebied 
te vergroten en belangrijke thema´s als de 
energietransitie en circulariteit goed aan te 
pakken. Dankzij de geïntegreerde data ont-
staat er een totaalbeeld waarmee we overhe-
den kunnen adviseren voor de inrichting van 
de wijken van de toekomst.”

Wijken van de Toekomst
Met de term ‘Wijken van de Toekomst’ verwijst 
Van Dessel naar een concept dat AGEL heeft 
ontwikkeld met Arbor Consultancy. Wijken 
van de Toekomst heeft een maatlat ontwikkeld 
om inzicht te geven hoe wijken scoren op zes 
thema’s: water, groen, natuur, milieukwaliteit 
& gezondheid, energie & mobiliteit en leef-
baarheid. Hiervoor wordt informatie verza-

Interview
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Selectie- en calculatiemogelijkheden met de nieuwe NLCS-object Viewer. 

Eén van de belangrijkste veranderingen 
ten opzichte van de vorige versie is de 
toevoeging van de NLCS-object Viewer. 

Van der Heijden vertelt waarom dit zo’n ver-
schil gaat maken: “De basis van de NLCS-
structuur is het gebruiken van onderliggende 
informatie. Heel nuttig en relevant natuurlijk, 
maar de lagenstructuur kan soms lastig te 
doorzien zijn. De NLCS-object Viewer brengt 
daar verandering in. Hiermee selecteert de 
gebruiker de objecten die hij wil tonen of 
waarvan hij de onderliggende informatie 
nodig heeft. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om in één handeling de weergave van de 
bestaande situatie uit te schakelen en in het 
ontwerp alleen de nieuwe situatie te tonen. 
Is er een overzicht nodig van bepaalde ty-
pes bestrating? Of juist van het bestaande 
groen? Met de NLCS-object Viewer maakt de 
gebruiker precies datgene zichtbaar wat hij 
wil zien. Zo verdrinkt iemand dus niet meer 
in die enorme hoeveelheid informatie, maar 
creëert hij een eigen, specifieke weergave op 
basis van de informatie die op dat moment 
nodig is.”

Symbolen kantopsluitingen
Een tweede grote winst van InfraCAD 7.0 is 
een verrijking van de NLCS-bibliotheek. Er 
zijn nieuwe objecten en meer dan duizend 
symbolen toegevoegd, specifiek gericht op 
het ontwerpen van kantopsluitingen. Deze 
uitbreiding is gebaseerd op de catalogus 
van Struyk Verwo Infra, de meest uitgebreide 
bibliotheek in de markt op het gebied van 
kantopsluitingen. Dit was een grote wens 
van veel InfraCAD-gebruikers, die op forums 
en in speciale sessies hun bevindingen delen 
met Van der Heijden en zijn collega’s.
“Met deze functionaliteit is het mogelijk om 
extreem specifiek te zijn in een ontwerp”, 
aldus de Autodesk-specialist. “Natuurlijk, 
een trottoir bestaat voor negentig procent uit 
rechte banden. Maar voor de overige tien 
procent zijn zaagstukken of bochtbanden 
nodig. Ook díe dienen tot in de details te 

worden berekend. Met InfraCAD 7.0 kan 
dit voortaan. En is de tekening klaar? Dan 
berekent de gebruiker via de NLCS-object 
Viewer de bijbehorende hoeveelheden met 
alle gedetailleerde informatie per type. De 
stuk- en overzichtslijsten die vervolgens wor-
den aangemaakt, zijn als Excelbestanden 
prima uitgangspunten voor bijvoorbeeld cal-
culators en bestektekenaars.”

Tekensnelheid omhoog
Het logische gevolg van de hierboven ge-
noemde aanpassing is de introductie van een 
derde nieuwe functionaliteit, in de software 
aangeduid als ‘Kantopsluiting tekenen’. De 
tekenaar geeft daarbij eenvoudig de ge-
wenste locatie aan waar elementen moeten 
worden geplaatst. De software berekent en 
tekent automatisch het aantal reguliere delen 
en zaagstukken. Daarbij worden de zaag-
stukken in het exacte formaat getekend en de 
bochtelementen afgestemd op de aanwezige 
straal. Van der Heijden verwacht dat teke-
naars en ontwerpers dankzij InfraCAD 7.0 
veel efficiënter gaan werken. “Ze voorzien 
hun tekening nu veel sneller van relevante ex-
tra informatie. De tekensnelheid gaat omhoog 
en ontwerpen zijn sneller door te rekenen. Bo-
vendien kunnen bijvoorbeeld aannemers de 

output gebruiken voor completere, betrouw-
baardere bestellijsten. 

Samenwerking 
Bij de ontwikkeling van InfraCAD 7.0 werkte 
CAD Accent | Arkance Systems nauw samen 
met een team van bètatesters. Eén van hen 
is Guido Groet: oprichter, mede-eigenaar en 
meewerkend voorman van BuroScope, een 
allround civieltechnisch engineeringsbureau 

Frank van der Heijden is application engineer van CAD Accent | Arkance Systems 
en in die hoedanigheid betrokken bij de ontwikkeling van InfraCAD. Hij vertelt 
over de nieuwe versie en de functionaliteit die daarin is opgenomen: “InfraCAD 
7.0 is sneller geworden en bevat functionaliteit waar de markt echt op zit te 
wachten.”Door de redactie

InfraCAD 7.0 zet extra in op NLCS 
Ook een snelheidsverbetering doorgevoerd

De nieuwe InfraCAD NLCS-bibliotheek met een  
uitgebreide catalogus voor kantopsluitingen. 



Column
Terug naar het 

nieuwe normaal 
Het jaar 2020 was in veel opzichten een vreemde 
periode voor veel bedrijven. We kregen te maken 
met een onzichtbare vijand die diep ingreep op 
onze normale manier van leven en werken. Vóór 
Covid-19 startten we het jaar met een gezellige 
nieuwjaarsborrel op kantoor, we eindigden het 
jaar met een online pub-quiz via Teams. Geluk-
kig hebben we als bedrijf snel kunnen schakelen 
naar werken vanuit huis en is er ondertussen een 
prima balans gevonden waarbij iedereen op een 
veilige manier, vanuit huis of soms vanuit kantoor, 
kan werken. 
Communiceren met opdrachtgevers gebeurde aan 
het begin van 2020 voornamelijk op locatie, tij-
dens fysieke vergaderingen; nu gaat dit voorname-
lijk via video-vergaderingen. Ook intern communi-
ceren onze projectteams steeds digitaler en directer 
met elkaar. Er zijn specifieke Teams-omgevingen 
gemaakt per project en de leden communiceren 
direct met elkaar over issues binnen het BIM-model. 
Modeleren, controleren en communiceren kan 
vanaf elke werkplek waar een internetverbinding 
voorhanden is. Die hebben we trouwens afgelopen 
jaar binnen ons bureau wel geüpgraded. 
De IT-infrastructuur is het afgelopen jaar misschien 
wel belangrijker gebleken dan velen hadden ge-
dacht. De hardware, internetverbinding, bevei-
liging, software, communicatie-tools en toegang 
tot je data hebben bij veel bedrijven een facelift 
ondergaan. Het belangrijkste onderdeel van een 
bedrijf blijft de medewerkers, maar tegenwoordig 
zou de bouwwereld zonder IT vrijwel stilstaan. Als 
architectenbureau zijn we blijvend veranderd door 
deze situatie, daar ben ik van overtuigd. We gaan 
digitaler werken: op kantoor, maar ook vanuit an-
dere locaties. Uitwisseling met opdrachtgevers zal 
minder op papier gebeuren, maar meer via uitwis-
selplatforms. Deze digitale transformatie is door de 
coronapandemie in een versnelling gekomen die 
we anders nog niet hadden verwacht. Het vak van 
de architect, technisch tekenaar, adviseur en bou-
wer verandert daarmee.
Wat deze periode ons heeft laten zien, en nog 
steeds laat zien, is dat we niet alleen kunnen wer-
ken op kantoor, maar dat we overal ons kantoor 
kunnen hebben. We zijn misschien wel veel flexi-
beler dan gedacht. IT speelt daarbij een belang-
rijke rol en innovaties maken deze rol alleen maar 
prominenter. Met BIM is het mogelijk om samen te 
werken in een model, maar we hebben nu laten 
zien dat dit ook echt overal kan ‘Any time, any 
place anywhere’. 

Ik wens iedereen een virus-arm en vooral ook  
gezond jaar toe.

Januari 2021, Patrick Tak, ICT/VR specialist EGM architecten

we een prototype kunnen presenteren? Dan 
zijn zij de eersten die het mogen testen. Daar-
mee ontwikkelen we samen producten waar 
de markt echt iets aan heeft.” 
Groet is het ermee eens. “Het is fijn om te 
merken dat CAD Accent open staat voor op-
merkingen: ik zie mijn wensen vaak terug op 
de wish list van een volgende versie van de 
software. Het geeft ons het gevoel dat ze echt 
luisteren. Het gevolg is dat InfraCAD zeer 
praktijkgericht is, goed wordt onderhouden 
en altijd in ontwikkeling blijft.” n

www.cadaccent.nl

in Heerhugowaard. “Ik ben met name blij met 
de NLCS-object Viewer om hoeveelheden te 
exporteren”, vertelt hij. “In de weg- en wa-
terbouw plaatsen we idealiter altijd hoeveel-
heden bij onze ontwerpen. Dat is niet alleen 
handig; het is noodzakelijk om een goede 
vertaling naar een bestek te kunnen maken. 
Met InfraCAD 7.0 kunnen we voortaan zelfs 
zaagsnedes verwerken in onze tekeningen. 
En doordat we de juiste aantallen en hoe-
veelheden aanleveren, kan de aannemer zijn 
aanneemsom veel beter bepalen en gerich-
ter inkopen. InfraCAD 7.0 zorgt dus niet al-
leen voor gedetailleerdere ontwerpen, maar 
maakt tegelijk ons werk eenvoudiger, accura-
ter en minder tijdrovend.”
Naast eindgebruikers heeft CAD Accent | 
Arkance Systems voor de ontwikkeling van  
InfraCAD overigens ook nauw contact met 
het BIM Loket, de beheerder van de NLCS 
(BIM level 1-standaard). Zo is de Osse onder-
neming vertegenwoordigd in diverse werk-
groepen die de ontwikkeling van software 
stimuleren.

Gebruikersinput
Dat CAD Accent | Arkance Systems gebrui-
kers actief betrekt bij de (door)ontwikkeling 
van software, is een belangrijk deel van de 
bedrijfsstrategie, legt Van der Heijden uit. “Ik 
heb in het verleden zelf op de stoel van de 
gebruiker gezeten en zo begrijp ik wat er in 
de markt gebeurt en op welke oplossingen 
gebruikers zitten te wachten. Ik vind het dan 
ook logisch dat gebruikers opzoeken via ons 
forum, de helpdesk en uiteraard ons klanten-
bestand. Ook laten we geregeld klanten deel-
nemen in ons testpanel.” 
Dat testpanel bestaat uit gebruikers van uit-
eenlopende pluimage: van aannemers en 
ingenieurs tot en met overheidsvertegenwoor-
digers. Zij nemen al hun input uit de praktijk 
mee. Van der Heijden: “En zijn we zover dat 

Hoeveelheden exporteren naar Excel vanuit de NLCS-object Viewer. 
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Waterkeringen in het landelijk portaal PDOK.

Alle data worden nu wekelijks via de 
landelijke portalen PDOK (Publieke 
Dienstverlening Op de Kaart) en 

NGR (Nationaal Geo-Register) gepubliceerd. 
Ze zijn gemakkelijk in te zien, maar ook te 
downloaden als GeoPackages. Er is een 
view-service met de objecten in een online 
kaart én er is een download-service waar-
mee je verschillende datasets kunt bekijken 
en bewerken in een GIS-applicatie. Deze in-
houdelijke toevoeging is ook belangrijk voor 
onze Nationale Geo-informatie Infrastructuur 
(NGII). Veel verschillende partijen maken er 
al gebruik van; dat zal alleen maar meer wor-
den. De initiatiefnemers zien het als een geza-
menlijk resultaat, ze worden ‘de onbekende 
afnemers’ genoemd. Fons Sanders, product-
manager PDOK bij het Kadaster: “Dankzij 
Datastromen kunnen we het stokje overgeven 
aan iedere andere gebruiker. We weten wel-
iswaar niet echt wie de data bij ons afnemen, 
maar we weten wel dat de aantallen enorm 
kunnen zijn. Software engineers, data- en 
informatie-scientists, GIS-specialisten. Het zal 
zeker leiden tot nieuwe producten.” 

Informatiemodel Water
De dataverzameling van waterkeringen die 
nu beschikbaar is, is gebaseerd op data van 
alle waterschappen in Nederland conform het 
‘Informatiemodel Water’ (IMWA). De dataset 
bevat de volgende IMWA-objecten: aansluit-
constructie, beschermingszone, bodemlaag, 
flexibele waterkering, kenmerkende profiel-
lijn, kistdam, referentiepunt, teenbestorting, 
toplaag en waterkering. De reeds bestaande 
dataverzamelingen zijn op een aantal pun-
ten verbeterd. Zo wordt er nu consequent 
gebruikgemaakt van de IMWA-standaard 
(2017), zijn er objecten en attributen bijge-
voegd en is de styling van de services aan-
gepast. Hiermee zetten de waterschappen de 
volgende stap naar het uniform aanbieden 
van data via één kanaal. PDOK krijgt mini-
maal één keer per week actuele data aange-
leverd via de centrale distributielaag (CDL).

Een belangrijk tussenresultaat
Jaap van der Veen, programmadirecteur bij 
Waterschap Zuiderzeeland, schetst de vroe-
gere situatie met betrekking tot data-uitwisse-
ling onder waterschappen. “Er is veel gebeurd 
ten opzichte van een jaar geleden: toen ging 
het vele malen moeizamer. Nu werkt het, en 
meer dan dat: álle waterschappen leveren 
hun data aan. De kaart is inmiddels ‘groen’ 
gekleurd.” Van der Veen benadrukt dat de 
lancering gezien moet worden als een, wel-
iswaar belangrijk, tussenresultaat. “We gaan 

namelijk gewoon door. We zetten in op het 
verbreden van de gegevensstroom en werken 
ook verder aan het verbeteren. Tegelijkertijd 
zeggen we met trots dat we weer twee tot drie 
jaar vooruit kunnen met dit tussenresultaat.” 

Datastromen en de Aquo-standaard
Tijdens de voorbereidende fase voor het or-
ganiseren van de data-uitwisseling, groeiden 
de Aquo-standaarden van het Informatiehuis 
Water en de Datastromen van de water-
schappen naar elkaar toe, zodat ze ook sa-

De afgelopen maanden realiseerden het Kadaster, RIONED, Geodan, Nieuwland, 
IHW, de waterschappen en team Datastromen van Het Waterschapshuis een bete-
re leesbaarheid van gepubliceerde data. Het gaat om de kernregistraties van wa-
terschappen, zoals kunstwerken (bruggen), waterbeheergebieden en waterlopen.Door Remco Takken

Verbeterde keten datastromen
Kernregistraties in PDOK
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Detail-uitsnede waterkeringen in het landelijk portaal PDOK.

Met de klok mee: de feestelijke lancering van Datastromen door Het Waterschapshuis vond natuurlijk online plaats. 
Jaap van der Veen van Waterschap Zuiderzeeland knipt een lintje door, een blije programmamanager van  

Het Waterschapshuis Liesbeth van der Zee en Peter van den Pol, business-line manager Slimme Leefomgeving  
bij Geodan.

aan de gestelde eisen, zou je je schouders 
kunnen ophalen. Maar denk erom: de snelle 
maatwerkoplossing van vandaag is vaak wel 
het probleem van morgen.”

‘Nieuwe’ Bronhouder RIONED
De stichting RIONED voelt als een nieuwko-
mer, misschien zelfs wel een vreemde eend 
in de bijt tussen alle samenwerkende water-
schappen en ketenintegrators. Eric Oosterom 
legt uit: “Als je kijkt naar onze standaarden en 
het Woordenboek Stedelijk Water, dan zie je 
duidelijk overlap met de waterschappen. Uit-
eindelijk is het logisch dat we samen afstem-
men.” En uiteindelijk stamt de eerste aanloop 
van RIONED al uit 2013-2014. Oosterom: 
“Het was best een lange route. Het vergde 
nogal wat afstemming.” Terwijl hij een kaartje 
laat zien met buisleidingen van waterschap-
pen en RIONED, zegt hij: “Voor de buitenwe-
reld lijkt dit volstrekt vanzelfsprekend.” Ook 
RIONED kijkt naar de toekomst. Zo werkt de 
stichting al met linked data. “Ik durf te dromen 
van hele mooie toepassingen in BIM, digital 
twins… Daar vinden wij elkaar al met het Ka-
daster en Informatiehuis Water.” n

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

www.geotekst.eu.

www.hetwaterschapshuis.nl/datastromen

gezicht is onderschat, dat het meer een last 
zou zijn dan een lust. “Gegevensuitwisseling: 
ach, ‘what’s new’? Nou, nieuw is het zeker, 
je realiseert je dat alleen niet meteen. We 
bouwden een huis en leidden tegelijkertijd 
de metselaars op. Bovendien gaat het niet 
alleen om dataverwerking in verwerkings-
straten, maar ook om het inrichten van een 
cloud-omgeving. De leden van de keten za-
gen voor het eerst aanleveringen via GeoPac-
kage. Dat is echt een nieuwe standaard.” Ten 
slotte wijst Sanders op de gedegenheid van 
het Datastromenconcept: “Bij het noemen van 
standaard services, compliant en voldoend 

men bruikbaar zijn. Koos Boersma van het 
Informatiehuis Water raakte anderhalf jaar 
geleden betrokken bij Datastromen. “Met het 
projectteam zijn heel veel bruggen geslagen 
en over heel veel onderwerpen is uitgebreid 
gesproken en geworsteld. We stonden alle-
maal in de ‘samenwerkingsmodus’. In 2020 
hebben we de keten handen en voeten gege-
ven zodat we de stappen konden doorlopen 
waarmee je uitwisseling kunt organiseren. 
Uiteindelijk doen we dit allemaal voor bruik-
bare informatie.” 

Ketensamenwerking
Peter van den Pol van Geodan was betrokken 
bij het proces van ketenautomatisering. “Uit-
eindelijk is het gelukt om via bronhouders met 
eigen data en een flexibele vraag van afne-
mers, tóch eenduidig naar buiten te treden.” 
Eigenlijk spreekt hij liever over samenwerking 
dan over automatisering. “En ketensamen-
werking is complex. Kijk maar naar de Om-
gevingswet. Dat doe je niet zomaar een-twee-
drie. Je krijgt zoiets alleen voor elkaar als je 
je niet terugtrekt in je eigen specialisme. Het 
is uiteindelijk gebouwd door ons allemaal. 
Dankzij alle afspraken en afstemmingen, on-
der andere met Nieuwland Geo-Informatie, 
alle ‘Geodanners’ die hebben geholpen, 
PDOK, RIONED.”

Samenwerking met het Kadaster
Het Kadaster werkt al vanaf 2013, grofweg 
sinds het begin van PDOK samen met Het 
Waterschapshuis. Fons Sanders van het Ka-
daster denkt dat Datastromen op het eerste 
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In deze rubriek wordt een student die 
recent zijn of haar afstudeerwerk heeft 
afgerond in de spotlight gezet. Deze keer 
Liyao Zhang (MSc-student Geomatics). Zij 
heeft afstudeeronderzoek verricht naar het 
gebruik van 3D-puntenwolken in Aug-
mented Reality (AR) toepassingen op de 
mobiele telefoon. 
De mobiele AR-applicaties spelen een 
belangrijke rol op gebieden als architec-
tuur, industrieel ontwerp, navigatie, reclame, 
medicijnen en gamen. Het gebruik van 
puntenwolken in een mobiele AR-omgeving is nieuw. 
De continue detailniveaus (cLoD) voor puntenwolken 
zijn eerder bij de TU Delft gebruikt voor desktop- en 
web-gebaseerde 3D-viewers. De cLoD-methode is door 
Liyao Zhang nu voor het eerst ook in de mobiele AR-
omgeving toegepast. De positie van de gebruiker veran-
dert doordat deze rondloopt met de telefoon in de hand, 
maar mobiele telefoons hebben beperkte rekenkracht 
en geheugen. Bij de ontwikkeling heeft zij daarom de 

ARCore, Unity game engine tools en de pro-
grammeertaal C# gebruikt om dit probleem 
het hoofd te bieden. 
De cLoD-methode kan onnodige punten 
verwijderen zonder plotselinge verande-
ringen in dichtheid, zoals hinderlijk in 
de standaard discrete benaderingen van 
detailniveaus. Camerapositie, oriëntatie en 
afstand van de camera tot het punt worden 
gebruikt bij het fi lteren van de punten. 
Deze zijn ontwikkeld voor het gemak van 
de gebruiker en verwerkt in de grafi sche 

gebruikersinterface (GUI) met daarin instellingsopties 
voor de weergave. 
Het resultaat laat zien dat deze methode de weergave 
aanzienlijk kan verbeteren met een goede visuele kwa-
liteit en performance (in vergelijking met de traditio-
nele op mesh gebaseerde aanpak). 
De scriptie is te vinden op www.gdmc.nl/publications/ 
en de software op https://github.com/LiyaoZhang0702/
AR_PointCloud. 

Liyao Zhang 

GIS-technologie naar afdeling AE&T 

Een paar jaar na de overgang van het Onderzoeksinsti-
tuut OTB naar Bouwkunde, is OTB – waar GIS-techno-
logie (GISt) deel van uitmaakte – als afdeling opgehe-
ven. Na zorgvuldige afwegingen is vorig jaar besloten 
tot de overgang van GISt naar de afdeling Architectural 
Engineering & Technology (AE&T) van de faculteit. 
Per januari 2021 vormen de leerstoelen GISt en Design 
Informatics samen de nieuwe sectie Digital Technologies 
(DT) binnen AE&T.
De sectie DT richt zich op computationele methoden, 
technieken en tools om de gebouwde omgeving te 
onderzoeken (verzamelen van ruimtelijke gegevens), te 
begrijpen, modelleren, ontwerpen en fabriceren op alle 
schaalniveaus, van bouwcomponenten tot gebouwen 

en stedelijke en ruimtelijke planning. GISt werkt aan 
een paradigmaverschuiving naar geo-informatie op 
varioschaal, het gebruik van puntenwolk-representaties 
en doet onderzoek naar hoe de geo-informatie-infra-
structuur kan worden versterkt om complexe sociale, 
industriële en managementproblemen in de gebouwde 
omgeving op te lossen. Design Informatics overbrugt 
aspecten van informatica, architectonische engineering 
en ruimtelijke berekeningen.
 
Meer informatie over AE&T op https://www.tudelft.nl/
bk/over-faculteit/afdelingen/architectural-engineering-
and-technology/.
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recent zijn of haar afstudeerwerk heeft 
afgerond in de spotlight gezet. Deze keer 
Liyao Zhang (MSc-student Geomatics). Zij 
heeft afstudeeronderzoek verricht naar het 
gebruik van 3D-puntenwolken in Aug-
mented Reality (AR) toepassingen op de 
mobiele telefoon. 
De mobiele AR-applicaties spelen een 
belangrijke rol op gebieden als architec-
tuur, industrieel ontwerp, navigatie, reclame, 
medicijnen en gamen. Het gebruik van 
puntenwolken in een mobiele AR-omgeving is nieuw. 
De continue detailniveaus (cLoD) voor puntenwolken 
zijn eerder bij de TU Delft gebruikt voor desktop- en 
web-gebaseerde 3D-viewers. De cLoD-methode is door 
Liyao Zhang nu voor het eerst ook in de mobiele AR-
omgeving toegepast. De positie van de gebruiker veran-
dert doordat deze rondloopt met de telefoon in de hand, 
maar mobiele telefoons hebben beperkte rekenkracht 
en geheugen. Bij de ontwikkeling heeft zij daarom de 

ARCore, Unity game engine tools en de pro-
grammeertaal C# gebruikt om dit probleem 
het hoofd te bieden. 
De cLoD-methode kan onnodige punten 
verwijderen zonder plotselinge verande-
ringen in dichtheid, zoals hinderlijk in 
de standaard discrete benaderingen van 
detailniveaus. Camerapositie, oriëntatie en 
afstand van de camera tot het punt worden 
gebruikt bij het fi lteren van de punten. 
Deze zijn ontwikkeld voor het gemak van 
de gebruiker en verwerkt in de grafi sche 

gebruikersinterface (GUI) met daarin instellingsopties 
voor de weergave. 
Het resultaat laat zien dat deze methode de weergave 
aanzienlijk kan verbeteren met een goede visuele kwa-
liteit en performance (in vergelijking met de traditio-
nele op mesh gebaseerde aanpak). 
De scriptie is te vinden op www.gdmc.nl/publications/ 
en de software op https://github.com/LiyaoZhang0702/
AR_PointCloud. 

Liyao Zhang 

GIS-technologie naar afdeling AE&T 

Een paar jaar na de overgang van het Onderzoeksinsti-
tuut OTB naar Bouwkunde, is OTB – waar GIS-techno-
logie (GISt) deel van uitmaakte – als afdeling opgehe-
ven. Na zorgvuldige afwegingen is vorig jaar besloten 
tot de overgang van GISt naar de afdeling Architectural 
Engineering & Technology (AE&T) van de faculteit. 
Per januari 2021 vormen de leerstoelen GISt en Design 
Informatics samen de nieuwe sectie Digital Technologies 
(DT) binnen AE&T.
De sectie DT richt zich op computationele methoden, 
technieken en tools om de gebouwde omgeving te 
onderzoeken (verzamelen van ruimtelijke gegevens), te 
begrijpen, modelleren, ontwerpen en fabriceren op alle 
schaalniveaus, van bouwcomponenten tot gebouwen 

en stedelijke en ruimtelijke planning. GISt werkt aan 
een paradigmaverschuiving naar geo-informatie op 
varioschaal, het gebruik van puntenwolk-representaties 
en doet onderzoek naar hoe de geo-informatie-infra-
structuur kan worden versterkt om complexe sociale, 
industriële en managementproblemen in de gebouwde 
omgeving op te lossen. Design Informatics overbrugt 
aspecten van informatica, architectonische engineering 
en ruimtelijke berekeningen.
 
Meer informatie over AE&T op https://www.tudelft.nl/
bk/over-faculteit/afdelingen/architectural-engineering-
and-technology/.
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Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief 
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt 
uitgevoerd door afdeling OTB.

Tenure Track vacature GISt
 
Er is een nieuwe Tenure Tracker (TT) 
Universitair Docent (UD) vacature bij 
de leerstoel GISt (TU Delft). De docent 
zal betrokken worden bij onderzoek en 
onderwijs. De belangrijkste onder-

zoeksthema’s zijn ruimtelijke data-
acquisitie (zoals remote sensing en 
lidar), AI/machine learning toegepast 
op geo-data en 3D-visualisatie en in-
teractie (web/VR/AR). De deadline om 

te reageren op de vacature is 2 maart 
2021. Meer info op https://www.acade-
mictransfer.com/nl/296621/assistant-
professor-gis-technology/.

Overzicht afstudeerders 2020
Net als vorig jaar, ook aan het begin van dit jaar een overzicht 
van alle MSc Geomatics en MSc GIMA studenten die door 
GISt zijn begeleid. De onderstaande titels laten duidelijk zien 
dat het een rijk scala aan verschillende onderwerpen betreft, 
waar onze studenten het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. 
Bij deze (nogmaals) iedereen van harte gefeliciteerd!
De MSc Geomatics scripties:
•  Mutian Deng, Using Foreign Data Wrapper in PostgreSQL 

to Expose Point Clouds on File System
•  Charlotte Duynstee, Data driven sustainable mobility ana-

lysis in the city of Amsterdam
•  Konrad Jarocki, Parallel step assignment for continuous 

generalization constrained with target map
•  Jinglan Li, Manage 4D historical AIS data by space filling 

curve
•  Willem van Opstal, Automatic isobath generalisation for 

navigational charts
•  Erik van der Wal, Examining the influence of urban design 

on cyclist route choice in different weather conditions

•  Liyao Zhang, Visualization of Point Cloud Models in Mobile 
Augmented Reality Using Continuous Level of Detail 
Method

De MSc scripties:
•  Bart-Peter Smit, Creating Remote Situation Awareness of 

Indoor First Responder Operations using SLAM
•  Suzanne Maljaars, Detecting spatial ship behaviour pat-

terns using clustering of static and dynamic information in 
AIS data

•  Mick Visser, Creating a user-centric assessment framework 
to assess Spatial Data Infrastructures for Crisis Manage-
ment

•  Robin van de Wal, A GIS-based analysis of offensive move-
ment actions in football - Assessing the quality of off-the-
ball, offensive positioning in football using a GIS platform

Alle scripties zijn te vinden op www.gdmc.nl/publications.

Website voor FIG 3D Cadastres workshop 2021 open
De 7de Internationale FIG-workshop over 3D-kadasters 
vindt plaats in New York, van 11 tot 13 oktober 2021 (online 
deelname mogelijk). Het wordt wederom een gezamenlijk 
evenement met 3D GeoInfo.
De toenemende complexiteit van infrastructuren en dicht-
bebouwde gebieden vraagt om een goede registratie van de 
juridische status (privaat en openbaar), die slechts in beperk-
te mate kan worden geboden door de bestaande 2D kadas-
trale registraties. Onder de noemer ‘3D Cadastres’ wordt de 
registratie van de juridische status in complexe 3D-situaties 
onderzocht. De workshop over 3D-kadasters behandelt ont-
wikkelingen op de volgende gebieden:
•  Operationele ervaringen van 3D Land Administration 

System (LAS) (analyse, LADM-gebaseerd, van elkaar leren, 
hiaten ontdekken)

•  3D LAS kosteneffectieve workflow voor nieuwe en geactua-
liseerde 3D-percelen = 4D (onderdeel van de hele levenscy-
clus van ruimtelijke ontwikkeling: van planning, ontwerp, 

vergunning in 3D tot registratie en gebruik in 3D)
•  3D LAS web-gebaseerde verspreiding (bruikbaarheid, mens-

machine-interfaces, inclusief mobiel/AR)
•  Juridische aspecten voor 3D LAS, beste juridische praktij-

ken in verschillende wetgevingssystemen
•  Focus op grote steden, inclusief ontwikkelingslanden
•  3D in de herziening van ISO 19152, het Land Administra-

tion Domain Model (LADM)

Uitgebreide samenvattingen van 500 tot 1000 woorden 
moeten uiterlijk op 17 mei 2021 worden ingediend via https://
easychair.org/conferences/?conf=3dcad2021 (EasyChair). Au-
teurs van geaccepteerde inzendingen worden verzocht om de 
volledige paper voor 23 augustus 2021 in te dienen. De papers 
opgenomen in de proceedings worden gepubliceerd door FIG 
met ISBN/ISSN-referentie. 
Meer informatie op www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2021/.
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Theo Koolen werkte in samenwerking met drie onderwijsinstellingen een overkoepelend, breed en nieuw  
geodata-georiënteerd onderwijsprogramma uit: Geodata & Design.

Special

“De afgelopen jaren heb ik me ver-
diept in de manier waarop de 
ontwikkelingen op het gebied 

van techniek en ICT een invloed hebben 
op de manier van werken in uiteenlopende 
sectoren en het viel me op dat er ontzettend 
veel veranderingen tegelijkertijd plaatsvin-
den. In de landbouw zien we bijvoorbeeld 
niet alleen een toename van de robotisering, 

maar speelt ook het gebruik van geodata een 
steeds grotere rol voor bijvoorbeeld de preci-
sielandbouw, gewascontrole, dierherkenning 
en milieuaspecten van de bedrijven. Omdat 
het gebruik van geodata ook steeds belang-
rijker is in de bouw, de infra en de voeding- 
en gezondheidwereld, ben ik me erin gaan 
verdiepen welke bedrijven en instanties werk-
nemers zoeken die met geodata overweg 

De kerntaak van opleidingsinstituten is vrij eenvoudig te omschrijven, ze dienen 
onderwijstrajecten aan te bieden waarmee studenten worden klaargestoomd voor 
de arbeidsmarkt. Omdat de arbeidsmarkt verandert, worden bestaande opleidingen 
dan ook regelmatig herzien en aangepast aan de eisen van deze tijd. Toch kan het 
zijn dat er een gat valt tussen het onderwijs en de dagelijkse praktijk, omdat er bin-
nen het bedrijfsleven nieuwe functies ontstaan. In dat geval is het een goed idee om 
een nieuwe opleiding te beginnen, zoals de opleiding Geodata & Design. Door Lambert-Jan Koops

Studenten Geodata & Design zijn 
werknemers van de toekomst

Nieuwe mbo-opleiding toegespitst op moderne vaardigheden
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niet alleen stages, maar ook gastcolleges en 
het ondersteunen van specialisaties bij de op-
leiding.” 

Afwachten
Met de nieuwe opleiding in het vooruitzicht 
is het natuurlijk de vraag of daarmee snel 
genoeg voldaan kan worden aan de vraag 
vanuit het bedrijfsleven. Koolen vindt het las-
tig om daar een voorspelling over te doen. 
“Het is een nieuwe opleiding, dus het is even 
afwachten hoe snel het gaat. Als de scholen 
jaarlijks 25 of meer instromers krijgen, dan 
wil het wel. Mijn ervaring met nieuwe oplei-
dingen is echter dat het een aantal jaren duurt 
om de instroom op gang te krijgen. Als ik zie 
hoeveel vraag er is naar dit soort personeel, 
dan denk ik dat er voorlopig nog een dui-
delijke behoefte zal blijven. Wat dat betreft 
is het te hopen dat de opleiding een succes 
wordt en dan zullen er ongetwijfeld meerdere 
scholen deze opleiding gaan aanbieden.” n

www.rocva.nl/mbocollegezuidoost

www.zonecollege.nl

www.vistacollege.nl/studeren/mbo-opleidingen

expert. Allemaal andere namen voor func-
ties waarbij het kunnen inwinnen van en het 
omgaan met geodata de belangrijkste vaar-
digheid is. Natuurlijk, de ene keer werkt de 
medewerker met total stations en de andere 
keer met drones. De ene organisatie gebruikt 
ArcGIS en de andere QGIS, maar de basis is 
in alle gevallen hetzelfde. De bedrijven van 
tegenwoordig zoeken mensen die geodata 
begrijpen, GIS-tekeningen kunnen lezen en 
creëren, visualisaties en datapresentaties kun-
nen maken, klantcontacten kunnen onderhou-
den, ketenkennis hebben en ook de context 
begrijpen van het werk dat ze doen.”

Start in augustus
Op basis van de inventarisatie bij het bedrijfs-
leven heeft Koolen samen met de onderwijs-
partners een mbo-opleiding ontwikkeld die 
alle gewenste componenten bevat: Geodata 
& Design. Dit is een driejarige mbo-4-oplei-
ding, die tegelijkertijd ook wordt aangebo-
den als beroepsbegeleidende leerweg, een 
combinatie van werken en leren, waarbij de 
student in dienst van een bedrijf is en daar-
naast een opleiding volgt. Als alles volgens 
plan verloopt, zullen de eerste studenten van-
af 1 augustus 2021 van start kunnen. “Het 
algehele plan voor de opleiding is duidelijk, 
we hebben ook een wettelijk kader, alleen de 
toetsingscommissie moet het nog goedkeu-
ren. We verwachten dat dit half februari zal 
gebeuren. Momenteel werken we met enkele 
externe experts en vertegenwoordigers van 
de drie scholen aan het ontwikkelen van het 
lesprogramma. Het eerste leerjaar zal een 
brede basis leggen, waarbij het accent ligt 
op het inwinnen/verzamelen en invoeren van 
geodata. Studenten zullen in vier projecten 
hiermee kennis maken, waarna ze het jaar 
afronden met een stage van circa acht we-
ken. In het tweede jaar zal de aandacht wat 
meer uitgaan naar het beheer en de visua-
lisatievaardigheden van gegevens en in het 
derde jaar kunnen de studenten zich dan 
vervolgens specialiseren en zich ook meer 
richten op een specifieke sector. In dat derde 
jaar worden ze bovendien ook drie dagen 
per week gekoppeld aan een leermeester in 
een bedrijf, zodat ze ook bekend raken met 
de dagelijkse praktijk.”
De dagelijkse praktijk en de samenwerking 
met het bedrijfsleven zijn volgens Koolen 
belangrijk omdat ze voor beide partijen, 
studenten en werkgevers, duidelijke voorde-
len bieden. “We merken dat bedrijven heel 
graag willen meewerken, omdat ze goed 
opgeleide mensen nodig hebben en die op 
dit moment niet makkelijk te vinden zijn. De 
bedrijven denken ook echt actief met ons mee 
en bieden allerlei soorten ondersteuning aan, 

kunnen en wat ze precies vragen van die 
werknemers. Uiteindelijk werd dit een uitge-
breide inventarisatie van bedrijven en orga-
nisaties, en daarbij kwam ik tot de conclusie 
dat er eigenlijk geen enkele opleiding is die 
studenten aflevert met het profiel waar deze 
werkgevers behoefte aan hebben. Er zijn wel 
opleidingen op wo- en hbo-niveau, maar op 
het gebied van het mbo en mbo+ is er niets. 
Sommige bouw- en infra-opleidingen hebben 
wel wat geo-onderdelen in het programma 
opgenomen, maar er is geen gerichte mbo-
opleiding waar studenten leren hoe ze op 
een moderne manier geodata kunnen inwin-
nen, verwerken, beheren en data visualiseren 
tot informatie. Dat leek me wel een gemis.”
Aan het woord is Theo Koolen, een concept-
ontwikkelaar die na een uitgebreide carrière 
in het voortgezet en middelbaar beroepson-
derwijs sinds 2015 werkzaam is als zelfstan-
dig onderwijsadviseur. In die hoedanigheid 
ging hij in 2019 in gesprek met een drietal 
opleidingsinstituten over de mogelijkheid 
om een nieuwe mbo-opleiding te starten. 
Het ROC van Amsterdam-Flevoland (College 
Zuidoost), Zone.college Zwolle (AOC) en 
VISTA college (ROC Midden & Zuid-Limburg) 
besloten daarop de krachten te bundelen en 
samen met Koolen na te denken over de in-
houd van deze unieke opleiding. 

Uiteenlopende sectoren
Belangrijk bij een nieuwe, moderne opleiding 
die gericht is op het gebruik van geodata, is 
dat de nadruk ligt op de algemene toepassing 
en mogelijkheden van geodata in de verschil-
lende sectoren, zo stelt Koolen. “Juist omdat 
er in zulke uiteenlopende sectoren behoefte is 
aan werknemers die met geodata kunnen om-
gaan, leek het logisch om van een overkoepe-
lend breed geodata-georiënteerd onderwijs-
programma uit te gaan waarin studenten dan 
uiteindelijk wel een specialisatie kunnen kie-
zen die bij de persoonlijke belangstelling en 
een sector aansluit. Om dit overkoepelende 
programma goed te kunnen invullen, heb ik 
samen met een paar collega-docenten van de 
drie instellingen in eerste instantie in de eerste 
helft van 2020 met zo’n veertig bedrijven en 
instanties gesprekken gevoerd. Van hen wilde 
ik horen welke trends zij zien op het gebied 
van geodata en design, en welke vaardig-
heden zij zoeken in nieuwe werknemers. 
De gemeenten, provincies, waterschappen, 
groenbedrijven, adviesbureaus en ingenieurs-
bedrijven die ik sprak, schetsten samen een 
plaatje van de werknemer van de toekomst 
die nu nog niet zo duidelijk omschreven is. 
De ene keer wordt deze werknemer een geo-
beheerder genoemd en de andere keer een 
GIS-tekenaar, landmeetkundige of geodesie-
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Fervent Opleidingen ontwikkelde samen met MUG een praktijkopleiding Assistent Landmeetkunde −  
Geo Inwin Operator.

Gedurende tien jaar geo-ICT en geo-
data bij MUG Ingenieursbureau 
is door het bedrijf continu geanti-

cipeerd op de (komende) vraag vanuit de 
markt. Opvallend is dat er enerzijds behoefte 
is aan hoogwaardige geo-ICT-consultancy, 
maar anderzijds begint geo steeds meer ‘ge-
woon’ te worden binnen de bedrijfsproces-
sen van een organisatie. Hierdoor neemt de 
behoefte naar een operatorsprofiel dan ook 
sterk toe. In deze behoefte constateert MUG 
een spanning bij de werving, waarbij vraag 
en aanbod (vanuit de geo-opleidingen en in-
stroom) lastig is. Vanuit de behoefte aan geo-
operators en het gemis van instroom bij oplei-
ders heeft MUG dan ook een intern trainee/
talentenprogramma ontwikkeld met eigen 
opleidingen. Ook bij landmeters is de situatie 
complex, daar is al helemaal geen uitstroom 
en neemt de schaarste aan geodetisch perso-
neel landelijk toe. Het creatief omgaan met 
deze problemen heeft inmiddels geresulteerd 
in een nieuw bedrijf dat gezien kan worden 
als een startpunt of een herstartpunt in een 
Leven Lang Ontwikkelen in de geo. 

Geo steeds meer ‘gewoon’
GIS en geo-ICT worden geassocieerd met 
specialistische wo- en hbo+-profielen. Door 
ontwikkelingen als de Omgevingswet met 
haar digitale stelsel, de toenemende behoefte 
aan goede data voor het beheren van de 
openbare ruimte, de wettelijke basisregistra-
ties en integratie daarvan met de SOR (sa-
mengestelde objectenregistratie), de energie-
transitie en de toenemende behoefte aan 3D, 
worden geo-ICT en geo-data steeds meer een 
‘normaal’ onderdeel in een organisatie. Geo-
data die op orde gebracht en beheerd moe-

ten worden, van lijn naar vlak of van 2D naar 
3D moeten worden omgezet, of opnieuw 
moeten worden ingewonnen of geïnventari-
seerd. Voor al deze processen zijn operators 
nodig die veel meer een mbo+- of een star-
tend hbo-profiel hebben. In het verleden was 
MUG zelf ook gefocust op hbo+-profielen die 
door konden groeien naar geo-ICT-consultant. 
Maar MUG constateerde dat ook de rol van 
gegevensbeheerder veel beter door mbo+’ers 
en startende hbo’ers uitgevoerd kan worden. 
MUG is vooral een projectorganisatie, maar 
is gespecialiseerd in data-op-ordeprojecten. 
Bij vrijwel elke Regionale uitvoeringsdienst, 
elk noordelijk waterschap, vele gemeenten, 
provincies en Rijkswaterstaat worden data-
op-ordetrajecten uitgevoerd, maar neemt de 
behoefte aan tijdelijk personeel ook toe.

Eigen opleiding en omscholen
In Nederland is prachtig onderwijs beschik-
baar voor geo-ICT- en GIS-specialisten en toe-
komstige consultants. Kijk bijvoorbeeld naar 
de hbo-opleidingen van HAS Hogeschool 
Geo Media & Design of Applied Geo-Infor-
mation Science, of de commerciële opleiding 
Geo-ICT van NOVI. Maar ook de MSc Geo-
graphical Information Management and Ap-
plications bij de Universiteit Utrecht of Unigis. 
Maar een opleiding voor beheer en gebruik 
op bijvoorbeeld mbo-niveau is eigenlijk niet 
beschikbaar. Dit gemis was voor MUG de 
reden om eigen opleidingen te ontwikkelen 
en zelf medewerkers op te leiden of om te 
scholen. Op de langere termijn komt er geluk-
kig wel een mbo-variant van de Geo Media & 
Design-opleiding. Het ROC van Amsterdam-

Tien jaar geleden voegde MUG Ingenieursbureau geo-ICT en geo-data toe aan zijn 
landmeetkundige discipline. Inmiddels zijn er ruim zeventig geo-medewerkers 
actief vanuit de locaties Leek en Wognum. MUG Ingenieursbureau is daarmee een 
stevige geo-partij in Noord-Nederland. De geo-activiteiten zijn gericht op de hele 
keten van inwinning tot informatieproduct, dus van landmeten, laserscannen, 
BIM en GIS tot geo-ICT. Door Hans Hainje

Anticiperen op de gaten in 
het geo-onderwijs

MUG Ingenieursbureau, Stichting GEO Innovatie en Geokompas 
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MUG constateerde dat de rol van gegevensbeheerder veel beter door mbo+’ers en startende hbo’ers uitgevoerd 
kan worden.

activiteiten gericht op de gehele branche. 
Zo hebben ook noordelijke collega-bureaus 
hun eigen medewerkers de praktijkopleiding 
laten volgen. Dit krijgt nog een breder ver-
volg. Op het moment van schrijven scharen 
de brancheverenigingen GeoBusiness Neder-
land en Geo-Informatie Nederland zich ach-
ter de doelstellingen van de Stichting GEO 
Innovatie. Beide brancheverenigingen leve-
ren elk een vertegenwoordiger die ook zitting 
neemt in het bestuur van de stichting. 

Geokompas
Omdat projectmatige werkzaamheden en 
detachering zich niet optimaal laten combi-
neren, heeft MUG Ingenieursbureau in janu-
ari 2021 een nieuw bedrijf opgericht met de 
naam Geokompas. Deze laatste richt zich op 
het aanbieden van traineeships, detacheren, 
opleiden en het bij- en omscholen van geo-
operators (van inwinnen tot gegevensbeheer). 
Geokompas is opgericht samen met partner 
Sjoerd van der Wiel. Hij heeft ervaring met 
opleidingen, uitzenden, werving en selectie 
en werkgelegenheidsprojecten. Hans Hainje, 
afdelingshoofd Geo-ICT & Geo-Info bij MUG 
Ingenieursbureau, richt zich met zijn ‘zicht op 
geo’ op de inhoud terwijl Ruud de Wilde zich 
als hoofd HRM richt op de SROI-opgaven, 
het operationeel management en de HRM-
aspecten. De intentie is om medewerkers 
een startpunt te geven voor het Leven Lang 
Ontwikkelen in de geo-branche en dé kennis-
capaciteitsleverancier te zijn op het gebied 
van geo-gegevensinwinning, -beheer en -ge-
bruik voor mbo+’ers en startende hbo’ers. n

Hans Hainje is afdelingshoofd Geo-ICT & Geo-Info bij MUG 

Ingenieursbureau. Voor meer informatie, zie www.mug.nl. 

ter te worden. Met verbazing ontvingen we 
deze reactie. We realiseerden ons toen dat 
rond landmeting de perceptie van potentiële 
werknemers onjuist was en dat de drempel 
− om juist centraal in het land (SOMA Har-
derwijk) opgeleid te worden − te hoog was. 
Regionaal werven en opleiden lijkt dé oplos-
sing. 

Aansluiting op mbo-4 
Het is mooi om te zien dat van de toen op-
geleide landmeetassistenten velen nog steeds 
bij MUG werken en nu een parttime oplei-
ding bij het SOMA College of NOVI volgen. 
Bij het volgende ‘klasje’ is het ontwikkelde 
lesmateriaal gereviewd en waar nodig aan-
gepast. De opleiding biedt als basis nu mooie 
doorgroeimogelijkheden. In afstemming met 
het SOMA College is de inhoud van ons pro-
gramma zo opgezet dat het ook mogelijk is 
om hierna door te stromen naar hun verkorte 
mbo-4-opleiding. Zowel het SOMA als de 
branchevereniging GeoBusiness Nederland 
zijn enthousiast over dit concept. Daarmee 
lijken werving en selectie in de regio en de 
doorstroom naar een volledig mbo-diploma 
via het SOMA een oplossing voor de be-
perkte instroom en de schaarste die er is aan 
landmeetkundig personeel. Daarnaast onder-
steunen wij infra-mbo-4-opleidingen met geo-
detische keuzedelen. 

Hele branche
Vanuit de samenwerking tussen Fervent en 
MUG is de Stichting GEO Innovatie ontstaan. 
De stichting heeft meerdere doelstellingen 
waarvan de focus op onderzoek en ontwik-
keling in het kader van geo-onderwijs er één 
van is. Vanaf het begin zijn de opleidings-

Flevoland, het Zone.college Zwolle en het 
VISTA college Sittard starten vanaf zomer 
2021 ook een mbo-4-opleiding. MUG is be-
trokken bij de ontwikkeling van deze oplei-
ding. 
Ook op het gebied van landmeting en maat-
voering had MUG net als vele collega’s ook 
een groot probleem met de instroom van 
nieuw personeel. De Hogeschool Utrecht 
had een hoogwaardige geodetische oplei-
ding, maar sinds de transitie van de HU naar 
Build Environment is deze opleiding gesneu-
veld. Ook op de ROC’s is landmeting en/of 
maatvoering hoogstens nog als een keuzevak 
beschikbaar. De enige gespecialiseerde mbo-
instelling is het SOMA College in Harder-
wijk. Het SOMA College heeft al jarenlang 
het probleem dat zij klassen niet vol krijgen. 
Landmeten wordt kennelijk niet als een sexy 
vak gezien. Dat blijkt ook wel uit het feit dat 
er diverse andere ROC’s Landmeten als keu-
zevak aanbieden, waar helaas geen gebruik 
van wordt gemaakt.

Regionaal enthousiasme
Als ingenieursbureau met een gelieerde aan-
nemer krijgt MUG regelmatig te maken met 
SROI (Social Return of Investment)-trajecten, 
maar ook zijn er regelmatig grote (waterpas-
sing, monitoring) projecten waar een flink 
aantal landmeetassistenten voor nodig is. In 
samenwerking met de Fervent Groep is via 
een regionale wervingscampagne een groep 
assistenten aangetrokken en opgeleid. Fer-
vent Opleidingen ontwikkelde hiervoor sa-
men met MUG een praktijkopleiding Assistent 
Landmeetkunde − Geo Inwin Operator. Alle 
deelnemers in dat traject gaven aan het fan-
tastisch te vinden om in de toekomst landme-
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UWV maakt ieder jaar een overzicht 
van beroepen met moeilijk vervulbare 
vacatures. Daarmee wordt zichtbaar 

welke beroepen goede kansen bieden op 
werk en waar het zinvol is te investeren in 
scholing van bijvoorbeeld werkzoekenden. 
Bij het bepalen van kansrijke en minder 
kansrijke beroepen is vooral gekeken naar 
de verhouding tussen het aantal vacatures 
en werkzoekenden en is de invloed van de 
coronacrisis pas in tweede instantie meege-
nomen. Bovendien lijkt de coronacrisis van 
tijdelijke aard en blijkt dat de beroepen met 
moeilijk vervulbare vacatures in december 
2020 ook al het jaar daarvoor die status 
hadden. Het gaat dan ook om specifieke 
beroepen waarvoor doorgaans een langdu-
rige opleiding noodzakelijk is, vaak op hbo-
niveau of hoger. Een goed voorbeeld van een 
dergelijk beroep is dat van geo-ICT’er, en het 
feit dat er veel vraag is naar dergelijke werk-
nemers wordt beaamd door Ruud Groothuis, 
uitgever bij CMedia en in die hoedanigheid 
betrokken bij vacaturesite GISjobs. “Het is 
opmerkelijk hoe de vraag naar goed ge-
schoold personeel eigenlijk onverminderd 
blijft aanhouden. Met onze site brengen 
we vraag en aanbod van vacatures van 
BIM- en GIS (geo-ICT)-professionals bij 
elkaar en daarbij zien we dat met name 
de werkgevers momenteel heel veel 
behoefte hebben aan een dergelijk 
platform. Jobboards bieden in het al-
gemeen als voordeel dat ze veel meer 
bereik bieden dan alleen een vaca-
ture op een eigen website en met 
deze personeelsschaarste is het voor 
werkgevers belangrijker dan ooit dat 
ze buiten hun eigen netwerk kijken. 

Uiteraard bieden we daar ook on-

dersteuning voor aan, bijvoorbeeld door de 
vacature-alertmails die we sturen naar onze 
database. Zo wordt een vacature verspreid 
onder de relevante doelgroep en niet gezien 
door willekeurige passanten.”

Nieuwe branches
De grote vraag naar geo-ICT’ers is volgens 
Groothuis het gevolg van een aantal zaken. 
“Om te beginnen ontwikkelt het vakgebied 
zich momenteel heel snel en daarmee is er 
veel ruimte voor nieuwe mensen die taken 
oppakken die voorheen nog niet hoefden 
te worden uitgevoerd. Daarnaast is er ook 
steeds meer behoefte aan personeel met een 
geo-ICT-achtergrond in branches die daar 
niet traditioneel om bekend staan. Dat het 
Kadaster mensen nodig heeft met een geo-
ICT-opleiding zal niemand verbazen, maar 
ook in de finance, automotive, chemie en de-
tailhandel is er vraag naar personeel dat met 
geografische data om kan gaan. Tenslotte is 
het ook nog eens zo dat het niet makkelijk is 
om zomaar over te stappen naar de geo-ICT. 
Misschien dat algemeen opgeleide IT’ers nog 
het makkelijkst om te scholen zijn, maar daar 
is nu ook niet bepaald een overschot van, zo 
blijkt uit de cijfers.”
Met zijn laatste opmerking refereert Groot-
huis aan het UWV-rapport over kansrijke be-
roepen, waarin vermeld staat dat de arbeids-
markt voor ICT-beroepen al sinds halverwege 
2017 als ‘zeer krap’ te typeren is en dat ook 
hiervoor geldt dat het niet alleen de ICT-be-
drijven zelf zijn die maar lastig personeel kun-
nen vinden, maar ook andere partijen, zoals 
banken, de overheid en online-winkels. 

Het zal niemand ontgaan dat er momenteel een fors tekort is aan geo-ICT’ers. 
Studenten worden vanuit de schoolbanken ingelijfd door werkgevers en de  
afgestudeerden die niet meteen bij hun stageplek aan de slag kunnen, hebben in  
no-time een baan na het behalen van hun diploma. Wat moeten bedrijven doen 
om hun geo-ICT-vacatures gevuld te krijgen? Door de redactie

Personeelsschaarste op gebied 
van geo-ICT nog actueel

Werkgevers moeten actief op zoek naar werknemers

Ruud Groothuis, uitgever bij CMedia: “Het is duidelijk dat in de huidige 
markt de werkgevers zeer actief op zoek moeten naar nieuwe mensen.”

Special
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Op korte termijn valt het niet te verwachten dat de schaarste aan geo-ICT’ers zomaar zal zijn verdwenen.

met BIGnieuws: de vacatures verschijnen in 
de nieuwsbrieven van het blad en staan ook 
op de bijbehorende websites. Daarnaast pro-
moot BIGnieuws de vacatures via Facebook 
en Twitter. Zo kan een geo-ICT’er die niet per 
se op zoek is naar een nieuwe baan, toch in 
aanraking komen met de vacature.”

Tips voor werkgevers
Op korte termijn valt het dus niet te verwach-
ten dat de schaarste aan geo-ICT’ers zomaar 
zal zijn verdwenen. “De benodigde scholing 
is te uitgebreid voor een snelle reparatie en 
de cijfers wijzen erop dat de arbeidsmarkt 
de coronadip aan het verslaan is met een 
afnemende algehele werkloosheid en een 
toenemend aantal vacatures. Mijn belangrijk-
ste tip voor werkgevers die op zoek zijn naar 
een geo-ICT’er is dan ook, natuurlijk naast 
de aanbeveling om onze site te gebruiken, 
dat ze hun vacature zo aantrekkelijk mogelijk 
maken. Dat hoeft niet per se een hoger loon 
te betekenen, maar kan ook door de invulling 
van een vacature te personaliseren, zodat 
deze maximaal aansluit bij de wensen van de 
werknemer. Tenslotte is het natuurlijk belang-
rijk dat er genoeg nieuwe mensen worden 
opgeleid tot geo-ICT’er en in dat opzicht ligt 
er eigenlijk de opdracht voor alle werkgevers 
om het vak te promoten en duidelijk te maken 
aan studenten dat geo-ICT interessant en leuk 
is.” n

www.gisjobs.nl

48 procent een jaar eerder. Daarnaast wordt 
er ook steeds meer gezocht via social media 
en zorgen mensen steeds vaker dat ze online 
zichtbaar zijn voor werkgevers en bureaus.”
De trends op de arbeidsmarkt pleiten dus voor 
de inzet van vacaturesites in het algemeen. 
Volgens Groothuis is de inzet van gespeci-
aliseerde sites met name nuttig in sectoren 
waar de personeelsschaarste het hoogst is, 
zoals de geo-ICT. “Het is duidelijk dat in de 
huidige markt de werkgevers actief op zoek 
moeten naar nieuwe mensen en daarbij dus 
op plekken aanwezig moeten zijn waar de 
kans het grootst is dat een potentiële werkne-
mer tegen een vacature aanloopt, ook als hij 
of zij niet echt op zoek is. Om dat soort toe-
vallige confrontaties te bevorderen, werken 
we als gisjobs.nl bijvoorbeeld actief samen 

Bovendien heeft de coronacrisis het tekort 
aan ICT-ers alleen maar erger gemaakt, om-
dat er door de toename van het thuiswerken 
op dit moment extra vraag is naar professi-
onals met kennis van cloud-toepassingen en 
naar security specialisten.

Actief op zoek
Met de blijvende vraag naar geo-ICT´ers blijft 
de rol van vacaturesites voor deze doelgroep 
nog steeds relevant, zo stelt Groothuis: “Va-
caturesites zijn nog steeds het meest gebruik-
te middel om een baan te zoeken en de po-
pulariteit blijft toenemen. Uit een onderzoek 
van Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, het 
AGO, in 2019 bleek dat in dat jaar 61 pro-
cent van de Nederlandse beroepsbevolking 
een vacaturesite gebruikte ten opzichte van 

Het Zuiderkruis 33, Den Bosch

Tel.: +31-(0)73-61538-88

Mail: info@isdgroup.nl 

Web: www.isdgroup.com/nl/

BIJ ISD AAN HET JUISTE ADRES VOOR

CAD- EN PDM/
PLM OPLOSSINGEN
De ISD Group is met de producten HiCAD en HELiOS één van 
de grootste aanbieders van hoog geïntergreerde CAD- en PDM- 
oplossingen. 

Met al 40 jaar ervaring het gebied van engineering is de ISD 
Group een vertrouwde partner van productontwikkeling tot en 
met de After-sales service.
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Voor een deel zijn de veranderingen in 
de Nieuwland-opleidingen van prak-
tische aard: cursisten wensen steeds 

meer hun opleidingen online te volgen. Met 
het aanbod aan e-learning is dat ook moge-
lijk, waarbij de docenten de cursisten remote 
ondersteunen via videobellen of middels het 
interactieve Nieuwland-forum. Emil Roes, ac-
countmanager en marketingmedewerker bij 
Nieuwland, vertelt hierover: “Uiteraard zijn 
we onze e-learning modules continu aan het 
updaten en we breiden ons aanbod steeds 
verder uit. Zo is onlangs ook onze e-learning 
cursus voor QGIS-gevorderden beschikbaar 
gekomen. Deelnemers kunnen in de webshop 
van NieuwlandGeo zelf het e-learning aan-
bod inzien, zich online inschrijven en direct 
starten. De e-learning vindt plaats in een  
Learning Management System waarbij de 
cursist wordt ondersteund door een vakdocent 
en waar de kennis getoetst en de voortgang 

bijgehouden wordt. Bij succesvolle afronding 
ontvangen de cursisten een certificaat.”

Blended learning
De opleidingen Basis Geo-Informatie en Post-
hbo Geo-Informatievoorziening bij Nieuw-
land omvatten ook belangrijke lessen en 
praktijkonderdelen die niet met alleen e-lear-
ning zijn te ondervangen. Roes vertelt hoe dit 
wordt opgelost: “Voor deze opleidingen heb-
ben we een gemengde aanpak ontwikkeld, 
het zogenaamde blended learning, waarin 
naast e-learning ook les wordt gegeven in 
online klaslokalen via video-vergaderen, en 
daarnaast ook ruimte wordt geboden om – 
uiteraard met inachtneming van alle maatre-
gelen rond Covid-19 – in kleine groepen met 
een docent te werken in onze ruim opgezette 
leslokalen op locatie. Op deze manier heb-
ben al onze opleidingen doorgang kunnen 
vinden totdat de algehele lockdown een feit 

Opleidingen zijn steeds vaker online en op maat, zoals voor de WIOR in Amsterdam. 

Nieuwland is van oudsher dé opleider voor starters in het GIS-werkveld en GIS’ers 
die zich verder willen ontwikkelen. Bekend zijn de opleiding Basis Geo-Informatie 
voor beginnende GIS-medewerkers en de opleiding Post-hbo Geo-Informatievoor-
ziening voor ervaren medewerkers die een beleidsrol willen invullen. Daarnaast 
biedt de organisatie veel cursussen voor gebruik van ArcGISPro, QGIS en PostGIS, 
vaak ook in de vorm van e-learning. Met de Covid-19-epidemie ziet Nieuwland 
dat de vraag naar opleidingen sterke veranderingen doormaakt. Door de redactie

Geo-opleidingen in stroom-
versnelling

E-learning en blended learning zullen blijven

Special

Amsterdam
Het wordt steeds drukker in Amsterdam en dat betekent dat het werken in de openbare 
ruimte steeds meer impact heeft op de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd zijn er meer 
voorzieningen zoals laadpalen, glasvezel, sensoren en slimme straatverlichting die moet 
worden aangelegd en onderhouden. Dit vraagt naast coördinatie vanuit de gemeente 
ook afstemming tussen partijen in de keten, publiek en privaat, waarbij alle partijen over 
actuele en accurate gegevens moeten kunnen beschikken.
De gemeente Amsterdam wil dat bedrijven en organisaties weten wat ze kunnen verwach-
ten bij de aanvraag voor een WIOR-vergunning. De nieuwe applicatie VICTOR onder-
steunt dit proces. De applicatie bevat alle stappen in het proces en bovendien de contac-
ten en middelen die daarbij nodig zijn. De nieuwe applicatie VICTOR vervangt de oude 
systemen CORA en MOOR. Minder administratie, meer flexibiliteit, een sneller proces, 
maar vooral meer overzicht en regie over het verloop van het WIOR-proces.
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De nieuwe applicatie VICTOR ondersteunt het vergunningverleningsproces in de gemeente Amsterdam en is het 
studie-onderwerp van de e-learning. 

nemen om volgens de richtlijnen te werken en 
besmettingen te voorkomen.”
Er komt steeds meer interesse in geo-opleidin-
gen van buiten het traditionele GIS-werkveld. 
Een voorbeeld daarvan zijn verschillende 
vakgebieden die met BIM en 3D-ontwerp 
gaan werken, waarbij ze steeds meer te 
maken krijgen met het gebruik van geodata 
en uitwisseling met geo-partners. Roes ziet 
daarnaast ook nog een andere trend: “Een 
ontwikkeling is dat de ruimtelijke component 
bij steeds meer processen een belangrijke 
rol gaat spelen, ook buiten het gebruikelijke 
geodomein. En dat leidt ertoe dat Nieuw-
landGeo ook voor deze nieuwe toepassingen 
cursussen ontwikkelt, vaak in de vorm van e-
learning. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
e-learning die we hebben neergezet voor de 
VICTOR-applicatie van de gemeente Amster-
dam. Uiteraard worden onze opleidingen 
ook intern volop ingezet bij het inwerken van 
nieuwe collega’s en bij het uitbreiden van 
kennis op diverse vlakken. Dit om bij de uit-
voering van werkzaamheden voor onze klan-
ten en bij detacheringen, goed beslagen ten 
ijs te komen.” n

www.opleidingengeo.nl 

www.nieuwlandgeo.nl/opleidingen/e-learning 

werd. Overigens is NieuwlandGeo ervan 
overtuigd dat e-learning en blended learning 
blijvende ontwikkelingen zijn en dat dit de 
komende jaren de kern zal vormen van onze 
geo-opleidingen.”

Opleiding op maat
Vanuit verschillende organisaties zien Roes 
en zijn collega’s een groeiende vraag naar 
opleidingsprogramma’s op maat voor groe-
pen medewerkers. Geen slechte ontwikkeling 
voor Nieuwland, aangezien deze organisa-
tie hier al de nodige ervaring mee heeft. Roes 
denkt bovendien goed te begrijpen waarom 
de vraag naar maatwerk op opleidingsgebied 
zo sterk is: “De voordelen voor opdrachtge-
vers zijn duidelijk: de inhoud van een cursus 
wordt goed op de werkzaamheden van de 
deelnemers afgestemd en bij grote groepen is 
er natuurlijk sprake van een schaalvoordeel. 
Daar komt nu nog bij dat organisaties zelf de 
regie houden over de manier waarop cursus-
sen worden georganiseerd en bij cursussen-
in-huis zelf hun verantwoordelijkheid kunnen 

Aan de e-learning WIOR zullen de komende tijd meer dan duizend cursisten deelnemen.

VICTOR en e-learning
In opdracht van de gemeente Amster-
dam heeft NieuwlandGeo een e-learning 
module ontworpen. Joy Visscher heeft 
met Max Huisman van de gemeente Am-
sterdam intensief samengewerkt aan een 
uitermate interactieve leermodule waar 
de gebruiker na een algemene introduc-
tie, de basisfunctionaliteiten van VICTOR 
krijgt uitgelegd.
Vervolgens wordt op basis van de werk-
zaamheden die een medewerker in een 
specifieke rol uitvoert, de cursist meege-
nomen in het WIOR-proces. Met behulp 
van verschillende casussen raakt de cur-
sist bekend met de nieuwe applicatie. 
Via video’s en oefeningen leert men 
binnen een rol welke handelingen er in 
VICTOR uitgevoerd moeten worden om 
het WIOR-proces foutloos te doorlopen. 
Iedere rol wordt afgesloten met toetsing. 
Na het behalen van de toets(en) krijgt de 
eindgebruiker toegang tot VICTOR.

Duizend cursisten
De nieuwe applicatie VICTOR is door 
Omnimap ontwikkeld. Voor de kaart 
en geo-functionaliteit in deze applicatie 
wordt gebruikgemaakt van WebGIS-
software van NieuwlandGeo. De geo-
componenten worden met behulp van 
een API aangeroepen. 
Omdat Nieuwland al eerder een succes-
volle e-learning module rondom Erfpacht 
voor de gemeente Amsterdam heeft ge-
maakt, kwam NieuwlandGeo ook voor 
deze digitale leeromgeving in beeld. 
Aan de e-learning WIOR gaan de ko-
mende tijd meer dan duizend cursisten 
deelnemen.

Zie ook https://vimeo.com/386436276.
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Fred Toppen, universitair docent aan de Universiteit Utrecht: “GIMA wil een brede opleiding zijn, die de  
ontwikkelingen in het vakgebied meeneemt zonder meteen op elke trend in te springen.” 

Geographical Information Management and Applications, oftewel GIMA, is als 
masterprogramma een product van een voor Nederland unieke joint venture van 
vier verschillende universiteiten. De Universiteit Utrecht, de Technische Universi-
teit Delft, de Universiteit Twente en de Wageningen Universiteit leveren alle hun 
input voor de opleiding die zowel fulltime als parttime kan worden gevolgd. Voor 
dit laatste is gekozen om het vooral ook voor instromers uit het bedrijfsleven 
mogelijk te maken om de studie te volgen. Door Lambert-Jan Koops

Dagelijkse praktijk komt organisch 
terug in programma GIMA 

Opleiding levert veertig geo-informatica masters per jaar

Special
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“Dat is typisch zo´n onderwerp waarvan we 
wel aanvoelen dat het interessant en relevant 
is, maar waarvoor we nog geen speciale 
aanpassingen doorvoeren in ons program-
ma. Onze docenten krijgen er echter vanzelf 
mee te maken, bijvoorbeeld omdat een stu-
dent Deep Learning opneemt in zijn of haar 
thesis, en pakken het dan automatisch op 
wanneer ze het interessant genoeg vinden. 
Op die manier wordt zo´n onderwerp dus op 
organische wijze opgenomen in de studie.”

Mid-career professionals
De studenten die GIMA aflevert, worden 
hartelijk verwelkomd op de arbeidsmarkt en 
de samenwerking met de stagebedrijven ver-
loopt ook naar alle tevredenheid. Het enige 
verbeterpunt dat Toppen momenteel ziet met 
betrekking tot de interactie met het bedrijfsle-
ven, is de instroom van studenten die al werk-
zaam zijn in de geo-informatie. “We zijn van 
gemiddeld twintig naar zo’n veertig studenten 
per jaar gegroeid in de afgelopen jaren, een 
hoeveelheid waar we erg tevreden over zijn, 
net als bijvoorbeeld het feit dat steeds meer 
vrouwen de studie weten te vinden. De toe-
stroom van mid-career professionals is echter 
wel afgenomen en dat beschouw ik toch wel 
als een gemis. Het biedt deze mensen name-
lijk niet alleen nieuwe carrièrekansen, maar 
zorgt bij ons ook voor een frisse mix van stu-
denten met verschillende achtergronden. Wat 
dat betreft kan ik ook niet genoeg benadruk-
ken dat een GIMA-studie voor echt iedereen 
de moeite van het overwegen waard is.” n

www.msc-gima.nl

en stage om te gooien laat volgens Toppen 
twee dingen zien: de vaardigheden van de 
studenten die GIMA aflevert sluiten goed aan 
op de wensen van het bedrijfsleven én er is 
een duidelijk tekort aan geschoold personeel. 
“Omdat ik de stagebeoordelingen langs zie 
komen, zie ik dat de studenten in de prak-
tijk eigenlijk altijd tussen de 7 en 8,5 scoren. 
Die cijfers krijgen ze niet uit vriendelijkheid, 
maar zijn het bewijs dat ze inhoudelijk een 
bijdrage leveren en weerspiegelen het feit dat 
de studenten goed kunnen functioneren in het 
bedrijfsleven. Daarnaast is er gewoon ook 
heel veel vraag naar academisch opgeleide 
geo-informatici: zo’n 85 procent van de af-
gestudeerde studenten heeft binnen een jaar 
een baan. Een kwart van de gediplomeerden 
kiest daarbij voor een onderzoekpositie, de 
rest vindt een plek bij overheden of commer-
ciële organisaties.”

Brede opleiding
Als opleiding binnen een vakgebied dat nog 
sterk in ontwikkeling is, is het voor GIMA be-
langrijk om bij de tijd te blijven. Toppen en 
zijn collega´s evalueren dan ook periodiek 
of de opleiding nog voldoet aan de eisen 
die worden gesteld binnen het vakgebied. 
Daarnaast vindt er elke zes jaar een evalu-
atie plaats door een externe commissie die de 
opleiding certificeert, iets wat voor het laatst 
gebeurd is in 2019. “Samen zorgen deze 
beoordelingen ervoor dat het curriculum van 
de opleiding op het gewenste niveau blijft”, 
zo stelt Toppen. “Onze bedoeling is daarbij 
vooral dat we een brede opleiding blijven, 
waarbij we de ontwikkelingen in het vak-
gebied uiteraard wel meenemen, maar niet 
boven op elke trend springen. GIMA wordt 
gevormd door vier verschillende partners en 
dat betekent dat we samen veel en goede 
voelsprieten hebben voor de ontwikkelingen 
in de markt en zeker goed de veranderingen 
in grote lijnen kunnen volgen. Daarnaast heb-
ben de docenten allemaal hun eigen specia-
liteit, waar ze op basis van hun eigen ideeën 
en visie een eigen invulling aan geven. Ook 
zijn al die docenten betrokken bij uiteenlo-
pend onderzoek, zowel theoretisch als toege-
past. Zo ontwikkelt het curriculum zich dus als 
het ware vanzelf, zonder dat dit van bovenaf 
wordt opgelegd. Er is wel sturing op hoger 
niveau, maar dat gaat vooral over de struc-
tuur en de opzet van de opleiding. Voor de 
lesdetails vertrouwen we erop dat de docen-
ten de laatste ontwikkelingen volgen en hun 
lessen daarop toepassen, zodat de opleiding 
automatisch up-to-date blijft.”
Een voorbeeld van een onderwerp dat zich 
gaandeweg een plek kan gaan verwerven in 
het curriculum van GIMA is Deep Learning. 

Een van de betrokkenen bij het lespro-
gramma van GIMA is Fred Toppen, uni-
versitair docent Geowetenschappen, So-

ciale Geografie en Planologie en Geography 
& Education aan de Universiteit Utrecht en op 
dit moment programmadirecteur van de GI-
MA-opleiding. Hij legt uit dat GIMA een ech-
te academische opleiding biedt die in eerste 
instantie een wetenschappelijke inslag heeft. 
“Dat betekent natuurlijk niet dat we niet kijken 
naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
en de vraag van het bedrijfsleven, maar we 
zijn een universitaire opleiding en leggen een 
minder duidelijke link met vast omschreven 
banen dan bijvoorbeeld het hbo doet.”
Ondanks dat GIMA de studenten niet direct 
klaarstoomt voor specifieke functies, wordt de 
opleiding wel degelijk beïnvloed door ont-
wikkelingen in het bedrijfsleven. “Misschien 
nog wel meer dan bij veel andere masters”, 
zo stelt Toppen. “Onze opleiding bestaat uit 
acht onderdelen: zes basismodules, waarin 
de technieken, toepassingen en de manage-
mentaspecten centraal staan, een stage en 
een thesis. Voor alle basismodules maken 
we daarbij gebruik van gastsprekers die in 
de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in het 
vakgebied. Ook vinden er bedrijfsbezoeken 
plaats. De studenten kunnen daarnaast ook 
elk jaar weer vrij probleemloos een stageplek 
vinden in het bedrijfsleven en dat terwijl het 
toch over zo´n 35 tot 45 studenten per jaar 
gaat die een half jaar mee moeten draaien 
binnen de organisatie.” 

Slachtoffer eigen succes
Dat GIMA ondanks het wetenschappelijke ka-
der een opleiding is die bijzonder goed aan-
sluit bij de dagelijkse praktijk, blijkt ook wel 
uit het feit dat de opleiding het lesprogramma 
moest veranderen omdat het slachtoffer dreig-
de te worden van het eigen succes. Toppen 
licht dit toe: “Toen we in 2003 van start gin-
gen met GIMA, hadden we een programma 
waarin eerst de stage werd gevolgd en de 
student vervolgens de thesis moest schrijven. 
Het kwam alleen nogal eens voor dat de stu-
denten tijdens hun stage een baan kregen 
aangeboden, die aannamen en vervolgens 
de thesis lieten zitten. Dat was natuurlijk niet 
de bedoeling, zowel niet omdat we graag 
studenten een volledig diploma zien halen als 
omdat dit bij ons in de boeken kwam als een 
niet volledig afgeronde opleiding, met alle 
financiële consequenties van dien omdat we 
overheidsgeld ontvangen per afgestudeerde 
student. Vandaar dat we de volgorde van de 
modules hebben omgegooid en de studenten 
tegenwoordig eerst hun thesis moeten doen 
en daarna pas de stage mogen volgen.”
De noodzaak om de volgorde van de thesis 
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Semantische meshes, gegenereerd op basis van oblique beeldmateriaal. CC-BY TU Delft 3D Geoinformatie-groep.

De studenten van Geomatics for the Built 
Environment leren om basale (big) 
data om te zetten in betekenisvolle 

informatie en kennis waardoor geografische 
patronen kunnen worden geïdentificeerd, 
het gedrag van mensen, dieren maar ook 
objecten kan worden gevolgd en de staat 
van de gebouwde omgeving over langere 
tijd in kaart kan worden gebracht en voor-
spellingen over de toekomstige ontwikkeling 
van zo’n omgeving kunnen worden gedaan. 
Wij vinden het belangrijk dat onze studenten 
ook kennis van de niet-technische aspecten 
van de keten hebben zoals van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en de Eu-
ropese Richtlijnen open data en hergebruik 
overheidsinformatie en INSPIRE als zij aan 
onze universiteit afstuderen. Daarom wordt al 
sinds de start van de opleiding ook de orga-
nisatorische en juridische kant onderwezen.

Diverse achtergronden
Het masterprogramma Geomatics verwelkomt 
ieder jaar zo’n dertig nieuwe studenten. Deze 
hebben veelal een zeer diverse achtergrond, 
het zijn studenten met een bachelor variërend 
van geo-informatie science en landmeetkunde 
tot computer science, human geography, urban 
planning, maritieme techniek en architectuur. Het 
is daarnaast een zeer internationale groep. Het 
cohort 2020/2021 komt naast Nederland uit 
twaalf verschillende landen van Brazilië, China, 
Colombia, India en Indonesië tot Duitsland, 
Frankrijk, Griekenland, Italië, Letland, Tsjechië 
en Turkije. 
In de opleiding wordt er veel aandacht besteed 
aan de praktische toepassing van de theorie. In 
een synthesis project wordt er bijvoorbeeld door 
de studenten in groepen gewerkt aan een op-
dracht van een externe opdrachtgever. In samen-

werking met Het Waterschapshuis is vorig jaar 
een concept voor het verbeteren van de AHN3 
raster DTM- en DSM-kaarten ontwikkeld. Hierbij 
lag de prioriteit op het vullen van gaten en inter-
polatie van grote wateren en rivieren. Samen met 
het RIVM en Rijkswaterstaat is een concept uitge-
werkt voor het geautomatiseerd genereren van 
geluidskaarten op basis van een terreinmodel. 
Hierbij is voor het eerst een grotere toepassing 
ontwikkeld rondom de openbare Testcnossos-
software. Het derde project heeft machine lear-
ning toegepast om indoor point clouds te clas-

sificeren in samenwerking met Esri. In opdracht 
van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en CGI 
is het real-time mappen van een omgeving met 
meerdere Microsoft HoloLens augmented-reali-
tybrillen mogelijk gemaakt. De brandweer kan 
deze oplossing gebruiken bij een brand en zo 
continu het overzicht houden, waarbij de contou-
ren van de brand worden geregistreerd, de po-
sitie van de verschillende brandweerlieden dui-
delijk is en het gebouw in kaart wordt gebracht. 
Tot slot is in Mexico een strategische aanpak van 
locatiebepaling bij afvalverwerking ontwikkeld 

In het masterprogramma Geomatics for the Built Environment staat de geo- 
informatieketen centraal. Studenten krijgen onderwijs in de technieken achter 
het inwinnen, modelleren in 2D en 3D, het analyseren, visualiseren en gebruiken 
van geografische gegevens. Opleidingsdirecteur Bastiaan van Loenen vertelt in 
dit artikel over de opzet van de Geomatics-studie. Door Bastiaan van Loenen

De wetenschap en kunst van 
het omgaan met geodata

Geomatics aan de Technische Universiteit Delft

Special
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Puntenwolk Faculteit Bouwkunde en de gebouwde omgeving. CC-BY TU Delft 3D Geoinformatie-groep. 

2D en 3D, linked data, de integratie van GIS 
en BIM, open data en open standaarden, gege-
vensbescherming (AVG) en licenties. Sommige 
andere punten worden in het komend studiejaar 
geïntroduceerd in de keuzevakken Machine le-
arning voor de gebouwde omgeving en Ethiek 
voor de datagedreven stad.
Naast de inhoudelijke kant is de opleiding zich 
ook aan het ontwikkelen naar een open-science-
opleiding waar het onderwijsmateriaal vrij ge-
deeld wordt. De resultaten van de onderzoeken 
die de studenten uitvoeren, dat wil zeggen de 
rapporten en onderliggende data, worden vrij 
beschikbaar gesteld als Findable, Accessible, 
Interoperable en Reusable (FAIR) output.

Architectuur en stedenbouwkunde
Een laatste ontwikkeling die vrij specifiek is 
binnen de context van ons programma, is de 
toenemende belangstelling die het vakgebied 
van de Architectuur voor Geomatics heeft. Dit 
geldt met name voor een deel van de Archi-
tectuuropleiding: het vakgebied Stedenbouw-
kunde. Ook in deze domeinen wordt de ken-
nis over digitalisering en het gebruik van data 
steeds belangrijker. Sommige stedenbouw-
kundigen die aan onze faculteit afstuderen, 
hebben al wel enige GIS-kennis opgedaan. In 
het kader van de Omgevingswet zal bijvoor-
beeld een architect zijn ontwerp van een ge-
bouw (in BIM) ook moeten kunnen uitwisselen 
met een 3D-bestemmingsplan. Kennis van de 
data is hierbij zeer gewenst. 
Er is dus in toenemende mate behoefte aan 
een geobasis in het bachelor-onderwijs van 
de Faculteit Bouwkunde en de Gebouwde 
Omgeving. Deze ontwikkeling is zeer recent 
en het is nog niet duidelijk hoe deze zich zal 
doorzetten. Het sluit wel goed aan bij de am-
bities van het Geomatics-programma om het 
belang van ons vakgebied voor andere do-
meinen zichtbaar te maken. Dit zodat studen-
ten van de andere domeinen hun voordeel 
kunnen doen met de kennis en kunde van de 
opleiding Geomatics. n

Bastiaan van Loenen is opleidingsdirecteur aan de TU Delft. 

Voor meer informatie over de opleiding Geomatics, zie 

www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/gm/msc-

geomatics.

Voor informatie over de trendvisie van de Europese Commis-

sie, zie het document ‘From Spatial Data Infrastructures to 

Data Spaces: A Technological Perspective on the Evolution of 

European SDIs’. Deze is beschikbaar op https://tinyurl.com/

yy2v47nx. Voor de trends die in kaart zijn gebracht door het 

Open Geospatial Consortium, zie ‘OGC Technology Trends’, 

www.ogc.org/OGCTechTrends. De trendbespreking van de 

UN-GGIM heeft als titel ‘Future Trends in geospatial informa-

tion management: the five to ten year vision’, zie  

https://tinyurl.com/y59m7h35. 

bepalingstechnieken zijn allang niet meer be-
perkt tot GNSS-technieken.
De Committee of Experts on Global Geospa-
tial Information Management (het UN-GGIM), 
experts van het OpenGeospatial Consortium 
(OGC) en de Europese Commissie hebben 
recent een aantal trends in ons vakgebied ge-
identificeerd en zijn daarbij ook ingegaan op 
de behoefte van de arbeidsmarkt. Volgens deze 
rapporten is er wereldwijd onder andere grote 
vraag naar kennis op het gebied van data sci-
ence, waaronder inzicht in machine learning, 
deep learning, artificial intelligence en data 
analytics. Daarnaast is er behoefte aan experts 
die de interrelaties tussen (2D en 3D) datamo-
dellen en datastromen echt begrijpen. Ook is 
kennis nodig op het gebied van integratie van 
GIS en andere niet-geo-domeinen zoals BIM. 
Voor effectieve en automatische verwerking van  
sensordata en de verwerking van grote volumes 
ongestructureerde data geldt volgens de rappor-
ten ook dat er steeds meer vraag naar zal ko-
men, net als naar experts die goed op de hoogte 
zijn van de juridische voorwaarden voor en de 
ethische impact van hun handelen.
Van de competenties die de rapporten noemen, 
maken een aantal reeds deel uit van het Geoma-
tics-programma, namelijk de interrelaties tussen 

om zwerfvuil tegen te gaan en afval efficiënt te 
verzamelen. Dit in opdracht van 52impact.
Ook in de afstudeeronderzoeken van de studen-
ten komt de veelzijdigheid van de studenten en 
de opleiding naar voren. De titels van enkele on-
derwerpen van de afgelopen jaren zijn:

• Influence of 3D city layout on air quality, 
• Indoor navigation, 
• Analysing the movement of people, 
•  3D City models in the context of urban mi-

ning, 
• Modelling urban heat islands, 
•  Neural networks to model the behaviour in 

vessel trajectories, 
•  Spatial and temporal analysis of road de-

formation based on remote sensing, 
•  Subsurface exploration, and visibility analy-

sis in a point cloud, en
• User interface design of geoportals. 

Trends in het vakgebied
De ontwikkelingen in ons vakgebied staan niet 
stil en deze proberen we zoveel mogelijk in be-
staande vakken te behandelen. Bij modelleren 
van de gebouwde omgeving wordt gebruikge-
maakt van Building Information Modelling in de 
context van de geo-3D-modellering, en locatie-
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Geo-ICT Training Center, Nederland 
gaat ervan uit dat geo-informatie de 
duurzame brandstof van onze sector 

is en probeert dan ook op constructieve wijze 
een bijdrage te leveren aan de branche door 
nieuwe mensen te interesseren voor dit vakge-
bied. Als platform voor starters in de geosec-
tor willen we uitstralen dat hierin enorm veel 
leuk en interessant werk te doen is en dat er 
de komende jaren honderden, misschien wel 
duizenden, mensen extra nodig zijn. We ver-
tellen daarbij graag dat de sector ooit klein 
is begonnen, maar tegenwoordig nagenoeg 
overal aanwezig is. Want waar de geosec-
tor ooit bestond uit een groep landmeters die 
één basisregistratie bijhielden (het Kadaster) 
en twee vakgebieden assisteerden (bouw en 
de civiele techniek), zijn er nu talloze orga-
nisaties en bedrijven die zich bezighouden 
met diverse basisregistraties en de verwer-
king of het gebruik van geo-informatie voor 
uiteenlopende toepassingen. Een aantal 
voorbeelden van dergelijke organisaties zijn 
adviesbureaus, landbouwcollectieven, archi-
tectenbureaus, baggerbedrijven, aannemers, 
onderwijs, natuurmonumenten, offshore, 
milieudiensten, softwarebureaus, veiligheids-
regio’s, gezondheidszorg, verzekeraars en 
woningcorporaties. Dit zijn allemaal organi-
saties die vroeger niets of nauwelijks iets met 
geo-informatie deden, maar dit nu ook naar 
hartenlust gebruiken.

Cursussen en trainees
Met het toenemende gebruik van geodata 
ontstaat er ook meer vraag naar mensen die 
deze data kunnen inwinnen en/of bewer-
ken. Dat betekent dat er veel opleiding moet 

plaatsvinden en als Geo-ICT Training Center, 
Nederland bieden we dan ook maandelijks 
diverse CAD-, GIS-, data-analysesoftware- 
en geodesie-cursussen aan vanuit meerdere  

locaties in Nederland en vaak ook bij de 
klanten zelf. De laatste tijd vinden om voor de 
hand liggende redenen veel cursussen online 
plaats. Naast het geven van cursussen nemen 

Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland: “Het is heel belangrijk om goed te luisteren naar  
potentiële nieuwkomers, ze te ondersteunen en positief te benaderen.”

De hoeveelheid data die beschikbaar is in de Nederlandse geosector is overweldi-
gend: met satellieten wordt de gehele aardbol voortdurend gescand en gefotogra-
feerd en daarnaast worden er te land, ter zee en in de lucht diverse in situ metingen 
gedaan door sensoren, 3D-scanners en robotic total stations. Met al die ingewonnen 
geodata houdt de sector de vrij beschikbare basisregistraties bij en helpt het andere 
vakgebieden deze geo-informatie te vinden, te gebruiken en toe te passen. Belang-
rijk en nuttig werk dus, waar we graag nieuwe mensen voor werven. Door Anton Schutte 

De deur staat open voor nieuwkomers

De geosector is een onbetwiste 
groeimarkt 

Special
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Door het verdwijnen van volledige opleidingen zullen landmeters op een andere 
manier in het beroep terechtkomen.

als doelstelling meegekregen om 
onze landmeetcursussen verder 
uit te bouwen en inhoud te geven.

Aansluiten bij geosector
Er is naast landmeten niet alleen 
heel veel te doen in de geosec-
tor, de werkzaamheden zijn ook 
nog eens heel uiteenlopend. Dat 
blijkt alleen al uit het cursusaan-
bod van Geo-ICT Training Center, 
Nederland. Zo leiden we mensen 
onder andere op tot BAG-, BIM-, 
BGT-, WOZ-, BOR- of RO-beheer-
der, GIS-specialist, landmeter, 
maatvoerder, systeembeheerder, 
werkvoorbereider, CAD-tekenaar, 
data-analist, leidingbeheerder, 
hydrograaf en 3D scanoperator. 
Veel van de benodigde vaardig-
heden binnen de geosector zijn 
daarbij prima aan te leren door 
de cursisten. Voor het werken met 
een CAD- of GIS-systeem is heel 
goed lesmateriaal beschikbaar 
en ook voor moderne hardware is 
goed gedocumenteerd hoe deze 
moet worden gebruikt. Geo-ICT 
Training Center, Nederland werkt 
samen met de verhuurder van 
landmeetkundige instrumenten 
Boels Laser & Survey en kan voor 
cursussen altijd over de meest mo-
derne total stations, 3D-scanners 
en GPS-ontvangers (Topcon, Leica 

en Trimble) beschikken.
De uitdaging is meer de mensen te vinden die 
het leerproces willen doorlopen en zich willen 
aansluiten bij de geosector. Natuurlijk komen 
er op termijn honderden afgestudeerden bij 
van hbo Geo Media & Design van de HAS, 
hbo Geo-ICT in Utrecht en de nieuwe mbo-
opleiding Geodata & Design. En er zijn ook 
diverse andere afgestudeerden van mbo-, 
hbo- en wo-opleidingen met een stevige geo-
ICT-component. Het blijft echter belangrijk om 
ook goed te luisteren naar (potentiële) nieuw-
komers, ze te ondersteunen en positief te be-
naderen in een sfeer van: ‘Dit kun jij ook, hier 
probeer het maar’ en ‘We willen je graag 
helpen in ons vak aan de slag te gaan’. Zo 
zetten we de deuren open en dat is heel be-
langrijk voor een sector waarin nog heel veel 
werk te verrichten is. n

Een groeimarkt heeft nieuwkomers nodig. Wees welkom.

Anton Schutte is directeur van Geo-ICT Training Center, 

Nederland. Voor meer informatie, zie www.geo-ict.nl. 

landmeetkunde, total stations en GPS hebben 
gevolgd. Het vak landmeten pur sang heeft 
dus niet direct een gouden toekomst, maar 
echt out of business is het toch ook weer niet. 
Landmeten heeft een eigen plekje binnen de 
geosector, waarin echter zo veel meer te doen 
is dan landmeten. Want de millimeters van 
de landmeetkunde zijn natuurlijk belangrijk, 
maar geosectorianen, en vooral de nieuw-
komers, willen graag meters maken en zien 
landmeten niet als eerste keuze. Ondanks 
alle hierboven genoemde ontwikkelingen 
verwachten we dat het beroep van landme-
ter niet zal verdwijnen. Door het verdwijnen 
van volledige opleidingen zullen landmeters 
alleen op een andere manier in het beroep 
terechtkomen. Een oriënterende dag landme-
ten is vaak heel leuk en verhelderend, zowel 
voor nieuwe mensen als degenen die al in 
de sector werken. Het komt vaak voor dat 
deze mensen na een dergelijke dag het licht 
zien: ze volgen enkele cursussen en worden 
alsnog landmeter. Geo-ICT Training Center, 
Nederland heeft met adviseur en trainer Ad 
van Gils ruime landmeetkundige en didac-
tische ervaring binnen het bedrijf. Hij heeft 

we trainees aan die we helpen met 
het aantrekkelijk maken van hun 
CV’s voor de geosector. Dit door 
ze cursussen te laten volgen en ze 
vervolgens in te zetten bij onze op-
drachtgevers met een mogelijkheid 
tot overname. Een enkele trainee 
heeft daarbij als vooropleiding de 
nationale GIS minor gedaan, maar 
de meeste hebben een hbo-studie 
afgerond met daarin een ICT- en/
of ruimtelijke component. Naast de 
opleidingen die Geo-ICT Training 
Center, Nederland zelf geeft, wer-
ken we ook graag mee aan initia-
tieven om mbo en hbo-curricula te 
ontwikkelen. Voor NOVI in Utrecht 
hebben we een geo-ICT-variant 
ontwikkeld en het Radius College 
in Breda hebben we geholpen met 
het ontwikkelen van een geo-ICT-
keuzemodule.
Momenteel werken twee van onze 
docenten mee in het project ‘Mbo 
Geodata & Design’ waarover Theo 
Koolen in deze uitgave vertelt. Ver-
der zijn wij ook opleidingspartner 
van Skilltrade uit Voorschoten die 
een unieke, door de Internationale 
Hydrographic Organization (IHO) 
erkende CAT B-opleiding hydro-
grafie verzorgt.

Landmeetkunde
Net als diverse andere vakge-
bieden heeft ICT het vak landmeten erg 
veranderd. Door de zeer geavanceerde 
mogelijkheden van de moderne landmeet-
instrumenten, de opties die GPS biedt en 
de verwerkingstools die beschikbaar zijn in 
CAD- en GIS-software, is een groot deel van 
het werk zowel binnen als buiten eenvoudiger 
geworden. Aan nieuwe opleidingen die pur 
sang op landmeetkunde gericht zijn, is dan 
ook geen behoefte meer, zo is in de praktijk 
gebleken. Het is niet voor niets dat deze tradi-
tionele mbo- en hbo-landmeetkunde-opleidin-
gen niet langer levensvatbaar zijn gebleken. 
De opleiding geodesie in Delft van weleer is 
er ook niet meer, ondanks enkele enthousi-
aste hoogleraren die met de opleiding, zelfs 
zonder studenten, door willen gaan.
Voor zeer specifieke landmetingen zoals de-
formatiemetingen of het uitzetten van zeer 
grote infrastructurele werken zijn natuurlijk 
nog steeds mensen nodig die een hbo- of 
wo-opleiding hebben gedaan en de hogere 
geodetische wiskunde beheersen. Maar het 
overgrote deel van de metingen kan worden 
gedaan door mensen die het mbo of lbo 
hebben afgerond en aanvullende cursussen 
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“We zien een toenemend aan-
bod van digitale ruimtelijke 
data en ook een toenemen-

de toepassing daarvan binnen de bachelor 
Aarde, Economie en Duurzaamheid”, ver-
telt Jasper van Vliet, opleidingsdirecteur  
bacheloropleiding Aarde, Economie en Duur-
zaamheid. “Als opleiding spelen we hierop 
in door verschillende aspecten van geo-ICT 
in ons curriculum op te nemen, zoals GIS,  
Aardobservatie/Remote Sensing, maar ook 
Big Data, een vak dat we onlangs hebben ge-
introduceerd. Het doel hiervan is niet primair 
het opleiden van de geo-ICT-professionals 
van de toekomst, maar we vinden het wel 
belangrijk dat de duurzaamheidsprofessio-
nals in dit gebied hier voldoende kennis over 
opbouwen. Daarnaast vormen deze vakken 
een mooie manier om studenten hiervoor te 
interesseren, en ze vervolgens te wijzen op 
verdere mogelijkheden in de vorm van de 
Geo Information Minor of zelfs een master in 
deze richting.”
Dat laatste wordt beaamd door Maurice de 
Kleijn, docent en coördinator van de Geo 
Information Minor. “Aarde, Economie en 
Duurzaamheid is een goed voorbeeld van 
een richting waarin geo-ICT heel snel steeds 
belangrijker wordt en we zien dan ook dat 
relatief veel studenten vanuit deze studie in-
stromen in de Geo Information Minor. In deze 
minor zijn geo-ICT, geodata en ruimtelijke 
analyse zo alom aanwezig, dat het eigenlijk 
een heel logische keuze is voor studenten om 
zich daarin te specialiseren.”

De Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) heeft diverse mogelijkheden waar stu-
denten in meer of mindere mate te maken krijgen met geo-ICT. In volgorde van 
geo-intensiteit zijn dat onder andere de bacheloropleiding Aarde, Economie en 
Duurzaamheid, de Geo Information Minor en de UNIGIS Master. BIGnieuws sprak 
met verschillende VU-medewerkers over de opzet van dit onderwijs. Door Lambert-Jan Koops

Geo-ICT groeit en bloeit aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam

Drie keer onder de loep

Special

Tijdens de Geo Information Minor krijgen studenten de 
opdracht om een leefbaarheidsatlas te maken voor de 

gemeente Amsterdam. In deze afbeelding de poster 
van Ricardo Maldonado Sevilla, Rebekka Sterkenburg 

en Linda Vester.
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Die kritische, academische houding ten 
aanzien van data en analyse en visuali-
satietechnieken en het slim combineren 
van GIS-technieken staan in de UNIGIS-
opleiding centraal. “De relatie met de 
behoeftes uit het werkveld maken we 
heel expliciet”, vervolgt Van Manen. 
“Ieder vak start met de vraag wat de 
student als professional wil bereiken, 
door de leerdoelen van het vak te ver-
talen in een persoonlijke leerbehoefte. 
Na tien weken sluiten we af met een 
terugblik: wat gaat iemand doen met 
de kennis die hij of zij heeft opgedaan, 
welke potentie heeft dit in het werkveld, 
hoe zal iemand in het vervolg van de 
opleiding (en in het dagelijkse werk) 
aan de slag gaan met de opgedane 
vaardigheden? Daarnaast krijgt iedere 
student een coach vanuit de opleiding 
om met regelmaat te praten over de wis-
selwerking tussen studie en werkveld.”
Het eind van het tweede jaar van de 
driejarige opleiding wordt afgesloten 
met een zogenaamde Capstone, waar-
in iedere student de balans opmaakt 
en op basis daarvan beslist hoe hij of 
zij verder wil. “Wat zijn belangrijke 
trends in mijn werkveld, hoe gekwalifi-
ceerd ben ik nu om in deze trends een 
voortrekkersrol te gaan spelen, en aan 
welke skills of kennisvelden ga ik de ko-
mende jaren werken om mijzelf verder 
te bekwamen, zijn voorbeelden van 
vragen die de studenten zichzelf moe-
ten stellen”, zo licht Van Manen toe. 

Toenemende instroom
De VU biedt dus op verschillende niveaus de 
mogelijkheid voor studenten om met geo-ICT 
kennis te maken of zich daar verder in te spe-
cialiseren. Dat zal voorlopig ook zeker zo 
blijven, want de toekomst van de opleidingen 
ziet er zonnig uit, zo meent De Kleijn. “De in-
stroom van studenten neemt langzaam maar 
zeker toe. Als we kijken naar de Geo Infor-
mation Minor zien we dat we van de twintig 
tot dertig studenten per jaar in het verleden, 
langzaam gegroeid zijn naar de vijftig. Al 
met al denk ik dan ook dat we als VU de 
komende jaren het vakgebied goed zullen 
kunnen ondersteunen met zowel opleidingen 
als onderzoek.” n

vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/bachelor/aarde-economie-en-

duurzaamheid

www.nationalegiminor.nl

www.unigis.nl

Concepten doorgronden
Voor de UNIGIS/Geographic Information 
Sciences Master van de VU geldt dat deze al 
ruim twintig jaar distance learning postgradu-
ate training aanbiedt aan professionals die 
beter in staat willen zijn om actuele ruimtelijke 
vraagstukken in hun werkveld aan te pakken. 
De UNIGIS Master is al vanaf het begin vol-
ledig ingericht als afstandsonderwijs, trekt 
studenten vanuit de hele wereld en is een ty-
pische mid-career opleiding, zo stelt Niels van 
Manen, docent/onderzoeker aan de VU en 
programmacoördinator UNIGIS. “Professio-
nals die zich melden bij onze opleiding be-
schikken vaak al over een flink arsenaal aan 
technische skills. Met de opkomst van Data 
Science willen ze vaak voor een deel hun 
technische knowhow uitbreiden, vooral op het 
gebied van programmeren, maar belangrijker 
is nog dat zij de concepten en methoden ach-
ter de techniek willen doorgronden. Daarmee 
wordt het komen tot een GIS-oplossing minder 
iets van trial and error en meer een gedegen 
keuze voor het combineren van technieken.” 

Geo Information Minor
Studenten kunnen ook kiezen voor de Geo 
Information Minor die de Amsterdamse uni-
versiteit organiseert in nauwe samenwer-
king met de Universiteit van Utrecht. Een 
minor biedt studenten de mogelijkheid zich 
tijdens hun bacheloropleiding te verdiepen 
in een bepaald vakgebied. “Deze Geo 
Information Minor is negen jaar geleden 
gestart en staat open voor alle disciplines”, 
vertelt collega-docent Eric Koomen. “Voor 
deze minor melden zich dan ook studenten 
aan vanuit verschillende richtingen, varië-
rend van Sociale Geografie; Aarde, Eco-
nomie en Duurzaamheid; Economie; Plano-
logie; Archeologie; Hydrologie en Fysische 
Geografie. De minor is gericht op studie 
voor wie de ruimtelijke dimensie belangrijk 
is, maar waar het verzamelen, analyseren 
en visualiseren van ruimtelijke data niet zo 
bekend is.”
“In deze minor zijn we dus vooral met de 
klassieke GIS-aspecten en software bezig 
en ligt de nadruk op de betekenis voor 
onderzoek. Desalniettemin nemen we in 
deze minor mee dat het domein van de 
Geographic Information Science zich 
steeds meer ontwikkelt in de richting van de 
Data Science. Wij bereiden onze studen-
ten daarop voor door ze te leren omgaan 
met scripting talen als Python en ze te laten 
werken met API´s om zo live data te laten 
uitmeten. Daarnaast komen ook 3D GIS-
technieken aan bod in ons programma. 
Ook zoeken we nadrukkelijk de connectie 
met de praktijk. Zo hebben we een work-
shop georganiseerd rondom de Basis Registratie 
Ondergrond in samenwerking met het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht.” 
Interessant is dat de stages vanuit de Geo Infor-
mation Minor op zeer uiteenlopende plekken 
worden gevolgd. Een extra teken dat geo-ICT 
werkelijk overal opduikt, zo merkt De Kleijn 
op: “We hebben studenten die bij de traditi-
onele partijen terechtkomen, zoals een typisch 
geobedrijf als Geodan, een ingenieursbureau, 
een waterschap, een gemeente of een provin-
cie, maar ook kunnen ze net zo goed aan de 
slag bij een AI-ontwikkelaar, zoals Bolesian AI, 
die diensten wil gaan aanbieden binnen de 
geosector. Ik denk dat dit een goede zaak is 
voor zowel de studenten als het vakgebied en 
ik stimuleer de brede plaatsing van studenten 
dan ook actief. Ook voor de instanties die een 
stageplek creëren is het al snel interessant: een 
goed geïnstrueerde student die verstand heeft 
van GIS en Python onder de knie heeft, kan al 
snel een waardevolle bijdrage leveren bij het 
verwerken van data.”

Studenten van de opleiding Aarde, Economie en Duurzaamheid 
zetten tijdens veldwerk in Oostenrijk mobiele GIS-systemen in voor het 

registreren van biodiversiteitsmetingen. 
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Als onderdeel van een projectorga-
nisatie heeft Wouters veel te maken 
met ingenieursbureaus en aannemers 

die op hun beurt weer werkzaam zijn in de 
GWW en GWE. Veel van de werkzaamhe-
den die The People Group daarbij uitvoert 
hebben te maken met het inwinnen van data. 
Daarbij verzorgen Wouters en zijn collega´s 
niet alleen de daadwerkelijke uitvoering van 
de data-inwinning, maar leveren ze ook ap-
plicaties die deze data kunnen verwerken. 
Dat is ook wel nodig, zo stelt Wouters, omdat 
de hoeveelheid ingewonnen data de afgelo-
pen jaren exponentieel is toegenomen: “Op 
het gebied van landmeten heeft in korte tijd 
heel veel innovatie plaatsgevonden en de 
technologische verbeteringen zijn dusdanig 
groot dat het inmiddels voor iedereen mo-
gelijk is om op grote schaal data in te win-
nen. Dat klinkt heel mooi, maar omdat er nog 
steeds kennis en kunde nodig is om een meet-
project goed uit te voeren, zet de inzet van 
nieuwe apparatuur organisaties soms op het 
verkeerde been. Aan de ene kant komt het 
voor dat partijen de verkeerde verwachting 
hebben van bepaalde apparatuur en aan de 
andere kant is het regelmatig zo dat appara-
tuur en data niet optimaal worden ingezet.”
Als voorbeeld van een project waarbij de mo-
gelijkheden van de ingewonnen data werden 
onderschat, geeft Wouters het scannen van 
een (snelweg)tracé. “Een van onze contacten 
had een stuk snelweg ingescand om daar ver-
volgens alleen de topografie uit af te leiden. 
Het verwerken van de data werd uitgevoerd 
door een externe partij in het buitenland en 
die voerde ook precies deze opdracht uit. 
Toen de opdrachtgever echter met een extra 

De innovatie op hardwaregebied is indrukwekkend en de hoeveelheid ingewonnen data groeit exponentieel.  
Hier een deformatiemeting bij de Neeltje Jans. 

Danny Wouters is bij The People Group directeur van de afdeling Geodesie, verdeeld 
in de drie werkgebieden Landmeetkunde, Maatvoering en Geo-informatie. De af-
gelopen jaren heeft hij veel technologische ontwikkelingen gezien die de Geodesie 
zeker zullen helpen, maar moest hij tegelijkertijd constateren dat degenen die met 
deze technologie te maken krijgen er niet altijd even goed mee uit de voeten kun-
nen. Voorlichting en opleiding zijn dan ook belangrijk in zijn ogen: “Als branche 
hebben we zeker de opdracht om onze kennis over te dragen aan anderen.”Door Lambert-Jan Koops

Geodesie kan verder dankzij 
het delen van kennis

The People Group ziet adviesrol voor dataspecialisten

Special
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“Voor het optimaal gebruik van apparatuur en nieuwe methodes is een goed begrip van technologie vereist, zoals 
bijvoorbeeld van LiDAR.” 

het verzamelen en verwerken van nog meer 
data is straks aanwezig en biedt talloze mo-
gelijkheden op het gebied van intelligente ge-
bouwen en constructies. Zo kan een viaduct  
tegenwoordig opgeleverd worden met senso-
ren die de status van het kunstwerk bijhou-
den, zodat er optimaal beheer en onderhoud 
kan plaatsvinden. Dat zullen we steeds meer 
zien en dat betekent dus ook dat er steeds 
meer vraag zal zijn naar mensen met vakin-
houdelijke kennis die bijvoorbeeld begrijpen 
wat er moet gebeuren met de data die afkom-
stig zijn van deze sensoren.”
De vraag naar medewerkers met vakkennis 
zal dus onverminderd blijven bestaan, zo stelt 
Wouters, die daaraan toevoegt dat het daar-
om noodzakelijk is om te blijven investeren 
in opleidingen. “Vanuit The People Group in-
vesteren we sterk in de opleiding en training 
van landmeetkundige medewerkers. Daarbij 
wordt er ook serieus tijd uitgetrokken voor het 
leerproces, dus een nieuwe landmeter krijgt 
geen cursus van een dagje, maar loopt echt 
een tijd mee met een ervaren medewerker zo-
dat de ins en outs van het werk helemaal dui-
delijk zijn. Kennisbehoud en overdracht zijn 
echt belangrijk, niet alleen vanwege al die 
nieuwe ontwikkelingen, maar ook omdat er 
een tekort is aan personeel met vakkennis. En 
het delen van kennis reikt wat mij betreft dan 
ook verder dan alleen The People Group. 
Wat mij betreft hebben we als branche dui-
delijk de opdracht om onze kennis over te 
dragen aan nieuwe talenten en ze daarbij 
ook voor te bereiden op de mogelijkheden 
die de toekomst zal bieden op het gebied van 
data-inwinning en -analyse.” n
 

www.thepeoplegroup.nl

geldt dat er een limiet zit aan de mogelijkhe-
den. Het is goed om deze te gebruiken, met 
name voor analyses en objectherkenning, 
maar heeft alleen zin als de uitkomsten op de 
juiste manier worden ingezet. En dat laatste 
is toch echt mensenwerk.”
Voor het optimaal gebruik van apparatuur en 
nieuwe methodes is een goed begrip van de 
technologie nodig en voor de verwerking en 
interpretatie van data is gedegen vakinhou-
delijke kennis een vereiste. Ook voor dit laat-
ste is het delen van kennis van groot belang, 
stelt Wouters. “De snelheid waarmee de ana-
lyse- en verwerkingsmogelijkheden toenemen 
is op een bepaalde manier vergelijkbaar met 
de technologische ontwikkeling van de meet-
apparatuur: er is echt heel veel verbeterd de 
afgelopen jaren. Het gebruik van open data-
formaten maakt uitwisseling laagdrempeliger, 
ondergronden zijn makkelijker te krijgen en 
er zijn steeds meer bronnen die gegevens 
beschikbaar stellen. De ontwikkelingen gaan 
ook op dit gebied razendsnel, analyse van 
geo-informatie staat denk ik echt nog in de 
kinderschoenen, en ik denk dan ook dat we 
ook op dat gebied kennis moeten delen over 
de mogelijkheden.” 

Vakinhoudelijke kennis
Met het oog op de toekomst denkt Wouters 
dat de ontwikkelingen alleen maar sneller zul-
len gaan. “De coronacrisis heeft ertoe geleid 
dat veel mensen gingen thuiswerken en tege-
lijk besloot KPN extra haast te gaan maken 
met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dat 
is mooi voor de thuiswerkers, maar ook voor 
onze branche, die erg gebaat is bij de ver-
beterde glasvezelmogelijkheden en mobiele 
infrastructuur zoals 5G. De infrastructuur voor 

vraag kwam, bleek dat de ruwe data, dus de 
puntenwolken van de scans, opnieuw moes-
ten worden doorgerekend en bewerkt. Dat 
was een hoop dubbel werk omdat de eige-
naar van de scandata zich niet goed bewust 
was van de mogelijkheden en zich dus richtte 
op een gedeelte van de verzamelde data. 
Daarom is het denk ik ook erg belangrijk dat 
er goede voorlichting plaatsvindt op dit ge-
bied: partijen die data inwinnen of eigenaar 
zijn van ruwe data moeten op de hoogte wor-
den gebracht door degenen die weten wat er 
mogelijk is, zodat de hele branche een stap 
kan maken. Dat voorlichten zie ik dan ook 
als belangrijke taak voor niet alleen mijzelf 
en The People Group, maar ook voor onze 
concullega’s. De technologische ontwikkelin-
gen gaan zo snel dat die in de praktijk alleen 
kunnen worden bijgehouden als de bijbeho-
rende kennis wordt gedeeld.”

Aandacht voor advies
Met de veranderende technologie verandert 
de taak van partijen als The People Group en 
hun werknemers. Dat is ook terug te zien in 
de opleidingen die de nieuwe collega’s van 
Wouters krijgen. “Naast de praktische vaar-
digheden en kennis, besteden we intern ook 
steeds meer aandacht aan advisering op het 
gebied van de verwerking en interpretatie van 
data. Belangrijk daarbij is het besef dat niet 
alles met techniek op te lossen is. Het kan mis-
schien wel sneller, maar het menselijke inzicht 
laat zich niet zomaar vervangen. De tooling 
die we ontwikkelen voor dataverwerking is 
heel nuttig om de repeterende handelingen te 
vermijden, maar kan op zichzelf geen beslis-
singen nemen. Zelfs voor moderne technieken 
als Machine Learning en Artificial Intelligence 
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Hans Wamelink: “Ontwerpen is niet iets wat alleen maar door ontwerpers, architecten en ingenieursbureaus wordt 
gedaan, het is een hele keten als je naar het huidige, moderne bouwproces kijkt.”

Sinds de oprichting in 2018 heeft Plat-
form CB’23 een Lexicon Circulair Bou-
wen opgesteld en zijn er twee leidraden 

ontwikkeld: Paspoorten voor de Bouw en Me-
ten van Circulariteit. Deze leidraden worden 
nu geïmplementeerd in diverse projecten en 
verder verfijnd op basis van de feedback die 
erop komt. Ondertussen zijn in oktober 2020 
twee nieuwe actieteams aan de slag gegaan: 
Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. 
Deze zijn onderverdeeld in werkgroepen die 
onderliggende thema’s uitwerken en vervol-
gens aan de actieteams voorleggen. Dit met 
het idee dat zo een breed draagvlak ontstaat 
dat nog vergroot wordt door een publieke 
consultatie in de gehele bouwsector over de 
tachtig-procentversie van de leidraad. 
Hans Wamelink, hoogleraar Bouwmanage-
ment aan de faculteit Bouwkunde van de TU 
Delft, is voorzitter van het Platform CB’23-
actieteam Circulair Ontwerpen. “Ik zie dat er 
een mooie combinatie is van het goede doen 
en realisme behouden als het gaat om circu-
lair bouwen, een aanpak waar ik heel veel 
vertrouwen in heb.” Wamelink is overtuigd 
van de toegevoegde waarde van circulair 
bouwen: “Het is het goede moment om nu 
met elkaar te versnellen en te kijken of we 
praktisch toepasbare standaarden kunnen 
maken die alle partijen in de keten kunnen 
gebruiken.”
Belangrijke keuzes en besluiten worden aan 
het begin van het bouwproces gemaakt, 
tijdens het ontwerpen. Wamelink vindt het 
echter belangrijk om verder te kijken: “Ont-
werpen is niet iets wat alleen maar door ont-
werpers, architecten en ingenieursbureaus 
wordt gedaan, het is een hele keten als je 
naar het huidige, moderne bouwproces kijkt. 

Platform CB’23, oftewel Circulair Bouwen in 2023 draagt bij aan de transitie naar 
een circulaire bouwsector door zich te richten op het opstellen van nationale, 
bouwsector-brede afspraken. In actieteams werkt een gevarieerde groep deelne-
mers aan eenduidige, heldere en concrete uitgangspunten en/of systematieken 
voor de bouwsector. Momenteel werken twee actieteams aan de thema’s Circulair 
Ontwerpen en Circulair Inkopen. In dit artikel vertellen de voorzitters van beide 
teams over de ambities. Door de redactie

Ontwerpen en Inkopen 
speerpunten Platform CB’23

Actieteams werken aan breed gedragen circulariteit

Bouw
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Sybren Bosch: “Opdrachtgevers hebben echt invloed om de markt mee te nemen naar 
een circulaire bouweconomie.”

die past bij hun organisatiecul-
tuur en hun context.” 
Het actieteam bestaat uit een 
mix van veel publieke opdracht-
gevers, adviesbureaus, ingeni-
eursbureaus en een aantal aan-
nemers en toeleveranciers die 
mee willen denken over wat 
circulair inkopen vraagt van de 
opdrachtgevende kant. In de 
drie werkgroepen die vallen on-
der het actieteam bijten tien tot 
vijftien personen zich specifiek 
in dat thema vast. De werkgroep 
Circulair Opdrachtgeverschap 
wil een antwoord vinden op 
de vraag wat een opdrachtge-
vende organisatie moet doen 
om de juiste randvoorwaarden 
te creëren voor een succesvol 
circulair inkooptraject. Voor de 
werkgroep Inkoopproces is de 
basisvraag welke dingen par-
tijen in hun eigen proces moeten 
regelen om die circulaire ambi-
ties mogelijk te maken, van de 
voorbereiding tot en met het 
hele na-traject. De groep Functi-
oneel Uitvragen stelt ten slotte de 
vraag hoe een partij zo functi-
oneel mogelijk kan specificeren 
om circulaire oplossingen moge-
lijk te maken. 
 

Alles integreren 
De persoonlijke missie van Bosch is dat alle 
bestaande handreikingen, leidraden en prin-
cipes echt worden geïntegreerd tot één lei-
draad met uitgangspunten, met het logo van 
Platform CB’23 op de voorkant. “Dat moet 
een leidraad zijn waar alle publieke op-
drachtgevers zich achter scharen en zeggen: 
‘Ja, zo gaan wij vanaf nu werken, omdat wij 
dit mede ontwikkeld hebben!’ Dat zij circulai-
re principes meenemen in alle fasen van het 
inkooptraject: van het opdrachtgeverschap 
op organisatieniveau, de stappen in het in-
koopproces en de specificatie die je op de 
markt zet. Als we circulair denken in al die fa-
cetten meenemen, kunnen we grote stappen 
zetten naar een circulaire bouweconomie”, 
zo sluit Bosch af. n

www.platformcb23.nl

het versnellen van de circulaire bouwecono-
mie. “Opdrachtgevers hebben echt invloed 
om de markt mee te nemen om stappen te 
zetten. Marktpartijen hebben dat nodig en 
vragen daar ook om. Als we erin slagen om 
uniforme, eenduidige afspraken te maken 
over op welke manier we circulair gaan in-
kopen, kunnen we de markt echt structureel 
mee gaan nemen in die stappen en daarmee 
een hele belangrijke bijdrage leveren aan die 
circulaire bouweconomie.”

Geen hokjes 
Het interessante aan circulair inkopen is dat 
het niet in een hokje te vatten is, omdat het 
gaat om procesaanpakken. Bosch: “Wat wij 
in dit actieteam echt gaan proberen, is om 
niet zozeer harde afspraken te maken over 
‘gij zult’ en ‘hanteer dit’, maar om uitgangs-
punten te bepalen en een manier van denken 
te presenteren die mensen kunnen gebruiken 
om toe te passen in hun eigen trajecten. Daar-
mee werken we toe naar een meer uniforme 
werkwijze om circulaire principes mee te ne-
men, in lijn met het doel van Platform CB’23. 
Het blijft daarna aan organisaties zelf om de 
uitgangspunten toe te passen op de manier 

Om circulaire strategieën te re-
aliseren in die totale keten moet 
je dus ook nadenken over wie 
welke keuzes maakt en hoe 
je met elkaar informatie deelt. 
Juist omdat je van bestaande 
materialen gebruik moet ma-
ken, betekent het dat je niet 
op een kamertje kunt gaan zit-
ten ontwerpen met je ontwerp-
team, maar dat je verbinding 
moet hebben met alle andere 
partijen. Daar ligt vaak het pro-
bleem, dus dat is wat we met 
dit actieteam ook in beeld pro-
beren te krijgen.”

Drie werkgroepen 
In het actieteam Circulair Ont-
werpen zitten zeventig mensen 
die bespreken wat de grootste 
gemene deler is. Zij kijken daar-
bij ook naar wat verschillen zijn 
tussen de B&U-sector en de 
GWW-sector. Samen vormen 
ze drie werkgroepen. De eerste 
werkgroep is de groep Ont-
werpstrategieën en buigt zich 
over de vraag welke circulaire 
strategieën er zijn. De tweede 
is de groep Rollen en Samen-
werking, die nadenkt over de 
manier waarop iedereen op 
de juiste manier betrokken kan 
zijn bij het ontwerpproces en de informatie 
op de goede manier deelt. Ten slotte is er nog 
de werkgroep Randvoorwaarden, die bestu-
deert welke kansen de regelgeving biedt en 
wat er nodig is om nog makkelijker circulair 
ontwerpen te realiseren. 
Zelf meent Wamelink dat er een systeemver-
andering nodig is om klaar te zijn voor de 
toekomst: “Ik denk dat we het systeem moeten 
veranderen waardoor we met zijn allen, als 
maatschappij, circulair bouwen gaan berei-
ken. Dat we minder emissie hebben, dat we 
minder transportbewegingen hebben, dat we 
materialen hergebruiken, dat we gebouwen 
ontwerpen die demontabel zijn zodat je er 
over dertig jaar een andere functie aan kunt 
geven. Dat zijn elementen die we als maat-
schappij in het systeem willen veranderen en 
daar geloof ik echt in.”

Circulair Inkopen 
Sybren Bosch werkt voor Copper8, een 
adviesbureau op het gebied van circulaire 
economie en circulair inkopen, en is voorzit-
ter van het actieteam Circulair Inkopen van 
Platform CB’23. Hij is ervan overtuigd dat in-
koop een serieuze bijdrage kan leveren aan 
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Sjoerd Kuijpers, directeur van Jens Inge-
nieurs & Adviseurs, en Dirk van Loenen 
en Nick Kerkhof, respectievelijk sales-

manager en productmanager BIM & Infra bij 
Cadac Group, laten hun licht graag schijnen 
over de samenwerking tussen de beide be-
drijven. Daarbij vertelt Kuijpers om te begin-
nen over de werkzaamheden en de geschie-
denis van Jens Ingenieurs & Adviseurs, zodat 
duidelijk is welk belang het bedrijf heeft bij 
het gebruik van de NedInfra-oplossingen. 
“Zelf ben ik al 25 jaar actief in de civiele 
techniek, waarbij ik me met name bezighoud 
met de aansturing van onze medewerkers, 

acquireren en werving van personeel. Dat 
leek me altijd een wat te smalle basis voor 
een eigen onderneming, maar toen ik met 
Jeroen Snijders ging samenwerken, was het 
al snel duidelijk dat hij mij goed aanvulde 
met zijn technische kennis. Na twee maan-
den samenwerken kwamen we zodoende al 
tot de afspraak om voor onszelf te beginnen 
en dat hebben we gedaan door de BK Inge-
nieurs-vestiging in Helmond over te nemen. 
Dat betekende een vliegende start, want we 
behielden de mensen die in dienst waren en 
konden ook bestaande projectreferenties ge-
bruiken.”

Dankzij de koppeling om PDOK-informatie in Autodesk InfraWorks te publiceren, is het voor Jens Ingenieurs & Adviseurs 
mogelijk om ontwerpen in 3D te visualiseren. 

Jens Ingenieurs & Adviseurs is een ingenieurs- en adviesbureau dat oplossingen 
bedenkt voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij hanteert het bureau 
een multidisciplinaire aanpak, waarmee een complete invulling te geven is aan de 
complexe vraagstukken die hierbij komen kijken. De organisatie begeleidt projec-
ten van burgerinitiatief tot ontwerp en realisatie, en maakt daarbij onder andere 
gebruik van PDOK-informatie en de ontwerpstandaard NLCS, die worden aangebo-
den als functionaliteiten in NedInfra. Voor deze laatste geldt dat Jens Ingenieurs & 
Adviseurs nauw betrokken is bij de doorontwikkeling van deze softwareoplossingen. Door Lambert-Jan Koops

“Automatisering en optimalisatie 
nodig binnen civiele techniek”

Jens Ingenieurs & Adviseurs denkt mee bij verbetering NedInfra

Praktijk
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Dankzij de input van Jens Ingenieurs & Adviseurs is een functie voor 
het bepalen van de hoeveelheden toegevoegd aan de NedInfra 

Suite. 

Ingenieurs & Adviseurs heb ik veel con-
tact gehad met Jeroen Snijders, die de 
overgang van AutoCAD naar Civil 3D 
binnen de organisatie wilde bewerkstel-
ligen. Omdat hij ook keek naar andere 
manieren om het werk te optimaliseren, 
heeft hij na enige tijd ook NedInfra 
geïntroduceerd, waarbij de gebruikers 
werden aangespoord om feedback 
te geven over de software. Omdat ze 
daarbij heel sterk vanuit de praktijk re-
deneerden, ging het daarbij vaak om 
heel praktische zaken die het dagelijkse 
werk zouden kunnen optimaliseren. Dat 
was zeer welkome input voor onze ont-
wikkelaars, die veel van de verzoeken 
ook hebben opgenomen in de software. 

Uiteindelijk is Jens Ingenieurs & Adviseurs 
dan ook onderdeel geworden van de pro-
ductgroep en dat geeft een enorme impuls 
aan de ontwikkeling van NedInfra.”
De NedInfra Suite bevat applicaties voor de 
grond-, weg- en waterbouwsector op basis 
van Autodesk-software en biedt daarbij ge-

Feedback
Het meedenken door de medewerkers van 
Jens Ingenieurs & Adviseurs blijft niet alleen 
beperkt tot het meedenken over projecten, de 
organisatie is ook een klankbord voor de ont-
wikkelaars van NedInfra. Van Loenen vertelt 
hoe dit zo is gekomen: “Bij de start van Jens 

Vanaf de start van Jens Ingenieurs & 
Adviseurs in 2014 is het bureau ge-
groeid en dat resulteerde in 2018 in 
een verhuizing naar een nieuw pand. 
Veel van die groei, met name in de be-
ginjaren, was te danken aan de civiele 
tak van de onderneming, die volgens 
Kuijpers met name opdrachten binnen-
haalt dankzij het kwaliteitsniveau van 
het werk dat wordt geleverd. “Voor het 
gros van onze opdrachten worden we 
rechtstreeks door onze opdrachtgevers 
gecontracteerd op basis van ervaring 
en kwaliteit. De meerwaarde die we 
bieden bestaat daarbij uit het feit dat 
we veel meedenken met de opdracht-
gever: het gaat bij opdrachten namelijk 
niet puur om het bestek, maar om de weg 
ernaartoe. Door met de opdrachtgever in ge-
sprek te gaan en mee te denken, zijn we in 
staat om punten ter verbetering aan te dra-
gen. Negen van de tien keer lukt het ons dan 
ook het ontwerp van de opdrachtgever te op-
timaliseren.”

“ Vandaag de Digital Twin voor 
gemeenten visualiseren in Esri 
Web Scene. Morgen een betere 
dienstverlening voor bewoners.”

 ANDRIES NOLLES

www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict  �          

Met enthousiaste, vakkundige collega’s in team-
verband werken aan innovatieve GIS oplossingen. 
Dat is werken bij Ordina GEO-ICT. 
Ontdek nu jouw mogelijkheden.
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inhoudelijke kennis bij de verschillende par-
tijen natuurlijk niet meteen verdwenen, maar 
samen met de doorontwikkeling van NedInfra 
is het zeker van toegevoegde waarde voor 
de sector. We willen de samenwerking met 
Jens Ingenieurs & Adviseurs in de toekomst 
dan ook graag voortzetten, zodat we kunnen 
blijven verbeteren waar dat mogelijk is.” n

www.jens-ct.nl

www.cadac.com/nedgraphics

www.nedinfra.com

Zowel Kuijpers als Van Loenen constateren 
een afname van vakinhoudelijke kennis. Dat 
komt door de vergrijzing, bezuinigingen en 
de beperkte mate van aanvoer van school-
verlaters. 
Van Loenen ziet ook dat mensen met vakin-
houdelijke kennis steeds minder vaak een 
plek kiezen bij opdrachtgevers. Een trend die 
zowel in de stedenbouwkunde als in de ci-
viele techniek aanwezig is. Kuijpers beaamt 
dit en voegt eraan toe dat er sowieso al een 
tekort aan civieltechnisch personeel is: “We 
hebben als Jens Ingenieurs & Adviseurs drie 
hogescholen in ons werkgebied en die leve-
ren een handvol studenten per jaar af. Dat is 
echt veel te weinig en ik weet ook niet zo een-
twee-drie hoe dat op te lossen is. Zelf onder-
steunen we actief verschillende opleidingen, 
alhoewel dit helaas door de coronasituatie 
minder is geworden de laatste tijd. Toch wil-
len we dat graag blijven doen. Niet alleen 
omdat we ons willen profileren als prettige 
werkgever, maar ook omdat we studenten 
verder willen helpen door ze vakinhoudelijke 
verdieping en extra’s te bieden. Dat is echt 
nodig, want er zijn wellicht nog wel moge-
lijkheden om met behulp van automatisering 
meer werk te doen met minder mensen, maar 
ik vraag me af of daarmee de personele pro-
blemen op te lossen zijn. Optimalisatie van 
de werkzaamheden is absoluut nuttig, maar 
het valt of staat toch met vakinhoudelijke ken-
nis.”

Cloud helpt samenwerking
De opmerking van Kuijpers over automatise-
ring en optimalisering kan uiteraard op een 
reactie rekenen vanuit het Cadac Group-
kamp. Allereerst stelt Kerkhof dat hij denkt 
dat de huidige trend naar cloudgebaseerde 
software al een positief effect heeft op het 
verlagen van de gebruikersdrempel van ont-
werppakketten: “De vakinhoudelijke kennis is 
inderdaad onmisbaar, maar we zien wel dat 
de cloudtechniek ervoor zorgt dat technische 
kennis van applicaties niet meer nodig is. 
Daarmee is de informatie dus in principe al 
voor iedereen bereikbaar, ook voor opdracht-
gevers die niet over de specifieke software 
beschikken.”
Van Loenen vult zijn collega aan met de 
opmerking dat hij ziet dat het gebruik van 
cloudoplossing Autodesk BIM360 ook steeds 
meer toeneemt, niet alleen door grote, maar 
ook door kleinere organisaties. “De mogelijk-
heid om projectdata te kunnen delen, is een 
waardevolle aanvulling op het samenwer-
kingsproces tussen opdrachtgever en ingeni-
eursbureau, aangezien alles voor iedereen 
vierentwintig uur per dag beschikbaar is. Met 
cloudoplossingen zijn de problemen van de 

lokaliseerde BIM-oplossingen om civieltechni-
sche projecten te creëren, te registreren en 
te beheren. De lokalisatie is onder andere 
zichtbaar in de manier waarop de typisch 
Nederlandse civieltechnische marktontwikke-
lingen zijn opgenomen in de software, zoals 
het gebruik van de NLCS-standaard, de on-
dersteuning van import PDOK- en KLIC-WIN- 
bestanden en de conversie van NLCS naar 
BGT Plantopografie en ‘bestaand’ vanwege 
revisiewerk.
Kerkhof vult zijn collega Van Loenen aan 
door voorbeelden te geven van praktische 
aanvullingen die zijn gedaan op basis van 
de feedback van Jens Ingenieurs & Adviseurs: 
“Veel van de verzoeken hebben met gebruiks-
vriendelijkheid te maken, bijvoorbeeld dat de 
applicatie automatisch opstart bij het openen 
van een DWG in de Verkenner. Ook zijn er 
tal van aanvullende functionaliteiten toege-
voegd, zoals een functie voor het bepalen 
van de hoeveelheden. Die is met name nuttig 
bij de communicatie tussen tekeningen en be-
stekken en wordt dan ook veel gebruikt door 
de ontwerpers.”

Visualisatie voor communicatie
Als gebruiker van de NedInfra-software 
werkt Jens Ingenieurs & Adviseurs op een 
zeer snelle en eenvoudige manier volgens de 
Nederlandse CAD Standaard (NLCS). Daar-
naast is de koppeling om PDOK-informatie in 
Autodesk InfraWorks te publiceren belangrijk 
volgens Van Loenen, aangezien deze laatste 
oplossing het mogelijk maakt om ontwerpen 
goed en in 3D te visualiseren, iets wat met 
name van belang is bij de communicatie met 
derden. Kuijpers beaamt dit: “Het steeds be-
ter kunnen visualiseren van een grootschalige 
reconstructie is niet alleen nuttig in de com-
municatie met de opdrachtgever, maar vooral 
ook bij voorlichting van buurtbewoners en 
andere betrokkenen. Twintig jaar geleden 
presenteerde ik nog doodleuk ontwerpteke-
ningen aan burgers, zonder erbij stil te staan 
dat die mensen geen idee hadden waar ze 
naar zaten te kijken. Dat leverde nog wel 
eens misverstanden op, omdat het er heel 
anders uit kwam te zien dan de betrokkenen 
hadden verwacht. Het maken van een goede 
visualisatie was toen ook wel een stuk lasti-
ger, dus het kon vaak niet anders, maar het is 
een goede zaak dat met behulp van visuali-
satie er tegenwoordig een stuk meer duidelijk-
heid te geven is.” 

Vakinhoudelijke kennis
Dat duidelijkheid door middel van visualisatie 
hard nodig is, heeft volgens de geïnterview-
den niet alleen te maken met het feit dat bur-
gers geen bestektekeningen begrijpen.

Praktijk
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De update van Archicad 24 bevat functies voor samenwerking met constructeurs, 
mogelijkheden voor modelvergelijking en nieuwe features in de MEP Modeler.

Hierdoor is het mogelijk om BIM-modellen nog 
beter én sneller op elkaar af te stemmen. 

MEP-systemen 
In de vorige release is de MEP Modeler volledig 
geïntegreerd met Archicad. In deze release is het 
gebruik van de MEP Modeler aanzienlijk verbe-
terd en is er de nodige marktconforme content 
beschikbaar gekomen, met bijvoorbeeld vooraf 
gedefinieerde voorkeursafmetingen. Daarnaast 
zijn de connecties tussen MEP-elementen geopti-
maliseerd, en sneller en eenvoudiger in gebruik. 
Zelfs op verschillende verdiepingen. Tot slot zijn 
er nieuwe flexibele pijpen en kanalen ontwik-
keld voor complexe situaties. Deze zijn online 
beschikbaar via BIMcomponents.
Issue tags zijn in de nieuwe versie uitgebreid met 
zelf te definiëren ‘Types’ voor bijvoorbeeld disci-
plines. Daarnaast worden alleen de gewijzigde 
eigenschappen van issues nog weergegeven in 
de historie. Overigens waren deze mogelijkhe-
den al beschikbaar via de BIMcollab BCF Mana-
ger voor Archicad en BIMcollab Cloud.

Unreal, Solibri en Revit 
Vanaf nu biedt Archicad een connectie met 
Datasmith Exporter, waarmee informatie zo-
als geometrie, materialen en licht naar Unreal 
te exporteren is. De Solibri add-on onder-
steunt nu ook BCF2.1 en is gekoppeld aan 
de issuemanager-functionaliteit van Archicad. 
De RFA en RVT geometrie-uitwisseling add-on, 
waarmee eenvoudig Revit-bestanden en -fa-
milies uitgewisseld kunnen worden, is nu be-
schikbaar voor Archicad 24. Daarnaast zorgt 
GRAPHISOFT’s gratis plug-in voor Revit voor 
een soepele uitwisseling van IFC tussen Archi-
cad en Revit. Deze is nu geüpgraded naar de 
nieuwste versie van Revit. n

www.kubusinfo.nl

www.graphisoft.com/solutions/products/archicad

De samenwerking tussen architect en con-
structeur hangt af van een goede uitwisse-
ling van de modellen, zowel bij de import 

als bij de export, en dat in beide pakketten. De 
update van Archicad 24 voorziet in een aantal 
belangrijke aanvullingen die dit proces verder 
automatiseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om staalprofielen automatisch op te nemen in 
Archicad-modellen en bij de export naar de 
constructeur te kiezen uit Translators met diverse 
samenwerkingsprotocollen. Hierdoor wordt het 
project direct afgestemd op de gebruikte werk-
methodiek van de constructeur en verloopt de 
samenwerking des te soepeler.
Ook op het gebied van modelvergelijking is de 
workflow in de nieuwe versie uitgebreid. Het 
modelleren van openingen bewees al zijn meer-
waarde in de originele release van Archicad 
24, wat leidde tot dalende faalkosten in de uit-
voeringsfase. In de update kan Model Compare 
openingen herkennen als entiteiten, waardoor 
verschillen in bijvoorbeeld openingsgrootten tus-
sen twee modellen sneller worden opgespoord. 

Kort na de release van Archicad 24, kondigt GRAPHISOFT opnieuw een release 
aan van de ontwerpsoftware. Deze richt zich op de huidige versie en ook dit keer 
speelde gebruikersfeedback een belangrijke rol bij de ontwikkeling. De update 
bevat onder andere aanpassingen op het gebied van betere samenwerking met 
constructeurs, meer mogelijkheden voor modelvergelijking en nieuwe features in 
de MEP Modeler. Door de redactie

Extra automatisering in update 
Archicad 24

Functionaliteit en uitwisseling uitgebreid

Software

Het gebruik van de MEP Modeler is verder verbeterd en de content uitgebreid. 
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Digitale maatvoering en verificatie op de bouw, hier met de GTL-1000, een gecombineerde total station  
en 3D-scanner.

Ad van Gils traint dagelijks eigenaren 
en bouwprofessionals in het gebruik 
van digitale meetapparatuur. Rob 

Homan is eigenaar en maatvoerder bij mkb-
bouwbedrijf Stamsnijder-Homan en inves-
teerde in twee total stations waarmee hij nu 
elk bouwterrein en -project digitaal inmeet en 
uitzet. Hieronder de door Van Gils meest ge-
hoorde twijfels als het gaat om digitalisering, 
maar ook waarom Homan deze twijfels opzij 
zette en hoe hij dat precies deed.

5. We doen het al 40 jaar zo 
De magere winstmarges en groeiende pre-
fab-bouw laten geen ruimte voor zelfs maar 
de kleinste fouten. Dat maakt van digitalise-
ring geen luxe maar een noodzaak. Homan: 
“Of nu nodig is om punten uit te zetten over 
vijf meter, vijftig of tien kilometer; het blijft 
even nauwkeurig. Ook bij schuine of ronde 
lijnen, die in de woningbouw steeds meer 
voorkomen. Met een bouwraam is dat niet 
te doen, met de total station is het eenvou-
dig. Bovendien bouwen we nu veel sneller 
en nauwkeuriger, noodzakelijk om te kunnen 
concurreren.”

4. Maatvoering besteden we uit 
Het maatvoerdersbedrijf werkt digitaal; dat is 
snel en accuraat. Waarna jouw mensen op de 
bouwplaats het project op de traditionele manier 
voortzetten. Wie is verantwoordelijk wanneer 
zaken niet passen? Van Gils: “Ik train timmer-
lieden en maatvoerders hoe ze vaste controle-
momenten invoeren en alle stappen vastleggen. 
Zo kunnen ze aantonen wat ze exact hebben 
gedaan. Bovendien is het mogelijk om met de 
apparatuur snel eerst de tekeningen te verifiëren. 
Matchen bouwterrein en tekeningen niet, dan 

moet de architect terug naar de tekentafel. En 
heeft de controleur hoge faalkosten voorkomen.”

3. Andere uitdagingen zijn belangrijker 
Krapte heerst over de hele linie: ervaren perso-
neel, winstmarges, oplevertijden. Digitalisering is 
juist een oplossing voor al deze uitdagingen. Di-
gitaal inmeten en uitzetten reduceert faalkosten 
en manuren en het verhoogt de bouwsnelheid, 
allemaal drastisch. Homan vertelt zonder over-
drijven: “Het grondwerk traditioneel uitzetten met 
een bouwraam kostte ons twee man en een dag. 
Nu neem ik alleen de Homanotic mee en een uur 
later rijd ik weg. Dan staat het grondwerk erin.”

2. Medewerkers kunnen niet veranderen
Het is niet eenvoudig om met computers te leren 
doen wat je altijd met handen en ogen deed, 

zeker voor wat oudere medewerkers. Van Gils: 
“Daarom komen we altijd langs om een training 
te geven aan gebruikers en eigenaren van nieu-
we apparatuur. Een halve dag; dan hebben de 
meeste het wel door.” Homan bevestigt: “Bij de 
eerste klus met de total station, wilde een oudere 
timmerman er alsnog een bouwraam omheen 
zetten. Maar tijdens de vrijdagmiddagborrel 
kwam hij naar me toe en zei: ‘Die total station 
mag je nooit meer verkopen. Dat werkt toch don-
ders handig’.” 

1. Investering hoger dan rendement 
Zowel Homan als Van Gils kunnen hier heel kort 
over zijn: onzin. De apparatuur van Topcon is 
heel goed te betalen voor mkb-bedrijven. Homan 
zegt over zijn total stations: “We verdienen er 
geld mee. Het duurt één, twee jaar om de inves-

Crisis op crisis, wispelturig beleid, minimale winstmarges en goed personeel is 
bijna niet te vinden: het is begrijpelijk dat eigenaren van een mkb-bouwbedrijf 
digitalisering niet bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan. Begrijpelijk, maar 
niet verstandig. Dit artikel beschrijft − en weerlegt! − de vijf meest gehoorde 
redenen om niet te digitaliseren. Door de redactie

Vijf redenen om niet digitaal 
te werken in de bouw 

Begrijpelijk, maar niet verstandig

Opinie
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Als dan vervolgens blijkt dat die elektrische 
fiets eigenlijk heel gemakkelijk te berijden is, is 
de eerste horde succesvol genomen. Wanneer 
blijkt dat de stappen die erop volgen eigenlijk 
ook niet zo lastig zijn als wellicht gedacht, ont-
staat het vertrouwen dat de overgang naar di-
gitaal werken haalbaar is. Dan is het ook niet 
meer zo’n probleem om na te denken over een 
meer gevorderde vorm van digitalisering: de di-
gital twin. In de whitepaper wordt dan ook uit-
gelegd wat hier de mogelijkheden van zijn. n

www.topconpositioning.com/nl/digitalisering-de-bouw

www.stamsnijder-homan.nl 

tering terug te verdienen, maar deze apparatuur 
is het dubbel en dwars waard. Het gemak en de 
snelheid zijn ongekend.”

Whitepaper
Voor meer informatie over dit onderwerp is 
op de Topcon-themapagina een whitepaper te 
downloaden met de titel: ‘Krijg controle over 
je bouwprojecten en maak meer winst: In 8 
stappen starten met digitaal maatvoeren in de 
bouw’. In deze whitepaper is een stappenplan 
te vinden waarmee de overgang van analoog 
naar digitaal werken in de bouw wordt bespro-
ken. Alvast een tip van de sluier: het is volgens 
de schrijvers van deze whitepaper niet nodig 
om de spreekwoordelijke fiets in één keer om 
te bouwen tot een vrachtwagen. Wie wil ver-
beteren, begint met een upgrade naar een elek-
trische fiets. Dat is een overzichtelijke stap en 
daarmee blijft de overgang behapbaar. 

Zekerheden 
2021 

Als veel gevraagd orakel is mij uiteraard 
ook deze keer in overweging gegeven een 
forecast te verzorgen voor het jaar 2021. 
Aangezien het verzoek mij van verschil-
lende kanten slijmend en fêterend heeft 
bereikt, heb ik geheel zelfstandig besloten 
daar gehoor aan te geven en mijn visie op 
het reeds uit de startblokken geschoten jaar 
aan het digitale papier toe te vertrouwen. 
Dat besluit is niet lichtvoetig genomen, want 
door het al maandenlang thuiswerken en 
de feestelijke decembermaand is mijn win-
tervacht van zware kwaliteit. Dat wordt het 
meest pijnlijk duidelijk bij de buiktrilling die 
ik opmerk als ik de trap afga om koffie + … te 
halen. “Haha!”, hoor ik u scanderen, maar 
kijk eens letterlijk en figuurlijk in de spiegel, 
dan ziet u vast zelf ook wat anderen al lang 
wisten.

Het voorspellen van de te behalen resultaten 
voor het bouw-, infra- en geo-ICT-werkveld in 
2021 is dit jaar extra riskant (voor mijn aan-
zien). De bijeengezochte informatie, waarop 
ik mijn mening baseer, kan besmet of fake 
news zijn, maar is zeker grotendeels GIS-
werk. Ik zou met mijn toverstaf in de hand 
willen roepen: “SimsalaBIM, en nu is weer al-
les bij het oude!”, maar zo eenvoudig is het 
niet. Zonder dalende coronacijfers, vollopen-
de ziekenhuizen, gemuteerde varianten van 
Covid-19 en de natrappende Trump, is het 
lastig voorspellingen te doen. Het jaar 2021 
is daarmee één groot vraagteken. Desalniet-
temin doe ik een dappere poging en poneer 
ik vier stellingen: 
1. Er zijn maar weinig zekerheden dit jaar. 
2.  Als ‘groen’ niet je kleur is, heb je een seri-

eus probleem. 
3.  We gaan nu eens echt werk maken van 

innovaties en subiet de subsidiekraan 
dichtdraaien en stoppen met dansende, 
hondenuitlatende, kokende en afwassende 
robots, want van deze prularia moeten we 
het niet hebben om het environment en de 
economie te redden. 

4.  Het wordt een jaar van veel verrassingen 
maar, en dat is zeker, 
BIGnieuws zal u hierover 
informeren.

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

Inmeten en uitzetten met een 3D-laser. 

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

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

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

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

CMedia
Westfriesland 18, 
8302 MC Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar: 
services@bignieuws.nl.
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MEER WETEN?
Scan de QR-code en bezoek onze website 

om u aan te melden voor het evenement.

www.imagem.nl/grip-op-geo

DOE MEER MET LOCATIEDATA 
EN VERBREED UW KENNIS OVER 

GEOSPATIAL TIJDENS GRIP OP GEO

Registreer nu en volg live interactieve webinars tijdens onze jaarlijkse Grip op Geo 
evenementen. Versnel uw Digitale Transformatie met locatie-intelligentie door 

interactieve sessies, on-demand webcasts, hands-on trainingen, demo’s en workshops 
te volgen. Meld u nu aan voor Grip op Geo Online.



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

Powered by Intel® Core™ 
10th Gen processor

• 10th Gen Intel® Xeon® and Core™ processors

• Tot NVIDIA® Quadro® T2000

• Tot 64GB geheugen

• Tot 4TB M.2 PCIe  SSD 

• Windows 10 Pro

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

Ontdek de introductiepromo op www.thinkworkstations.nl


