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Het is natuurlijk een cliché dat Nederlanders het altijd over het weer hebben, maar dat betekent 

niet dat het niet af en toe een logisch onderwerp is. De blauwe plekken van het uitglijden op de 

spiegelgladde stoep waren nog niet verdwenen of ik kon tijdens het dagelijkse wandelrondje 

mijn trui alweer uitdoen, zo warm was het. Een goede illustratie van het feit dat de eerste maan-

den van 2021 een typisch Nederlandse weerervaring gaven: het is amper maart en alle seizoe-

nen zijn al min of meer afgevinkt. 

De atmosferische rollercoaster van de eerste twee maanden van dit jaar bracht regen, wind, 

sneeuw, ijzel en natuurlijk enkele warmterecords, en benadrukte daarmee ook de noodzaak om 

in ons land op werkelijk alles te zijn voorbereid. Een mooie uitdaging voor stedenbouwkundigen, 

planologen en beleidsmedewerkers die nadenken over de manier waarop we het Nederland van 

de toekomst moeten inrichten. 

Dat er al hard nagedacht wordt over die inrichting valt te lezen in verschillende bijdragen in 

dit nummer. Om te beginnen is er het artikel ‘Meer aandacht voor biodiversiteit in de stad!’ op 

pagina 6, met ruime aandacht voor natuurinclusief bouwen. Op pagina 12 valt er te lezen over 

de plannen van het Urban Development Initiative, een organisatie die de ambitie heeft om in de 

regio rondom Eindhoven adequate, slimme, integrale, innovatiegedreven antwoorden te bieden 

op stedelijke vraagstukken. 

Ook in verschillende andere artikelen in dit nummer komt de invloed van weer en wind en zon en 

regen overigens ter sprake. Heel duidelijk is dat het geval in het SketchUp-artikel ‘Invloed lokaal 

klimaat duidelijk dankzij PreDesign’ op pagina 48 en het gebeurt wat meer op de achtergrond in 

het artikel over 3DNL op pagina 26, waar hitte- en waterstresstests min of meer terloops worden 

genoemd. Uiteraard zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden, maar die komt u vanzelf dan 

wel tegen. Ik wil er namelijk ook weer niet te lang over doorgaan, want anders komen we nooit 

van dat cliché af. 

 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws
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Welke gemeenten in Nederland bieden  

inwoners de beste kans om uit de armoede 
te komen? De Kansenatlas beantwoordt deze 

vraag met behulp van gegevens over miljoenen 
Nederlanders.

26

16
De Leica BLK360 en de BLK2GO zijn beide zoge-

naamde ‘image based’-laserscanners. Toch is er een 
duidelijk verschil tussen de apparaten: de BLK360 is 
een statische scanner en wordt op een statief gebruikt 
en de BLK2GO is een draagbare mobiele laserscan-
ner. Naast verschil in ontwerp en werking zijn er ook 
grote verschillen in de manier waarop ze de plannen 
voor het scannen van een ruimte beïnvloeden en de 

hoeveelheid tijd die het kost om een ruimte te scannen.

10
De vraag vanuit de markt om een BIM-model  

te kunnen aanleveren, groeit, merkt ook Timmer-
Selekt Doornenbal. In de communicatie met de 
aannemer speelt het BIM-model een steeds gro-
tere rol en daar wilde het bedrijf dan ook niet in 
achterblijven. Het tekenen van kozijnen gebeurt 
bij Doornenbal echter nog wel in 2D met behulp 

van het tekenprogramma Groeneveld.
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Bij de term ‘datagestuurd werken’ borrelen er  

vrijwel direct verwante begrippen op: big data,  
machine learning, data science, business intelligence, 

monitoring, enzovoorts. Wat kunnen  
overheden ermee? Een nieuwe opleiding van  
de HAS, samen met Infofolio en GEON geeft  

praktische handvatten.

Cyclomedia heeft 3DNL geïntroduceerd: een volle-
dig geometrisch correct 3D-model van Nederland. 
Deze aanvulling op bestaande databronnen biedt 
een uniform driedimensionaal beeld, op schaal, 
van alles wat er in de buitenruimte te vinden is. 
3DNL is daarmee bedoeld voor overheden en 
bedrijven die het model kunnen toepassen bij 

uiteenlopende werkzaamheden.
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Een voorbeeld van een Sweco-project waarbij nieuwbouw en het omliggende landschap volledig met elkaar worden geïntegreerd, is Rantzausbakke in de Deense plaats Horsens. 

In het rapport ‘Building in biodiversity for cli-
mate, for health’ stellen bioloog Tarja Ojala 
en ecoloog Ishbel Campbell dat steden steeds 

belangrijker worden als leefgebied voor allerlei 
soorten planten en dieren. De biodiversiteit in 
steden is tegenwoordig zelfs vaak hoger dan op 
het platteland, doordat er veel variatie en afwis-
seling is in biotopen en er weinig bestrijdings-
middelen worden gebruikt. Juist in de steden is 
er veel dynamiek en zijn er veel ontwikkelingen 
waardoor er volop kansen zijn voor het bevor-
deren van de biodiversiteit. Een opvallende 

boodschap omdat steden in het algemeen niet 
direct worden geassocieerd met biodiversiteit, 
zo weet ook Meliefste. Hij ziet dit dan ook graag 
veranderen. “Het thema komt nog wel eens ter 
sprake bij nieuwbouw, dankzij de aandacht 
voor natuurinclusief bouwen, maar er is nog 
maar weinig aandacht voor de mogelijkheden 
die de bestaande bouw biedt. En dat terwijl hier 
juist heel veel te winnen valt. Bovendien zijn de 
aanpassingen die hiervoor nodig zijn prima te 
combineren met andere plannen voor de stad, 
bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie 

en klimaatadaptatie. Wat mij betreft zou het ver-
sterken van biodiversiteit dan ook een vast onder-
deel moeten worden bij de reconstructie van het 
stedelijk gebied.”

Lange termijn
Meijer is het met zijn collega eens dat biodiver-
siteit op beleidsniveau wel wat meer aandacht 
mag krijgen. “Momenteel is er heel veel aan-
dacht voor de energietransitie, met name omdat 
dit concrete financiële voordelen oplevert in de 
vorm van besparingen. Bovendien zijn er dui-

Juist steden kunnen met hun afwisselende landschap en dynamiek een belang-
rijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit. Dit stelt ingenieursad-
viesbureau Sweco in het eind 2020 verschenen Urban Insight-rapport ‘Building in 
biodiversity for climate, for health’. Adviseur biodiversiteit Gijs Meijer en expert 
klimaatadaptatie en stedelijk groen Joeri Meliefste van Sweco leggen uit waar 
volgens hen de uitdagingen en kansen liggen op dit gebied.Door Lambert-Jan Koops

Meer aandacht voor 
biodiversiteit in de stad! 

Het nut van groen in de bebouwde omgeving

Praktijk
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Rantzausbakke wordt ontwikkeld vanuit het idee dat het voor een gezonde leefomgeving essentieel is om verbinding met natuur mogelijk te maken voor iedere bewoner.

en vleermuizen houden de muggenpopulatie 
daar nu in toom. “Het is natuurlijk niet de beste 
manier om erachter te komen dat biodiversiteit 
ook voor een stad van belang is, maar het is dit 
soort overlast die er wel voor zorgt dat het thema 
op de agenda komt”, zo stelt Meijer. “Wat dat 
betreft is de eikenprocessierups ook een heel 
goede ambassadeur gebleken, omdat deze laat 
zien dat we het in het verleden niet goed hebben 
gedaan door veel te veel in te zetten op te veel 
van hetzelfde.”
Collega Meliefste ziet ook dat overlast een be-
langrijke motivatie kan zijn voor het stadsbestuur 
om te investeren in biodiversiteit: “Er is vaak 
maar weinig budget voor groen in de stad, 
waarbij het vaak echt een sluitpost is in de be-
groting. Het idee is daarbij dat groen geld zou 
kosten, terwijl de voordelen van biodiversiteit on-
opgemerkt blijven, tot het misgaat.”

Grotere plaatje
Overlast kan dus zorgen voor het besef dat bio-
diversiteit echt nodig is, maar daarmee is nog 
niet alles gezegd. Wie het goed wil doen, moet 
vooral begrijpen wat het grotere plaatje is. “We 
merken dat veel burgers het prima vinden om 
ruimte te maken voor vogels, want die vinden ze 
over het algemeen leuk. Met meer vogels in de 
wijk krijgen bewoners het gevoel dat de natuur 
dichterbij komt. Het ophangen van een paar vo-
gelkastjes is echter slechts een deel van de oplos-

vendien dat dit al heel eenvoudig kan door bij 
nieuwe projecten in de stad de diversiteitscom-
ponent mee te nemen. Een paar kleine aanpas-
singen kunnen al een hoop helpen.” En natuur in 
de stad is niet alleen belangrijk voor onze flora 
en fauna, maar juist ook voor de bewoners. Het 
wetenschappelijk bewijs dat onze interactie met 
natuur een grote positieve invloed heeft op onze 
gezondheid stapelt zich op. Veel mensen en kin-
deren in grote steden komen niet of nauwelijks 
in aanraking met natuur. Om tot een gezonde 
leefomgeving te komen is het mijns inziens dan 
ook essentieel om verbinding met natuur moge-
lijk te maken voor iedere bewoner. En dat hoeft 
niet alleen in natuurgebieden en parken te zijn. 
Juist meer natuurlijk en bloemrijk groen in onze 
buurten, straten en tuinen kan daaraan bijdra-
gen, omdat mensen daar dagelijks mee in aan-
raking komen.

Muggenplaag 
Een goed voorbeeld van kleine aanpassingen 
die grote gevolgen kunnen hebben voor de bio-
diversiteit is het voorbeeld van een nieuwbouw-
wijk in IJburg in Amsterdam. Na oplevering kre-
gen de bewoners met een enorme muggenplaag 
te maken, omdat ze vrij spel hadden zonder na-
tuurlijke vijanden. Pas nadat de wijk aantrekkelijk 
was gemaakt voor de vogels en vleermuizen met 
meer natuurlijk groen en nestelmogelijkheden in 
de gebouwen, hield de overlast op. De vogels 

delijke doelen geformuleerd voor de transitie en 
is er heldere regelgeving opgesteld. Voor een 
onderwerp als klimaatadaptatie zien we een 
groeiende aandacht en om dezelfde reden. Ook 
daarvoor geldt dat het effect van de aanpassin-
gen goed meet- en voelbaar is. Door de focus 
op die directe winst wordt echter nogal eens 
vergeten dat de werkelijke winst van zowel de 
energietransitie als de klimaatadaptatie meer op 
de lange termijn ligt. De onderliggende reden 
voor de energietransitie is bijvoorbeeld vooral 
dat dit de milieu-impact en klimaatverandering 
in de toekomst zal tegengaan en daarmee de 
leefbaarheid van onze steden en eigenlijk ons 
hele land waarborgt.”
Het probleem bij de investering in biodiversiteit 
is dat dit, in tegenstelling tot de investering in de 
energietransitie en de klimaatadaptatie, een min-
der herkenbaar effect heeft op de korte termijn. 
Het wordt daarom als minder urgent ervaren, 
denkt Meijer, terwijl het in zijn ogen minimaal 
dezelfde prioriteit zou moeten krijgen als klimaat-
adaptatie. “Het gaat om de gezondheid van ons 
ecosysteem. Wanneer we eenmaal een bepaald 
tipping point voorbij zijn, stort dat hele systeem 
in en is het amper nog te herstellen, zo laten de 
modellen zien. Dat betekent dus dat we niet ach-
teruit kunnen leunen in de verwachting dat het 
allemaal vanzelf wel goed komt, maar ons echt 
actief moeten bezighouden met het versterken 
van de biodiversiteit. Het mooie daarbij is bo-
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Meliefste sluit zich aan bij de woorden van zijn 
collega: “In veel steden zien we allerlei losse 
projecten met plukjes groen en ook blauw die 
geen onderlinge verbinding hebben. Voor een 
goede structuur is het echter belangrijk dat er 
onderlinge verbinding is, want een goed net-
werk is veel robuuster dan die losse onderdelen 
samen. De mogelijkheden om groen te integre-
ren met gebouwen (op daken en aan gevels), 
maakt het ook mogelijk barrières tussen groene 
gebieden op te heffen en nieuwe leefgebieden 
te creëren voor soorten. En wanneer dat netwerk 
van de stad vervolgens dan ook nog eens niet 
op zichzelf staat, maar ook verbonden is met 
de buitengebieden, hebben we een ideale situ-
atie te pakken die de kwaliteit van de stedelijke 
leefomgeving maximaal ten goede komt. En niet 
alleen voor plant en dier, maar ook zeker voor 
de mens.” n

www.sweco.nl

Gemeente als voorbeeld
Het voorlichten van burgers is dus belangrijk 
bij de promotie van biodiversiteit. Bestuurders 
dienen echter ook te worden geattendeerd op 
het onderwerp. “Eén van de dingen die we met 
Sweco doen, is gemeenten vertellen wat de mo-
gelijkheden zijn op dit gebied. Daarbij bena-
drukken we ook altijd dat het de gemeente is die 
het goede voorbeeld moet geven”, aldus Meijer. 
“Het is daarbij belangrijk dat de gemeente niet 
alleen op straat, maar ook intern investeert in 
dit thema, aangezien er specialistische kennis 
nodig is om biodiversiteit op een goede manier 
toe te passen en te borgen. We zien gelukkig al 
dat gemeenten steeds vaker ecologen in dienst 
nemen en ze inzetten bij natuurinclusieve bouw-
projecten, maar net zoals het op wijkniveau no-
dig is om naar het grotere plaatje te kijken, is 
dat ook voor de stad als geheel nodig. Dus geen 
deeloplossingen, maar een integrale manier van 
denken.”

sing en niet genoeg voor een robuust systeem. 
Daarom is het ook belangrijk om aan burgers 
uit te leggen wat er nog meer nodig is en dat 
ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren door 
bijvoorbeeld niet hun hele tuin dicht te tegelen, 
maar vogel en vlindervriendelijk in te richten”, 
zo stelt Meliefste. 
Meijer vult zijn collega aan door op te merken 
dat goede voorlichting al heel snel haar vruchten 
kan afwerpen. “In Eindhoven is in samenwer-
king met de vogelbescherming bij nieuwbouw 
een campagne gestart waarin aan bewoners 
wordt uitgelegd hoe ze hun tuin onderhoudsarm 
én vogelvriendelijk kunnen inrichten. Dat helpt 
al enorm. We zien daarnaast ook dat ontwik-
kelaars als Heijmans bij projecten bewoners 
informeren over de groene inrichting van tuinen 
en ook dat levert een positieve bijdrage. Veel 
stadsbewoners zijn uiteindelijk best bereid een 
steentje bij te dragen als ze uitgelegd krijgen hoe 
de vork in de steel zit.”

Praktijk

Een natuurinclusieve stad
Omdat er in de stad zoveel gebeurt, liggen 
er veel kansen om te komen tot een natuurin-
clusieve leefomgeving. Gijs Meijer en Joeri 
Meliefste formuleerden tien tips.

1. Biodiversiteit als integraal onderdeel 
Biodiversiteit dient aan de voorkant opge-
nomen te worden in processen, plannen en 
projecten. Dit kan door het een integraal on-
derdeel te laten zijn van de besluitvorming. 
Een praktisch voorbeeld hiervan is het in-
voeren van een biodiversiteitsscan, waarin 
bij elk project en plan, in iedere fase beke-
ken wordt waar de kansen voor biodiversi-
teit liggen en hoe deze te verzilveren zijn.

2. De stad als ecosysteem
De geschiedenis, het omringende en het on-
derliggende landschap met abiotische fac-
toren zoals bodemtype en hydrologie, moe-
ten leidend zijn voor de ontwikkeling van 
natuur in de stad. Het type natuur, de vege-
tatie, de beplanting en de gewenste soorten 
dienen hierop afgestemd te worden. 

3. Een robuust groenblauw netwerk
Een stad dient dooraderd te raken met een 
robuust groen (beplanting) en blauw (water) 
netwerk, dat ook de verbinding vormt met 
het buitengebied. Het netwerk is een voor-
waarde voor een biodiverse stad en heft 
tevens de harde grens op met het buiten-
gebied. Er ontstaan ook koppelkansen voor 
recreatie en klimaatadaptatie in en langs dit 
netwerk.

4. Natuurinclusief als standaard
Een natuurinclusieve aanpak betekent dat 
er meerwaarde ontstaat voor biodiversiteit 
en lokale natuurwaarden. Tegelijk draagt 
dit bij aan een gezonde en evenwichtige 
leefomgeving. Belangrijk is daarbij dat er 
een samenhangend geheel ontstaat, waarin 
de groenblauwe ruimte en natuurinclusieve 
gebouwen elkaar aanvullen.

5. Ecologisch groenbeheer 
Ecologisch beheer houdt specifiek rekening 
met flora en fauna. Het is essentieel om biodi-
versiteit te stimuleren en geeft een gevarieerd 
en natuurlijk beeld. Een omgekeerd maaibe-
heer is een goed idee: alles wordt ecologisch 
beheerd, tenzij er een goede reden is om dat 
niet te doen. Kies ook voor maatwerk: laat al-
tijd stukken ongemoeid zodat bijen, vlinders, 
vogels en andere dieren het hele jaar door 
voldoende voedsel en schuilplekken hebben. 

6. Maak grijs groen
De steden zijn nu erg verhard, denk aan trot-
toirs, wegen en parkeerplaatsen, en ook tui-
nen zijn vaak versteend. Maak dit groener, 
door bijvoorbeeld zinloze verharding weg 
te halen en trottoirs en parkeerplaatsen met 
half open verharding uit te voeren. Ook de 
gebouwen in de stad kunnen minder verhard 
worden, door gevelgroen en groene daken 
te integreren op en aan de gebouwen. 

7. Kansen liggen overal
Bijna alles is natuurinclusief te maken. 
Door multifunctioneel te denken en bio-

diversiteit in het ontwerpproces mee te 
nemen, kan ieder element in de openbare
ruimte een bijdrage leveren aan biodiver-
siteit. Van gebouwen, parken en bermen 
tot aan de fietsberging, verkeersborden 
en lantaarnpalen.

8. Doe het samen
Het herstellen van biodiversiteit is alleen 
mogelijk door samen te werken. Bedrij-
ven, overheden, particulieren en woning-
corporaties dienen gemotiveerd te wor-
den om hun terreinen, tuinen en huizen 
natuurvriendelijk in te richten. Dat kan 
door goede voorlichting over de positieve 
effecten van biodiversiteit.

9. Neem bewoners mee
Mobiliseer bewoners niet alleen, maar 
communiceer ook met hen over de natuur-
inclusieve stad. De stad wordt gevarieer-
der, minder aangeharkt en opgeruimd, 
dat is heel anders dan ze gewend zijn. 
Met goede communicatie en educatie is 
draagvlak te creëren. 

10. Monitor en evalueer
De natuurinclusieve stad zit in een pio-
niersfase. Monitoring en evaluatie zijn es-
sentieel om te bepalen wat werkt en wat 
niet. Zo is het mogelijk om ervan te leren 
en te zien hoe het nog beter kan. Door de 
best practices op het gebied van natuurin-
clusiviteit te delen met anderen, is het ook 
mogelijk om van elkaar te leren.
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voor professionals

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

INFRACAD MAP
Geo-informatie (PDOK) 
en KLIC verwerken

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

BricsCAD en MicroStation

NIEUW!
INFRACAD 7

NIEUW!

NIEUW!

WWW.INFRACAD.NL
DOWNLOAD TRIAL 
ONLINE DEMO
GRATIS WORKSHOP
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Eén van de projecten die TimmerSelekt Doornenbal heeft uitgevoerd met behulp van BIM is het project Spreeuwenstraat 
in Nijmegen. 

Sinds de oprichting in 1979 ligt bij 
Doornenbal de focus op innovatie en 
ontwikkeling. Toen eind 2013 de eerste 

projecten voorbijkwamen waarbij gevraagd 
werd om een BIM-model, was het voor het 
bedrijf dan ook duidelijk dat dit een ontwik-
keling was waarin het mee wilde gaan. Rob 
Dierssen, werkvoorbereider bij Doornenbal, 
is één van de twee medewerkers die het ge-
bruik van BIM heeft opgezet binnen het be-
drijf. Hij vertelt over de voordelen die deze 
manier van werken met zich meebracht: “De 
omschakeling naar BIM heeft ertoe geleid dat 
het totale proces aanzienlijk efficiënter wordt 
uitgevoerd, want iedereen werkt vanuit het-
zelfde model en dus met dezelfde informatie. 
Al in de ontwerpfase is het duidelijk of de 
door ons gemodelleerde onderdelen ook pas-
sen, omdat dit in het BIM-model bekeken kan 
worden. Zo komen we tijdens de daadwer-
kelijke bouw niet voor verrassingen te staan, 
wat bovendien de kans op faalkosten redu-
ceert.” 

Opgebouwde bibliotheek 
Het uitwerken van de kozijnen gebeurt nog 
wel in 2D in Groeneveld, een tekenprogram-
ma gespecialiseerd in kozijnen. De communi-
catie met de aannemer daarentegen verloopt 
aan de hand van een BIM-model. Een optie 
die niet tot de mogelijkheden van Groeneveld 
behoort en waarvoor dus een ander pakket 
nodig was. Gert Legemaat, Inkoop en ICT bij 
Doornenbal: “In de jaren dat we met Groe-
neveld werken, hebben we een uitgebreide 
bibliotheek opgebouwd met alle benodigde 
gegevens zoals de magazijnartikelen en or-
derbestellingen, maar ook de planning en 
facturatie. Voor het BIM-gedeelte maakten we 

gebruik van een andere software, maar dat 
bracht ons niet waar we op gehoopt hadden 
en dus moesten we op zoek naar een ander 
pakket om met de aannemer te communice-
ren. Vandaar dat we een softwarepakket no-
dig hadden dat niet alleen zou aansluiten op 
het pakket dat we al gebruikten, maar waar-
mee we ook zouden kunnen voldoen aan het 
gevraagde niveau van BIM.”
Op het moment dat Doornenbal op zoek was 
naar de ontbrekende software, was Con-
strusoft Window nog volop in ontwikkeling. 
Dankzij een nauwe samenwerking tussen de 
kozijnenbouwer en de softwareontwikkelaar 
bleek het echter mogelijk om tot de gewenste 
koppeling te komen. Een koppeling die inmid-
dels ook voor andere bedrijven beschikbaar 

is gesteld. “Tijdens het ontwikkelproces is er 
goed overlegd en werden onze wensen door-
gevoerd, waarbij van beide kanten feedback 
is gegeven voor het optimaliseren van de soft-
ware. Het was wat dat betreft duidelijk een 
voordeel dat we in de begindagen van de 
software zijn ingestapt”, zo stelt Legemaat. 

In de praktijk
Wanneer een nieuw project start, wordt aller-
eerst de benodigde informatie uit het aange-
leverde BIM-model gehaald om dit vervolgens 
in Groeneveld in te laden en de kozijnen in 
detail uit te werken. Om het verrijkte model 
te kunnen delen met de aannemer worden 
de uitgewerkte kozijnen in Construsoft Win-
dow geladen, waaruit de IFC kan worden 

De vraag vanuit de markt om een BIM-model te kunnen aanleveren, groeit, merkt 
ook TimmerSelekt Doornenbal. In de communicatie met de aannemer speelt het 
BIM-model een steeds grotere rol en daar wilde het bedrijf dan ook niet in ach-
terblijven. Het tekenen van kozijnen gebeurt bij Doornenbal echter nog wel in 2D 
met behulp van het tekenprogramma Groeneveld, zodat een oplossing gezocht 
werd om toch de gewenste BIM-informatie te kunnen uitwisselen. Door de redactie

TimmerSelekt Doornenbal communiceert in 3D

Omschakeling naar BIM 
maakt proces efficiënter 

Praktijk
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Dankzij een koppeling tussen Groeneveld en Construsoft Window is het voor TimmerSelekt Doornenbal mogelijk om getekende kozijnen in te laden in een BIM-model. 

door ons in Groeneveld getekende profielen 
namelijk één-op-één overnemen. Daarnaast 
konden we eenvoudig de kozijnen doorlopen 
en indien nodig aanpassingen doorvoeren en 
het weer terugzetten in het BIM-model”, aldus 
Dierssen.
 
Toekomst
Bij Doornenbal blijft het aantal opdrachten 
van aannemers die specifiek vragen om een 
BIM-model toenemen. Een groei waarvan ze 
verwachten dat deze in de nabije toekomst 
zeker zal doorzetten. Legemaat sluit af: “Door 
een BIM-model te kunnen aanleveren, bieden 
we een bepaalde service richting de aan-
nemer. In 3D is immers sneller te zien waar 
we tegenaan kunnen lopen, nog voordat 
de bouw van start is gegaan. Dit draagt bij 
aan het milieubewuster bouwen. De bouwers 
krijgen immers niet te maken met materialen 
die onbruikbaar blijken te zijn en dus weg-
gegooid moeten worden, omdat bijvoorbeeld 
de maten niet kloppen. Op het moment heb-
ben we nog al onze informatie in Groeneveld 
staan, maar wellicht dat we in de toekomst 
voor het gehele proces de omschakeling ma-
ken naar Construsoft Window. We maken 
voor nu in ieder geval met veel genoegen 
gebruik van de koppeling.” n

www.doornenbal.com

www.construsoft.com

wel een belangrijke rol, want hoe beter het 
model is opgebouwd, des te efficiënter wij 
kunnen werken.” 

Spreeuwenstraat
In de praktijk ervaart TimmerSelekt Doornen-
bal steeds meer de voordelen van de naad-
loze aansluiting tussen beide pakketten. Eén 
van de recente projecten waarbij van alle mo-
gelijkheden gebruik is gemaakt, is ‘Spreeu-
wenstraat’ in Nijmegen. Hiervoor leverde 
Doornenbal in opdracht van Hendriks Bouw-
bedrijf Oss de kozijnen op voor een complex 
bestaande uit 28 appartementen. “Ook bij 
dit project hoefden we in Construsoft Win-
dow geen enkel profiel te tekenen. Hiermee 
hebben we veel tijd bespaard en de kans 
op fouten geminimaliseerd. We konden de 

gepubliceerd. Dierssen: “De koppeling tussen 
Groeneveld en Construsoft Window maakt 
het voor ons mogelijk om getekende kozijnen 
in te laden in een BIM-model, maar ook vice 
versa. Indien er een BIM-model wordt aan-
geleverd, kunnen de tekeningen uit een XML-
bestand worden ingelezen. Kozijnen hoeven 
hierdoor niet opnieuw handmatig ingevoerd 
te worden.” 
“Het openen van een nieuw model en het 
aanmaken van een IFC-bestand is snel ge-
regeld. Maar ook het pakket waarop Con-
strusoft Window draait, SketchUp, werkt een-
voudig genoeg en we hadden het dan ook 
binnen korte tijd onder de knie. Wanneer ik 
een model voor de eerste keer inlaad, duurt 
het slechts enkele minuten totdat het geopend 
is. Uiteraard speelt de opdrachtgever daarbij 

Het uitwerken van de kozijnen gebeurt nog wel in 2D, de communicatie met de aannemer in 3D. 
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De samenwerking in het UDI is gestart 
door de gemeenten Eindhoven en Hel-
mond via de Stichting Brainport Smart 

District, Brainport Development en de TU/e, 
samen met het Duitse Fraunhofer Gesellschaft. 
Door op een aantal thema’s samen te werken 
met een groot aantal andere partijen uit het 
bedrijfsleven en de (semi)publieke sector, wil-
len de partijen in het UDI ecosystemen laten 
ontstaan met een grote innovatiekracht. Zo 
kunnen innovatieve oplossingen in de regio 
in eerste instantie snel en efficiënt worden ont-
wikkeld, waarna ze vervolgens op te schalen 
zijn.
Het Digital City Program (DPC) is het eerste 
programma van het UDI dat in samenwer-

king met partners uit bedrijfsleven, overheid 
en onderwijs op 5 februari 2021 van start 
is gegaan. Het programma richt zich op 
digitale oplossingen voor integrale en duur-
zame stedelijke planning via digital twinning 
en virtual reality (VR). Michiel Oomen, inno-
vation program manager bij de gemeente 
Eindhoven, legt uit waarom deze twee zaken 
expliciet worden genoemd. “Binnen het DPC 
willen we als gemeente eigenlijk vooral be-
studeren hoe we deze technologie kunnen 
inzetten als instrument ter ondersteuning, bij 
de besluitvorming en als co-creatie instrument 
voor inwonerparticipatie. De opgave voor 
goed bestuur van een stad is in de loop der 
jaren steeds complexer geworden, onder an-

Een visualisatie van Knoop XL laat zien welke gedaanteverwisseling het stationsgebied van Eindhoven de komende 
twintig jaar zal ondergaan.

Bestuurders van moderne steden zien zich geconfronteerd met uiteenlopende 
uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatbestendigheid, gezond-
heid, leefbaarheid en mobiliteit. Uitdagingen die weliswaar afzonderlijk kunnen 
worden benoemd, maar eigenlijk niet meer afzonderlijk zijn op te lossen. Omdat 
veel systemen en processen op elkaar ingrijpen, is er behoefte aan integrale 
oplossingen. Hiervoor is in de Brainport-regio het Urban Development Initiative 
(UDI) ontwikkeld, dat de ambitie heeft om in de regio adequate, slimme, inte-
grale, innovatiegedreven antwoorden te bieden op stedelijke vraagstukken. Door Lambert-Jan Koops

Digital City Program maakt complexe 
stedelijke planning inzichtelijk

Digital twinning en VR dragen bij aan integrale aanpak

Interview
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De digitalisering binnen de gemeente Eindhoven is gericht op de (middel)lange termijn, maar biedt ook vandaag al 
waardevolle tooling voor beleidsmakers en bestuurders.

steund. Dankzij het overkoepelende idee over 
de inzet van moderne technologie, is het veel 
makkelijker voor ons om de organisatie in de 
basis al voor te bereiden op het bestuur van 
de toekomst.” 

Samenwerking
Met vijf drijvende krachten binnen het UDI 
en meer dan twintig partners die actief zijn 
binnen het DPC, is het duidelijk dat samen-
werking een belangrijk thema is. “Het mooie 
van de opzet is daarbij dat we partijen met 
elkaar laten optrekken die anders misschien 
nooit met elkaar in contact zouden komen”, 
zo stelt Oomen. “Zo investeren stedenbouw-
kundig bureau PosadMaxwan en software-
maker Esri nu samen in R&D binnen dit pro-
ject, iets wat anders nooit zou zijn gebeurd 
en volgens mij een goed voorbeeld is van de 
innovatieve kracht van het ecosysteem dat we 
binnen het UDI opzetten.” Ook Van der Vloet 
ziet dat het samenbrengen van de verschil-
lende partijen inmiddels vruchten afwerpt. 
“De samenwerking tussen PosadMaxwan en 
Esri is nuttig en voor ons ook fascinerend om 
te zien. De beide bedrijven leren heel snel 
van elkaar en laten daarmee heel goed zien 
wat er allemaal mogelijk is wanneer partijen 
de handen ineenslaan.”

Concrete invulling
Zowel Oomen als Van der Vloet zijn dus en-
thousiast over de opzet en de kansen van het 
UDI in het algemeen en het DPC in het bijzon-
der. Samen met de partners en andere geïn-
teresseerde partijen wordt het programma het 
komende half jaar verder uitgewerkt, waarna 
rond de zomer van 2021 de uitvoeringsfase 
start. Dat is het moment dat de betrokken 
partijen de concrete invulling oppakken en 
hier tools voor zullen ontwikkelen, op basis 
van de prioritering die de komende tijd zal 
worden vastgesteld. De werkzaamheden die-
nen daarbij een duidelijk doel te dienen, zo 
merkt Oomen op: “Alle digitalisering moeten 
we eigenlijk één-op-één koppelen aan zaken 
waar we direct iets aan hebben in ons pri-
mair proces, zodat het duidelijk is wat het 
oplevert. Door digitalisering te richten op 
(middel)langetermijnopgaven, hebben we 
de tijd en ruimte om er de komende jaren op 
door te bouwen, terwijl het ook vandaag al 
waardevolle tooling is voor beleidsmakers en 
bestuurders.” n

www.brainporteindhoven.com 

complexiteit, teneinde de meest optimale keu-
zes te kunnen maken (decission support) en 
als co-creatie om de betrokkenheid van de 
burgers te vergroten.”

Langetermijnvisie
Om de moderne technologie optimaal te kun-
nen inzetten, hebben Oomen en zijn collega’s 
goed nagedacht over een plan van aanpak. 
“Veel steden bouwen de digitale stad bottom-up 
op, door de informatie uit hun GIS-systeem te 
combineren met andere relevante data om zo 
tot een steeds completer model te komen. Dat 
kan natuurlijk, maar dat levert volgens ons op 
zijn best een model op van de stad zoals deze 
nu is. Wij willen echter vooral de stad van de 
toekomst kunnen aansturen en de beschikbare 
technologie daarvoor inzetten.” 
De gemeente Eindhoven heeft dus een duide-
lijk geformuleerde langetermijnvisie waarbij 
integrale planning en besluitvorming voorop-
staat. Dat betekent echter niet dat er niet al 
op verschillende gebieden concrete stappen 
worden gezet om de nieuwe digitale techno-
logie in te zetten. Heidi van der Vloet, co-
ordinator geo-informatie en contactpersoon 
UDC Ruimtelijk Domein bij de gemeente 
Eindhoven, legt uit hoe de twee zaken hand 
in hand gaan: “Wij werken momenteel hard 
aan het verbeteren van verschillende proces-
sen binnen het gemeente-apparaat en de ge-
formuleerde toekomstvisie biedt ons daarbij 
duidelijk steun. Wanneer we bijvoorbeeld 
voorheen 3D wilden introduceren binnen een 
specifiek proces, lukte het soms niet goed om 
daar budget en tijd voor vrij te maken, omdat 
de hogere echelons niet helemaal duidelijk 
zagen wat de toegevoegde waarde ervan 
zou zijn, ook al was dat voor ons dan wel 
duidelijk. Nu is het echter duidelijk dat het 
deel uitmaakt van een groter plan, dat door 
iedereen binnen de organisatie wordt ge-

dere omdat de verschillende vraagstukken 
niet aan te pakken zijn zonder dat ze elkaar 
beïnvloeden. Dat vereist dus een integrale be-
nadering en we denken dat deze goed vorm 
te geven is met behulp van digital twinning 
en het gebruik van VR. Ik wil daarbij bena-
drukken dat we de inzet van deze technieken 
dus duidelijk niet zien als doel, maar echt als 
middel, omdat we denken dat we hiermee 
bijvoorbeeld bewoners beter kunnen betrek-
ken bij het besluitvormingsproces binnen de 
gemeente.”

Visualisatie en VR
Als concreet voorbeeld van een project waar-
bij digital twinning en VR meerwaarde heb-
ben, noemt Oomen Knoop XL. Dit project 
zorgt ervoor dat het hele stationsgebied van 
Eindhoven de komende twintig jaar een ge-
daanteverwisseling zal ondergaan. Op het 
gebied van 55 hectare wonen nu nog zo´n 
tweehonderd mensen, maar daar komen 
tussen de zes- en zevenduizend woningen 
bij. Daarnaast zullen er de nodige kantoren 
worden gebouwd en wil de gemeente de be-
reikbaarheid garanderen door goede trein- 
en busverbindingen aan te bieden. Kortom, 
een extreme verandering en dat is volgens 
Oomen dan ook een goede reden om hier 
gebruik te maken van visualisaties via digital 
twinning en VR. “Bij dergelijke, grote projec-
ten is het echt heel lastig om een goed beeld 
te krijgen van de verschillende mogelijkheden 
als er geen visuele ondersteuning wordt ge-
boden. Omdat we de ontwerpvoorstellen wil-
len uitwerken met behulp van digital twinning 
en VR, kunnen geïnteresseerden echt ervaren 
wat de verschillende ideeën inhouden en dus 
ook veel meer inhoudelijk meepraten over de 
toekomst van het gebied. Daarmee zijn digi-
tal twinning en VR dus echt goede tools om 
integraal greep te krijgen op de systemische 
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Een infrarood-satellietopname in DELTA, waarmee de gebruiker eenvoudiger onderscheid kan maken tussen 
verschillende oppervlakten (zoals water tegenover bebouwing of groen). 

Of het nu gaat om het uitvoeren van 
een inspectie met satellietbeelden 
of simpelweg het op de bank zitten 

kijken van video’s op YouTube, Machine Lear-
ning is overal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de werking van Google, Facebook of Linke-
dIn, waarvan de zoekfuncties door verschil-
lende Machine Learning-algoritmen worden 
ondersteund. Hetzelfde geldt voor Netflix of 
Spotify, waarbij series, films en muziek wor-
den aanbevolen op basis van eerder gemaak-
te keuzes van de kijker. Zelfs op telefoons is 
Machine Learning aanwezig: bij het gebruik 
van bijvoorbeeld Siri, Google Assistent of 
Alexa, wordt Machine Learning ingezet voor 
spraakherkenning of zoekopdrachten.
Veel van dit soort functionaliteiten is gemaakt 
om de gebruikerservaring beter te maken, 
maar het kan ook de andere kant op gaan. 
Facebook beëindigde een Artificial Intelli-
gence Programma, nadat de ontwikkelaars 
ontdekten dat het programma een eigen taal 
had gecreëerd die ze zelf niet begrepen. On-
derzoekers van het ‘Facebook AI Research 
Lab’ (FAIR) ontdekten dat chatbots afweken 
van het script en dat zij communiceerden in 
een nieuwe taal, zonder menselijke inbreng.

Relevantie Machine Learning
Ongeacht de onvoorziene aard van dit 
voorbeeld, is het potentieel van Machine 
Learning heel duidelijk zichtbaar en heeft 
zich dat al goed laten zien. Het is inmiddels 
een gevestigd fenomeen en wordt de laatste 
jaren steeds meer binnen het geografische 
domein gebruikt. In 2018 bracht Hexagon 
Geospatial nieuwe releases uit die Machine 
Learning- en Deep Learning-analyses mogelijk 
maakt op geografische data. De allereerste 
Machine Learning-algoritmen zijn echter al 
meer dan zestig jaar oud, zo leert een blog 
van Nvidia. De vraag die daarmee opkomt, 
is dan ook: wat is de reden dat Machine Lear-

ning momenteel zo belangrijk en relevant is? 
Het antwoord is simpelweg ‘data’.
In deze snel veranderende wereld worden 
de hoeveelheden data steeds groter. Al deze 
data hebben een steeds groter wordende 
hoeveelheid aan dataopslag, computerkracht 
en expertise nodig om ze te kunnen structu-
reren. Het gebruik van Machine Learning 
is hiervoor onvermijdelijk. Het concept van 
Machine Learning houdt in dat statistieken 
en wiskundige technieken worden gebruikt 
waardoor computers kunnen leren zonder 
dat elke stap expliciet hoeft te worden gepro-
grammeerd. Tegenwoordig is er veel mogelijk 
met Machine Learning binnen het geospatial-
domein. Dit wordt bijvoorbeeld beschikbaar 
gemaakt met de ‘Spatial Modeler’ binnen  
ERDAS IMAGINE of GeoMedia van Hexa-
gon’s Geospatial-divisie en dat is terug te zien 
in toepassingen bij verschillende gebruikers. 

Alledaagse taken 
Een mooi voorbeeld van Machine Learning 
die wordt toegepast in locatie-intelligentie-
oplossingen is te zien bij waterschappen. Net 
als veel andere overheidsorganisaties zijn 
waterschappen druk bezig met het digitali-
seren van tijdrovende processen. De inspec-
tie van waterwegen, ook wel de schouw, is 
een dergelijk proces. Deze kan gedeeltelijk 
worden geautomatiseerd door kunstmatige 
intelligentie te integreren in de verwerking 
van data, die met name bestaat uit satelliet-
beelden.
Machine Learning-technieken worden toe-
gepast om de waterwegen op satellietbeel-
den te classificeren voor geautomatiseerde 
kwalificatie. De integratie van algoritmen 
in analysemodellen maakt het mogelijk ge-
automatiseerd afwijkingen in watergangen 
te detecteren, zonder dat een medewerker 

Tegenwoordig gebruikt vrijwel iedereen, bewust of onbewust, een zekere vorm 
van Machine Learning. Ook in de geospatial-wereld is deze techniek aanwezig, 
alhoewel het gebruik ervan in deze sector nog wel in de kinderschoenen staat. Door Wim Bozelie & Tieme de Jonge

Locatiedata slimmer maken 
met Machine Learning

Toename hoeveelheid data maakt potentieel duidelijk

Praktijk
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weet een beheerder precies waar de afwijkin-
gen zitten en kan hij of zij gericht werken aan 
het corrigeren en actualiseren. Deze techniek 
kan ook toegepast worden in het detecteren 
van veranderingen in verschillende basis- en 
kernregistraties.

De volgende stap
Hoewel de hiervoor genoemde voorbeelden 
al worden gebruikt binnen verschillende or-
ganisaties, staan we nog aan het begin van 
de inzet van Machine Learning. Dat biedt 
perspectief, want de technologie staat binnen 
het geospatial-domein echt nog in de kinder-
schoenen en zal zich blijven ontwikkelen en 
verbeteren, want de mogelijkheden zijn ein-
deloos. Ook binnen IMAGEM zijn de ontwik-
kelingen volop bezig en zijn er interessante 
technologieën te gebruiken. n

Wim Bozelie en Tieme de Jonge zijn respectievelijk  

 technology director en marketing communicatie specialist bij 

Imagem NL. Voor meer informatie, zie 

https://www.imagem.nl/oplossingen/. 

Zie voor de genoemde blog van Nvidia over Machine 

Learning (en meer): https://tinyurl.com/mjs6ic16.

daadwerkelijk in het veld ter plaatse moet 
zijn voor de inspectie. En dit is slechts één 
voorbeeld uit de veelheid van mogelijkheden 
die beschikbaar zijn met Machine Learning.
Deze techniek is gevormd tot de oplossing 
Schouw M.App, een managementsysteem 
dat door verschillende waterschappen wordt 
ingezet bij hun schouwinspectieprocessen. 
Onder meer Waterschap Drents Overijsselse 
Delta zet deze oplossing in om de schouw 
uit te voeren vanachter de bureaus. Inspecties 
worden veel gerichter uitgevoerd, waardoor 
de inzet van mankracht, tijd en geld efficiën-
ter wordt.

Het belang van data
Data zijn de sleutel voor een effectieve en 
nauwkeurige implementatie. Een belangrijke 
voorwaarde hiervan is dat de ingevoerde 
data wel correct zijn. Als de basisdata die 
in analyses gestopt worden niet correct zijn, 
krijgt de gebruiker van die data ook geen 
juiste resultaten. Meer dan ooit is het daarom 
cruciaal dat brondata ‘ABC’ zijn: actueel, 
betrouwbaar en compleet. Als er binnen een 
bepaald beheergebied (zoals de ligging van 
watergangen in een waterschap) de data niet 
kloppen, kan dat een flink foutpercentage tot 
gevolg hebben.
Daarom moeten eerst zulke fouten worden 
gecorrigeerd. Met een aantal specifieke mo-
dellen binnen de mutatiesignaleringoplossing 
DELTA kan een gebruiker geautomatiseerd af-
wijkingen opsporen en voorleggen aan een 
beheerder. Door deze analyses geautomati-
seerd over een geheel areaal uit te voeren, 

Direct in 
productie 

“Tuurlijk, geen probleem… Welk formaat? In 
kleur of zwart-wit? Bezint eer gij print… O, je 
wil het ontwerp direct in productie nemen?” 
Het bovenstaande is een transscriptie-gedeelte 
uit een telefoongesprek dat voor opleidingsdoel-
einden wordt gebruikt. De medewerker (naam 
bij de redactie bekend) in kwestie heeft daarna 
héél wat geleerd. Het was echt een wake-upcall 
voor mij. 

Natuurlijk weet ik dat ik zinnenprikkelende ob-
jecten ontwerp. Ik ben nu bijvoorbeeld een dien-
blad in een organische vorm aan het ontwer-
pen. Creatief ga ik helemaal los en het wordt 
prachtig als het later dit jaar in productie wordt 
genomen. Als ik, naast het creatieve proces, nu 
al moet bedenken hoe straks een metaal-frees 
die plaat gaat bewerken of gaat lasersnijden, 
heb ik het gevoel dat ik in een techno-mecha-
nische wereld terechtkom. Dat geeft kortsluiting 
in mijn hoofd. 
Het is natuurlijk heel verstandig om tijdens het 
ontwerp ook meteen rekening te houden met 
het productieproces en ook het toekomstig on-
derhoud mee te nemen. Het heeft z’n creatieve 
beperkingen, maar biedt ook zeer zeker kan-
sen. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik 
erachter kom dat ik nog onvoldoende weet. Wij 
co-creëren ons een slag in de rondte. Natuur-
lijk betrekken wij de uitvoerder en gebruiker bij 
het ontwerp, maar het blijven toch een beetje 
aparte disciplines. Als wij direct vanuit het ont-
werp in productie gaan, slaan we, als we niet 
uitkijken, heel wat mensen en afdelingen over. 

In een bui van ‘hier wil ik meer van weten’, lees 
ik wat de maker van de software die wij ge-
bruiken hierover schrijft. Mijn conclusie: de ont-
werpsoftware neemt het ontwerp als uitgangs-
punt en verder niets. Ik lees nog maar weinig 
over het vanaf de tekentafel naadloos aanslui-
ten op het efficiënt aansturen van machines. 
Deze ontwikkeling geeft stof tot nadenken. Hier 
hebben zowel de software en de mensen die het 
gebruiken echt nog wel een weg te gaan. Ik kan 
natuurlijk deze geestelijke belasting wel dra-
gen, maar kunnen mijn collega’s dat ook? Hier 
wordt echt iets extra’s gevraagd. 
De vraag is wel: uit welk hout zijn 
jouw collega’s gesneden? 

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

De inspectie van waterwegen kan gedeeltelijk worden geautomatiseerd door kunstmatige intelligentie te integreren 
in de verwerking van data.



16

BIGnieuws | maart 2021

De BLK2GO is een draagbare mobiele laserscanner die in alle soorten ruimtes is te gebruiken. 

Dit artikel gaat in op de eigenschappen 
van zowel mobiele als statische laser-
scanners en benoemt vier zaken waar-

mee een eindgebruiker rekening moet hou-
den: flexibiliteit, nauwkeurigheid, tijdsduur 
en verwerkingssoftware. Dit alles op basis 
van de vergelijking tussen de Leica BLK360 
en de BLK2GO, met de kanttekening dat veel 
van de overwegingen gelden voor alle soor-
ten mobiele en statische scanners. 

Handscanner
Met een handheld mobiele scanner zoals de 
BLK2GO is de gebruiker flexibel in de ma-
nier waarop hij of zij een ruimte wil scannen. 
Een mobiele scanner is immers erg makkelijk 
in gebruik. In dit specifieke geval koppelt de 
gebruiker de BLK2GO aan een iPhone om de 
gratis BLK2GO Live-app te gebruiken tijdens 
het scannen, waarmee live 2D- en 3D-visuele 
feedback beschikbaar komt. De scanner kan 
in de hand worden gebruikt en is met een 
druk op de knop aan te zetten. Een extra druk 
op de knop start het scannen, waarna de ge-
bruiker door de te scannen ruimte kan lopen 
en real-time ziet wat de app opneemt. 
De gebruikersvriendelijkheid van mobiele la-
serscanners zit onder andere in het feit dat 
een gemiste plek snel opnieuw kan worden 
gescand, simpelweg teruglopen en nogmaals 
scannen en de missende gegevens zijn aan-
gevuld. Daarmee is het dus makkelijk en snel. 
In tegenstelling tot statisch of terrestrisch scan-
nen, waarbij de gebruiker de juiste scanposi-
ties moet selecteren, is het bij mobiel scannen 
niet nodig om statiefopstellingen te plannen 
of rekening te houden met de scantijd per 
individuele scan. Met de BLK2GO is het mo-

gelijk om een kamer binnen te lopen en in 
tien tot twintig seconden de hele ruimte vast 
te leggen.
Het mooiste van scannen met een mobiele 
laserscanner als de BLK2GO is dat het moge-
lijk is om een hele ruimte te scannen zolang 
de batterij maar vol genoeg is. Dankzij de 
SLAM-technologie (gelijktijdige lokalisatie en 
mapping) scant de BLK2GO terwijl de gebrui-
ker door de ruimte loopt, waardoor de scan-
snelheid enorm toeneemt. De SLAM zoekt ob-
jecten in de omgeving die helpen de scanner 
in de ruimte 3D te positioneren en de route 
voor de hele scansessie vast te leggen, zodat 
een uniforme dataset ontstaat van de gehele 
ruimte die is gescand.

Uniforme puntenwolk
Een ander verschil tussen mobiel en statisch scan-
nen is de volledigheid van scans en de algehele 
gegevenskwaliteit. De BLK2GO is uitstekend ge-
schikt voor snel, on-the-fly scannen wanneer flexi-
biliteit belangrijk is en een paar millimeter meer 
of minder er niet toe doen. Een statische scanner 
als de BLK360 levert daarentegen nauwkeu-
rigere gegevens (4 millimeter @ 10 meter / 7 
millimeter @ 20 meter), die beter geschikt zijn 
voor het maken van virtuele rondleidingen en 
‘walk-throughs’. Met beide scanners zijn foto’s 
toe te voegen van de scanlocatie door middel 
van geotags en zijn deze te koppelen aan de 
dataset. Deze geotags zijn te positioneren en te 
visualiseren op locatie met behulp van Cyclone 

De Leica BLK360 en de BLK2GO zijn beide zogenaamde ‘image based’-laserscan-
ners. Toch is er een duidelijk verschil tussen de apparaten: de BLK360 is een statische 
scanner en wordt op een statief gebruikt en de BLK2GO is een draagbare mobiele 
laserscanner. Naast verschil in ontwerp en werking zijn er ook grote verschillen in de 
manier waarop ze de plannen voor het scannen van een ruimte beïnvloeden en de 
hoeveelheid tijd die het kost om een ruimte te scannen. Daarnaast leggen ze andere 
soorten gegevens vast en leveren ze dus andere eindresultaten. 

Door Hans Liebrand

De keuze tussen een mobiele 
of statische laserscanner

Nauwkeurigheid versus flexibiliteit

Hardware
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De BLK360 is een statische scanner en wordt op een statief gebruikt.

zichzelf te oriënteren en een hele ruimte in kaart 
te brengen zoals de BLK2GO doet, vereist de 
BLK360 een scanregistratie/standplaats-koppe-
ling. Elke scan wordt exact op dezelfde manier 
uitgevoerd (afhankelijk van de instellingen), wat 
uiteindelijk zal resulteren in een meer uniforme 
puntenwolk.

Registreren en koppelen
Het gebruik van een statische scanner kost sim-
pelweg meer tijd. Wie bijvoorbeeld een huis 
met meerdere kamers goed wil scannen met een 
scanner als de BLK360, moet elke deuropening 
scannen en vervolgens in elke kamer, gang, trap-
penhuis en andere afgesloten ruimte. De gebrui-
ker moet er daarbij voor zorgen dat de scanner 
vanaf de gekozen standplaats alle gewenste 
informatie kan vastleggen. Dit betekent dat er 
goed nagedacht moet worden over de plaatsing 
van het statief en bovendien dient de gebruiker 
er ook voor te zorgen dat hij gedurende de scan 
niet in het bereik van de scanner staat. 
In vergelijking met de BLK2GO duurt het dus 
significant langer om met de BLK360 dezelfde 

vereist een statief of vloerstandaard (en de plan-
ning om de volledige ruimte vast te leggen). In 
plaats van te vertrouwen op SLAM-algoritmes om 

FIELD 360 of BLK2GO Live.
Een volledige 360 graden-scan met de BLK360 
duurt drie minuten per scan met HDR-beelden en 

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

NEO ontwikkelt automatische mutatiedetectie voor 
de BAG en de BGT op basis van satellietbeelden en 
andere data-bronnen. Automatische detectie zorgt 
ervoor dat mutaties aan gebouwen, wegen, water en 
groen, bekend zijn vóórdat er met de jaarlijkse luchtfoto 
wordt gecontroleerd.

Met ondermeer de volgende voordelen:
• Actuelere basisregistraties
• Bekende werkvoorraad
• 6x per jaar een update over uw geo-registraties
• Een beter communicatiemiddel voor alle gebruikers           

van de kaart
• Minder verkeerde signalen door slimme algoritmes

NEO zoekt deelnemers pilot mutatiedetectie
Pilot gemeenten
Ons doel is dat we ons Call-to-Action-mutatiesignaal zo 
aanleveren dat u het direct op meerdere plaatsen binnen 
uw gemeente kunt gebruiken. Om deze techniek te 
optimaliseren en optimaal aan te laten sluiten op uw 
werkprocessen willen we graag een beperkt aantal 
gemeentelijke pilots starten. 

Wilt u met ons meedenken, ziet u kansen in deze pilot? 
Dan wil ik u graag uitnodigen contact op te nemen 
over samenwerking en mogelijkheden. 

Jurriën Beck 
(033) 210 07 00 | jurrien.beck@neo.nl
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Bij gebruik van de BLK360 is software als Cyclone REGISTER 360 nodig om de scans van de verschillende stand-
plaatsen te registreren en te koppelen. 

de BLK2GO, is het wel mogelijk om met de 12 
megapixel-detailcamera van het toestel individu-
ele foto’s te maken tijdens de scan. De foto met 
hoge resolutie wordt weergegeven in de BLK-
2GO Live-app ter beoordeling. Deze afbeeldin-
gen worden als geotags toegevoegd wanneer 
ze worden geïmporteerd in Cyclone REGISTER 
360 en kunnen worden bekeken in applicaties 
zoals TruView of JetStream Viewer.

Software
Zowel de BLK360 als de BLK2GO gebruikt 
dezelfde software voor de nabewerking. De 
gebruiker kan de gegevens van beide scanners 
rechtstreeks importeren in Leica Cyclone REGIS-
TER 360 BLK Editie. Met de licentievrije BLK Data 
Manager is het mogelijk om de onbewerkte ge-
gevens van beide apparaten te downloaden, 
om deze later in Leica-software te importeren.
De BLK360 en BLK2GO produceren beide data-
sets voor het vastleggen van de realiteit. Er zijn 
kleine verschillen met betrekking tot de nauw-
keurigheid, maar het is mogelijk de BLK360- en 
BLK2GO-datasets samen te registreren. Wie 
bijvoorbeeld een BLK360-scan heeft van een ge-
bouw met enkele overlappende BLK2GO-scans, 
kan deze samen door middel van visuele uitlij-
ning registreren.

Conclusie
Wie nadenkt over het aanschaffen van een scan-
ner dient van tevoren goed in kaart te brengen 
wat het doel is van de scans. De kwaliteit die de 
moderne statische en mobiele scanners leveren 
is ruim voldoende voor dagelijks gebruik, maar 
beide systemen hebben hun voor- en nadelen en 
specifieke toepassingsbereik. 
Voor AEC- of vastgoedprofessionals geldt dat 
mobiele apparaten als de BLK2GO waarschijn-
lijk de mate van snelheid en flexibiliteit bieden 
die ze nodig hebben bij het scannen van ruim-
tes. De hoogste nauwkeurigheid is daarbij lang 
niet altijd vereist en wie snel een 3D-plattegrond, 
oppervlakteonderzoek of 3D-model wil hebben, 
kan dus het beste kiezen voor een mobiele scan-
ner. 
Wie een hoge nauwkeurigheid, HDR-beeldvor-
ming en/of uniforme puntenwolken nodig heeft, 
kan het best kiezen voor een statisch systeem. 
Afhankelijk van het soort project dat wordt uitge-
voerd, is het daarbij ook mogelijk om te kiezen 
voor echte hi-end systemen die extra nauwkeu-
righeid bieden. In sommige gevallen kan het 
daarbij ook nuttig zijn om het statische systeem 
aan te vullen met een mobiele scanner, om het 
bereik van de statische scanner te vergroten. n

Hans Liebrand is reality capture specialist bij 

Leica Geosystems. Zie voor meer informatie 

https://leica-geosystems.com/nl-nl/.

scanner hoger op te tillen in smalle gangen of 
bij deuropeningen. Op die manier worden ook 
de punten achter het lichaam van de gebruiker 
goed vastgelegd. Dat is echter een simpele en 
makkelijk uit te voeren handeling in vergelijking 
met de maatregelen die de gebruiker moet ne-
men bij het gebruik van de statische scanner. 
Zoals gezegd is met een mobiele scanner veel 
sneller een puntenwolk te genereren. Daar staat 
dus een lagere nauwkeurigheid (6-15 millime-
ter/20 millimeter absoluut), minder uniformiteit 
en mogelijk minder dichtheid in de puntenwolk 
tegenover, net als het ontbreken van de HDR-
beelden. De snelheidswinst kan echter gigan-
tisch zijn. Het scannen van een huis is met een 
mobiele scanner in een paar minuten te doen, 
terwijl het met een statische scanner al gauw een 
uur of meer in beslag neemt. 
Terzijde: alhoewel de HDR-beelden ontbreken bij 

ruimte in kaart te brengen. Daarnaast is er soft-
ware zoals Cyclone REGISTER 360 nodig om 
de scans van de verschillende standplaatsen te 
registreren en te koppelen, zodat ook nabewer-
king tijd kost. Het voordeel is dat de ingewon-
nen data nauwkeuriger zijn, er een dichtere en 
uniformere puntenwolk ontstaat en er uiteindelijk 
ook betere beelden zijn, vooral dankzij de HDR-
beelden van de BLK360. De BLK2GO kan overi-
gens ook 360 graden-panoramafoto’s produce-
ren met behulp van drie van de vier ingebouwde 
camera’s, maar deze zullen een lagere resolutie 
hebben en zijn niet in HDR.

Snelheidswinst
Net als bij de statische scanner is het voor de 
gebruiker ook bij een mobiele scanner zoals de 
BLK2GO wel nodig om zich bewust te zijn van 
zijn of haar positie. Zo is het belangrijk om de 

Hardware

Door de BLK2GO te koppelen aan een iPhone is het mogelijk om de gratis BLK2GO Live-app te gebruiken tijdens 
het scannen, waarmee live 2D- en 3D-visuele feedback beschikbaar komt.
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Peter Veeneman, directeur van Greenpoint, denkt dat circulariteit een belangrijk thema zal worden en sorteert daar dan 
ook op voor met de ontwikkeling van de software. 

Omdat de Greenpoint-applicatie 
vanaf de start modulair is opge-
bouwd, was het mogelijk om hier-

mee niet alleen de groene onderdelen van 
de openbare ruimte te beheren, maar ook 
alle andere assets, zoals wegen, marke-
ringen, bebording, sportvelden, riolering, 
begraafplaatsen, openbare verlichting en 
afvalbakken. “Voor veel assets in de open-
bare ruimte geldt dat er een bronhouder is 
die verplicht is om deze assets te registreren 
en te onderhouden, meestal een gemeente, 
een provincie of een waterschap. Als er 
mutaties zijn, zijn de bronhouders wettelijk 
verplicht om die binnen een bepaalde ter-
mijn door te geven aan de BGT en daarom 
zijn ze ook gebaat bij up-to-date informatie 
over de locatie en de status van hun as-
sets. Dat kan allemaal handmatig, maar 
is foutgevoelig en kost ook de nodige tijd, 
vandaar dat wij een koppeling hebben ont-
wikkeld tussen onze applicatie en de BGT. 
Het horizontale berichtenverkeer tussen de 
Greenpoint-applicatie en de BGT-software 
werkt daarbij volgens de StUF-Geo IMGeo-
standaard en met SOAP-service. Mutaties in 
de BGT-IMGeo komen automatisch binnen in 
de Greenpoint-BOR-omgeving en zijn daar 
direct bruikbaar voor het toevoegen van alle 
BOR-gegevens. Omgekeerd kunnen door 
BOR-medewerkers exploratie- en mutatie-
verzoeken aan de BGT-beheerders worden 
gestuurd. In de BGT-applicatie worden deze 
verzoeken volgens de regels verwerkt en met 
een mutatiebericht definitief gemaakt. Door 
het geautomatiseerde en gestandaardiseer-
de proces zijn mutaties, revisies en nieuwe 
aanleg voor zowel groen, grijs als blauw op 
deze manier snel en accuraat te verwerken”, 
zo vertelt Veeneman. 

Combinatie van gegevens
Het is volgens Veeneman duidelijk dat het 
integreren van data uit de verschillende da-
tabases steeds belangrijker wordt bij beleids-
vorming. “We merken dat er bij veel projec-
ten vraag naar is ondanks, of misschien juist 
dankzij het feit dat niet veel aanbieders daar 
op inspelen: veel specialisten richten zich op 
bronhouderdata, maar niet op de integratie 
hiervan. Er is echter veel winst te behalen met 

de combinatie van de gegevens uit deze da-
tabases: beleidsplannen zijn veel beter uit te 
werken als er met meer gegevens rekening 
wordt gehouden.”
Als concreet voorbeeld van een beleidsplan 
waarbij extra data nuttig zijn, noemt Veene-
man de wens van een stad om de leefom-
geving te verbeteren met behulp van groen. 
“Het plaatsen van meer bomen en planten, en 
het verminderen van de hoeveelheid stenen 

Greenpoint is vijftien jaar geleden opgericht met als doel om de beheerprocessen 
voor de groenvoorziening te digitaliseren. Dit met een eigen beheerapplicatie, 
ook Greenpoint genaamd. Peter Veeneman, directeur van het bedrijf, vertelt 
welke trends hij momenteel ziet en hoe hij met de ontwikkeling van de software 
en diensten van zijn organisatie daarop wil inspelen. Door Lambert-Jan Koops

Geïntegreerde data vormen 
de toekomst 

Greenpoint ziet trend richting totaalanalyse

Interview



21

Het berichtenverkeer tussen de Greenpoint-applicatie en de BGT-software werkt volgens de StUF-Geo IMGeo-
standaard en met SOAP-service, waarbij mutaties in de BGT-IMGeo automatisch binnenkomen in de Greenpoint-

BOR-omgeving. 

catie houden hij en zijn collega’s dan op tech-
nisch gebied ook rekening met deze trend. 
Inhoudelijk denkt Veeneman dat de komende 
jaren circulariteit een belangrijk thema zal 
zijn en sorteert daar dan ook op voor met de 
ontwikkeling van de software. “Gemeenten 
willen steeds vaker hergebruik van materia-
len en projecten stimuleren en vragen ons bij-
voorbeeld of wij in een digitale hub kunnen 
aangeven waar materialen vrijkomen, waar 
ze zijn opgeslagen en waar ze zijn te herge-
bruiken. Die informatie is dan vervolgens op 
te nemen in de bestekken, zodat aannemers 
daarmee aan de slag kunnen. Dankzij goed 
databasebeheer zijn er dus ook echt stappen 
te zetten op het gebied van circulariteit. Het 
investeren in het goed bijhouden en integre-
ren van data betaalt zichzelf dan ook zeker 
uit.” n

www.greenpoint.nl

deze database toe te passen in thema’s en 
projecten. Op die manier bieden we de ge-
combineerde ondergrondse en bovengrond-
se data aan. Dat is met name van belang bij 
ontwikkelingsprojecten, waarbij ontwikke-
laars, aannemers en overheden een perceel 
maximaal willen kunnen controleren. Zij wil-
len niet alleen iets weten over de bebouwing, 
maar ook over de aanwezige ondergrondse 
infrastructuur en de aspecten die van belang 
zijn voor het watermanagement. Ook hier 
geldt dus weer dat het integrale gebruik van 
bestaande data een duidelijk beeld schetst 
van de risico’s en kansen van een plan.”
Met zijn pleidooi voor het integraal gebruik 
van data, stelt Veeneman in eerste instantie 
dat de toch al beschikbare openbare data 
maximaal moeten worden ingezet. Daarna 
ziet hij vervolgens een goede mogelijkheid 
voor het gebruik van commercieel beschik-
bare informatie. “Als een analyse is gedaan 
en de risico’s duidelijk zijn, is in veel geval-
len de volgende vraag hoe die risico’s nog 
verder kunnen worden teruggedrongen. Dat 
kan vaak door extra data in te winnen of aan 
te schaffen en deze nieuwe data ook aan een 
analyse te onderwerpen. Welke data dat zijn 
hangt een beetje van het soort project af, in 
sommige gevallen zijn er 3D-scans nodig, 
in andere gevallen een uitgebreid bodem-
onderzoek of satellietopnames waarmee de 
bodemdaling in kaart is gebracht. In alle ge-
vallen is het echter belangrijk dat deze extra 
data toegevoegd worden aan het bestaande 
model, zodat dit steeds nauwkeuriger wordt 
en de risico´s steeds verder afnemen.”

Circulariteit
Veeneman verwacht dus dat er in de toekomst 
steeds meer behoefte zal zijn aan modellen 
waarin steeds meer data zijn samengebracht. 
Bij de ontwikkeling van de Greenpoint-appli-

wordt vaak gezien als een goede kans om de 
leefomgeving te verbeteren. Dat is ook vaak 
het geval, maar dan nog is het wel belang-
rijk om eerst het effect van dat extra groen 
te analyseren voordat het beleidsplan defi-
nitief wordt gemaakt, want anders blijft het 
allemaal gebaseerd op aannames. Een gede-
gen analyse is vervolgens alleen mogelijk als 
de juiste datasets zijn aangesproken en de 
effecten van de aanplant op uiteenlopende 
gebieden zijn doorgerekend, variërend van 
het verbeteren van de luchtkwaliteit en de wa-
terhuishouding, tot aan het vergroten van de 
biodiversiteit.”
De vergroeningsanalyse die Veeneman als 
voorbeeld geeft, zal de komende jaren steeds 
vaker relevant zijn voor beleidsmakers, met 
alle aandacht voor klimaatadaptatie. “Dat is 
inderdaad een zeer actueel thema waar we 
als Greenpoint ook de juiste ondersteuning 
voor willen kunnen bieden. Op dit gebied 
werken we samen met het BELW Advies, een 
specialist in functioneel groen ontwerpen 
in de stedenbouw. Zij hebben in Europees 
verband al veel gedaan op het gebied van 
functioneel groen en voor veel steden input 
geleverd voor het opstellen van hittekaarten, 
groenstructuren en ontwerprichtlijnen. Het 
idee van de samenwerking tussen Greenpoint 
en BELW Advies is dat we daarmee datama-
nagement en vakinhoudelijke kennis bij el-
kaar brengen en zo een brede ondersteuning 
kunnen bieden binnen een thema waarvan 
we verwachten dat het de komende jaren 
steeds belangrijker zal worden.”

Onder- en bovengrondse data
Voor de werkzaamheden van Greenpoint en 
zijn klanten is naast de BGT ook de Basisre-
gistratie Ondergrond (BRO) een belangrijke 
database. Veeneman legt uit hoe dit zit: “We 
gebruiken Greenpoint ook om informatie uit 
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Door de redactie

Het bedrijf Paul3D gebruikte Trimble RealWorks voor de verwerking van uitgebreide scandata.

De Trimble X7 scant het interieur van een windmolen. 

Paul3D, een Nederlandse specialist in foto-
grammetrie, heeft zijn dienstenaanbod uit-
gebreid met hoogwaardige laserscans voor 

de architectenbureaus in zijn klantenkring. Het 
bedrijf investeerde in een nieuwe laserscanner 
om tijd en kosten te besparen bij het vastleggen 
van as-built-metingen van het historische centrum 
van Franeker, bedoeld voor het ontwerp van een 
lichtplan. Er waren slechts een paar tekeningen 
beschikbaar van de historische bouwwerken 
die soms wel dateerden uit de 17e eeuw, zo-
dat handmatig de as-built-modellen samenstel-
len maanden in beslag zou hebben genomen. 
Met de Trimble X7 was het scanproces voor de 
ontwikkeling van de zeer waarheidsgetrouwe 
3D-modellen in slechts een paar dagen tijd af-
gerond.

Historische stad
Paul van der Linden was ruim dertig jaar lang ac-
tief als aannemer, maar wilde zich graag verbre-
den. Hij ging op zoek naar nieuwe specialismen 
en richtte Paul3D op, een succesvolle business 

in 3D virtuele tours voor architecten. Veel van 
zijn klanten gaven aan dat ze behoefte hadden 
aan nauwkeuriger weergaven van historische 
gebouwen met het oog op herstel- en restauratie-
werkzaamheden. Uitbreiding van het diensten-
aanbod met uiterst nauwkeurige laserscans was 
daarom een logische vervolgstap.
Franeker maakt deel uit van elf historische ste-
den in Friesland. De in 800 gestichte stad kent 
tal van iconische gebouwen: kathedralen, over-
heids- en universiteitsgebouwen en een beroemd 
planetarium dat in de 18e eeuw werd gebouwd. 
Porvex, een klant van Van der Linden, wilde een 
volledig 3D-model van het historische centrum 
van Franeker laten maken. Dit moest dienen als 
de basis voor het ontwerp van nieuwe verlichting 
voor het accentueren van de architectonische 
schatten van de stad. Van der Linden gebruikte 
de nieuwe laserscanner Trimble X7 al voor het 
creëren van point clouds voor zijn klanten. Hij 
voerde daarom een aantal scans uit om de haal-
baarheid van deze toepassing te testen. Als uit-
gangspunt voor zijn proof of concept koos hij de 
Utrechtse Poort van de 17e-eeuwse vestingstad 
Naarden. Hij combineerde scans van de X7 met 
foto’s om zo een 3D-model samen te stellen van 
deze rijkelijk versierde poort en zijn klant een 
indruk te geven van de mogelijkheden. Porvex 
was ingenomen met het resultaat en enthousiast 

over de vooruitzichten voor het project in Frane-
ker.

Vijfduizend foto’s 
“Ik maakte in Franeker in twee dagen tijd 125 
scans”, zegt Van der Linden. “Vervolgens nam 
ik vijfduizend foto’s met een digitale camera. Dat 
proces nam nog eens drie dagen in beslag.” Hij 
leverde deze informatie aan in de vorm van één 
point cloud die in het veld werd geregistreerd 
met Trimble Perspective. Deze applicatie draait 
op dezelfde tablet waarmee de scanner wordt 
bediend. De scans en afbeeldingen werden ge-
zamenlijk verwerkt door de klant. Daarop werd 
er een Autodesk 3DS Max-model gegenereerd 
voor de ontwerpers van de verlichting. “Zonder 
de scans zou mijn klant naar tekeningen van 
de gebouwen hebben moeten zoeken. En teke-
ningen van zulke oude bouwwerken zijn maar 
moeilijk te vinden”, zegt Van der Linden. “Het 
zou maanden hebben geduurd om alles hand-
matig en met een total station te meten om een 
model te ontwikkelen voor de ontwerpers van de 
verlichting.”
Van der Linden voerde in het historische centrum 
van Franeker vier minuten durende scans uit met 
tussenliggende afstanden van circa 20 meter. 
“Dat ging snel”, zegt Van der Linden. “De X7 
zet zichzelf waterpas en regelt de kalibratie ook 

Geavanceerde scanningtechnologie zorgt voor het snel en nauwkeurig vastleggen 
van data als input voor driedimensionale as-built-modellen. Trimble X7 legt snel 
en nauwkeurig gegevens vast voor de restauratie van historische bouwwerken.

Laserscans werpen nieuw 
licht op Franeker

Historisch centrum vastgelegd door Paul3D

Hardware
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RealWorks-software voor de registraties. Van der 
Linden geeft verder aan dat hij de point-cloud-
classificatie en opschoningstools in RealWorks 
stukken beter vindt dan die van alle andere soft-
ware die hij tot dusver heeft gebruikt. 
De X7 van Van der Linden is inmiddels uit-
gegroeid tot zijn voorkeurstool voor opdrach-
ten. De scans en de hele werkwijze verlopen 
bijna net zo snel als met zijn oude camerage-
baseerde systeem. Het verschil is alleen dat de 
laserscanner een veel gedetailleerder en dimen-
sionaal getrouwer 3D-model produceert. n

www.paul3d.nl

www.trimble.com

Complex deel monument
Van der Linden heeft zijn X7 sindsdien voor tal 
van dit soort projecten ingezet. “Ik heb net bij-
voorbeeld een vuurtoren en een oud gebouw 
in Amsterdam gedaan. Daarnaast had een 
klant een scan nodig van een complex deel van 
een monument. Die was nodig om de repara-
tie te plannen”, zegt Van der Linden. Voor deze 
projecten en het project in Franeker hoefden 
de punten niet te worden geregistreerd voor 
metingen. Het volstond om de beelden van de 
Trimble Perspective-software aan te leveren. Een 
recente scan van een windmolen leverde ech-
ter problemen op. Omdat de windmolen rond 
was, bleek het lastig om de oriëntatie op orde 
te krijgen. Voor dergelijke projecten heeft Van 
der Linden geïnvesteerd in spheres en de Trimble 

automatisch. Elke scan werd direct, dus nog in 
het veld, automatisch geregistreerd met de aan-
grenzende scan. Daardoor kon ik de voortgang 
bewaken en tegelijk controleren hoe goed de 
scans op elkaar aansloten.” De X7 was van-
wege zijn scanner in afgesloten behuizing ook 
goed bestand tegen de regenachtige omstandig-
heden waarmee Van der Linden te maken kreeg 
op de dagen waarop de scans waren gepland. 
“Ik heb andere scanners, met blootliggende 
spiegels gebruikt, en als er ook maar een paar 
regendruppels op kwamen, moest ik al wachten 
totdat het ophield met regenen”, zegt Van der 
Linden. “Met de X7 kon ik de vier minuten du-
rende scans probleemloos voltooien in vrijwel 
alle weersomstandigheden, met uitzondering 
van zware plensbuien.”

De Trimble X7 legt interieurdata vast die op locatie kunnen worden ingezien met behulp van de Trimble Perspective-software op de tablet.

De voltooide 3D-beelden van de Utrechtse Poort (links) werden ontwikkeld op basis van de point-cloud-data.



24

BIGnieuws | maart 2021

In opdracht van de Stichting Droom & Daad 
werkt PbE sinds het VO (Voorlopig Ontwerp) 
in 2018, als uitwerkend architect aan de reno-

vatie van de Fenixloods op Katendrecht in Rotter-
dam. Een bijzondere samenwerking met MAD 
architects uit China als ontwerper van de ‘Tor-
nado’, een volledig in RVS ontwikkelde toe- en 
opgang naar het bovendaks uitzichtpunt op het 
gebouw, en het Rotterdamse Bureau Polderman 
als restauratiearchitect voor de restauratie van 
de voormalige loods. De complexiteit van met 
name de engineering van de Tornado, resulteert 
in een volledige BIM-samenwerking van zowel 
ontwerpende, engineerende als uitvoerende 
partijen. 
Als bouwkundig coördinator en BIM-manager 
coördineert PbE alle 3D-modellen, wat resulteert 
in een technisch gecoördineerd 3D-model, vol-
ledig geïntegreerd en passend in de bestaande 
Fenixloods II. 
Met name de hoeveelheid modellerende partijen 
en de diversiteit van de verschillende modelleer-
pakketten, maken het tot een interessante BIM-
samenwerking. Zo werken PbE, hoofdconstruc-
teur IMd en Bosman Installatietechniek in Revit, 
terwijl architect MAD en uitwerkende partij CSM 
de complexe vormen van de Tornado in Rhino 
in combinatie met Grashopper uitwerken. Het 
constructieve model van de Tornado wordt door 
CSM in Tekla uitgewerkt. PbE managet en co-
ordineert alle aspectmodellen op basis van uit-
wisseling in IFC en met behulp van BIMcollab 
ZOOM waarin clashdetectie en modelcontroles 
worden uitgevoerd. In 2020 is gestart met de 
renovatie.
Het eindresultaat biedt onderdak aan het Land-
verhuizersmuseum en diverse commerciële voor-
zieningen, de Tornado vormt het centrale hart 
van het complex.

Tripolis Park
Tripolis omvat de renovatie en nieuwbouw van 
een kantorencomplex (circa 65 duizend vierkan-
te meter BVO) aan de Zuidas in Amsterdam naar 
ontwerp van MVRDV. PbE werkt in opdracht van 
Flow Real Estate al sinds het VO als uitwerkend 
architect aan de bouwkundige uitwerking en 
technische ondersteuning van het project. In de 
DO-fase (Definitief Ontwerp) heeft PbE de archi-
tect ondersteund met het bouwen van het 3D-
model voor de aanvraag van de omgevingsver-
gunning. Vanaf het Technisch Ontwerp heeft PbE 
het model overgenomen en verder uitgewerkt tot 
een Uitvoeringsgereed Ontwerpmodel. Dit 3D-
model wordt door bouwkundig aannemer G&S 
Bouw gebruikt voor zowel werkvoorbereiding 
als bouwuitvoering. 
Vanuit de volledig met installaties (door Bosman 

gemodelleerd) en constructie (VRI) gecoördi-
neerde modellen, zijn door PbE ook de voor 
uitvoering geschikte werktekeningen en details 
vervaardigd. Alle aspectmodellen zijn geduren-
de alle fasen in eenzelfde bouwteamcombinatie 
uitgewerkt. Het resultaat is een zeer efficiënt ge-
heel van met en op elkaar gecoördineerde en 
afgestemde 3D-modellen.
Op dit moment bevindt het project zich in de 
realisatiefase en gedurende de bouw blijft PbE 
verantwoordelijk voor up-to-date houden van het 
3D-model. Dat gebeurt in Revit in het model dat 
al sinds de ontwerpfasen compleet voldoet aan 
de BIM basis ILS en daarmee alle ontwerpende 
en uitvoerende partijen voorziet van een gestruc-
tureerd opgebouwd model. De modelcontroles 
via IFC vinden plaats via zowel Solibri als BIM-
collab ZOOM.

Het 3D-model van Fenix met de Tornado van Powered by EGM.

In Dordrecht zit een team dat in hart en nieren BIM’t. Powered by EGM (PbE) 
modelleert de ontwerpen van het eigen architectenbureau, maar evenzo in op-
dracht van aannemers, ontwikkelaars en collega-architectenbureaus. De kennis, 
kunde en ervaring wordt al ruim tien jaar opgebouwd. Innovatieve toepassingen, 
slimme ideeën, maar ook ‘gewoon’ snel en goed modelleren, is waar het team 
plezier uit haalt. In dit artikel een (verdere) kennismaking met enkele lopende 
projecten en de ontwikkeling van generative design bij PbE.Door Vincent Ketting en Edwin van de Velde

Powered by EGM maakt 
het in BIM

Drie projecten nader bekeken

Praktijk
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Tripolis Park (MVRDV), impressie © Proloog.

vaker gebruik. In de basis betekent het dat de 
computer de ontwerper helpt bij het maken van 
een ontwerp. Een computer kan zo een ontwerp 
of beslissing uiteraard niet zelf maken en maakt 
voor zijn output gebruik van kennis. Deze kennis 
wordt gebundeld in een algoritme. Hoe beter het 
algoritme aansluit op de vraag van een ontwer-
per, hoe beter de uitkomst van de computer.
Maar wat doen we ermee? Door gebruik te 
maken van deze technieken is een ontwerper 
veel sneller in staat om alternatieven te maken 
en te bekijken. Een ontwerp hoeft immers niet 
opnieuw gemaakt te worden, maar alleen de 
input van het script hoeft aangepast te worden. 
Deze aanpassing wordt vervolgens doorgere-

kend door de computer en de uitvoer verschijnt 
op het scherm. De impact van een ontwerpbeslis-
sing wordt direct zichtbaar en ook andere con-
sequenties kunnen direct worden doorgerekend. 
In de toekomst kan dit ontwerp direct worden 
doorgestuurd naar de fabriek voor fabricage. 
Nu nog toekomstmuziek, maar over een paar 
jaar rolt een gebouw uit de printer.
Moeten we ons zorgen gaan maken over de rol 
van de architect? Gaat de computer het ontwerp 
bedenken, maken en vervolgens laten produce-
ren?! Het antwoord is nee: de rol van de archi-
tect blijft! 
Laten we ons vergelijken met een dirigent. Deze 
staat voor een orkest en geeft aanwijzingen aan 
de verschillende instrumenten. Door deze aan-
wijzingen speelt het orkest samen op een prach-
tige manier. Generative design is het nieuwste 
instrument in ons orkest. De dirigent is nog steeds 
nodig om het orkest goed te laten klinken. Om 
het maximale uit dit nieuwe instrument te halen, 
is de dirigent wel onmisbaar. 
De rol van de architect wordt door de komst van 
deze nieuwe technieken belangrijker. Het goed 
inzetten van de juiste tools op het juiste moment 
maakt een goed ontwerp nog beter. n

Vincent Ketting is partner bij EGM architecten en Powered by 

EGM. Edwin van de Velde is senior communicatieadviseur bij 

EGM architecten en Powered by EGM. Voor meer informatie, 

zie www.poweredbyegm.nl en www.egm.nl.

meer aan het publiek toegankelijke deel, de re-
guliere kantoorwerkplekken, verhoorkamers, op-
houdcellen en het laboratorium. Een derde lijn 
bevat de akoestische eisen. Per type grens is zo 
in één oogopslag duidelijk welk type kozijn en 
wand en welke aansluiting noodzakelijk is.
Eenduidige en snelle herkenbaarheid van eisen 
is een groot voordeel waardoor duidelijkheid 
voor bouwkundige, installatie- en ontwerppartij-
en gegarandeerd is. EGM heeft de innovatie in-
middels opgenomen in de standaard werkwijze 
bij alle projecten.

Generative design
De term generative design, parametrisch ont-
werpen en computational design worden steeds 

Politiedistrictskantoor 
In Middelburg komt het nieuwe Districtskantoor 
Walcheren naar ontwerp van EGM architec-
ten. Het kantoor wordt de thuisbasis voor ba-
sisteam Walcheren en diverse onderdelen van 
de Districtsrecherche en de Dienst Regionale 
Recherche Zeeland - West Brabant. In het Total 
Engineering-team werkt EGM samen met Valstar 
Simonis, Wolf Dikken en Aronsohn.
In het BIM-model heeft EGM 3D-lijnen ingezet, 
een innovatie die binnen het kantoor is ontwik-
keld. De volumelijnen zijn als 3D-object in het 
model geplaatst en bevatten ruimtelijke informa-
tie die daardoor duidelijk, makkelijk en snel toe-
gankelijk is voor alle ontwerppartners.
Eén van de drie volumelijnen die op deze wijze is 
opgenomen, is de brandscheiding. Het op deze 
wijze tekenen van grenzen, en dus overgan-
gen, heeft als voordeel dat ze in de doorsnede 
zichtbaar zijn en clashes makkelijker uitgevoerd 
kunnen worden. Aanraking met de begrenzing 
maken duidelijk dat een oplossing aangebracht 
moet worden, bijvoorbeeld het opnemen van 
brandkleppen. Een tweede volumelijn bevat de 
informatie met betrekking tot weerstandsklasse, 
zowel van de buitengevel als ook de verschil-
lende werkgebieden binnen. In het gebouw be-
vinden zich vele verschillende klassen door de 
variëteit in gebruik. Te denken valt hierbij onder 

Politiedistrictskantoor Walcheren, impressie © EGM architecten.

Van PvE (Programma van Eisen) naar ontwerp, een eerste modelvariant.
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3DNL biedt een aerial mesh op basis van luchtdata. 

Cyclomedia had al enige tijd de am-
bitie om een volwaardig 3D-product 
te maken, maar de omstandigheden 

waren er tot nu toe nog niet rijp voor. “Dat 
had twee redenen”, zo legt Pelzer uit. “In de 
eerste plaats was de technologie nog niet op 
het gewenste niveau en daarnaast hadden 
we het gevoel dat de markt er misschien ook 
nog niet helemaal aan toe was.”
Dat de 3D-plannen van Cyclomedia nu dan 
toch concreet zijn geworden in 2021, heeft 
te maken met het feit dat de twee door Pelzer 
genoemde zaken inmiddels wat zijn veran-
derd. Om te beginnen is er een trend waar-
neembaar van 2D naar 3D, die niet alleen 
binnen het bedrijfsleven de automatisering 
beïnvloedt, maar ook bij de overheid en semi-
overheid. “In 2020 hebben we een groot in-
ventarisatieonderzoek uitgevoerd om in kaart 
te kunnen brengen wat de 3D-behoefte van 
de Nederlandse gemeenten nu precies is. 
We hebben daarbij met name met een aantal 
voorlopers gesproken, zoals Amsterdam, Rot-
terdam, Groningen, Tilburg en Eindhoven, en 
bekeken welke keuzes ze in het verleden ge-
maakt hebben en wat de achterliggende re-
denen voor die keuzes waren. Op basis van 
die informatie hebben we vervolgens heel 
concreet ons product ingevuld: van functiona-
liteiten en features tot aan uiterlijk en knopjes. 
Dit allemaal om er zeker van te zijn dat we 
een product ontwikkelen dat ook aansluit bij 
de behoefte van de eindgebruiker.”

HxDR
Naast de veranderde vraag naar 3D-produc-
ten is ook de beschikbare technologie om 

deze producten te kunnen ontwikkelen inmid-
dels op een niveau dat Cyclomedia deze 
daadwerkelijk wil inzetten. Om de data bin-
nen 3DNL te ontsluiten, maakt de softwarebou-
wer gebruik van HxDR van Hexagon. HxDR 
biedt verschillende functies en features die inte-
graal onderdeel uitmaken van 3DNL en geïnte-
greerd worden in Street Smart, de webviewer 
van Cyclomedia. Pelzer licht toe: “Hexagon 
is een partij waar we vaker zaken mee doen 
en waarvan we weten dat ze de juiste tools 
hebben om data te verwerken en zeer nauw-
keurige meshes te genereren. Verder is het een 
grote internationale organisatie die over veel 
mankracht en R&D-capaciteit beschikt, zodat 
we kunnen verwachten dat de tools die ze le-
veren telkens zullen worden doorontwikkeld. 
De R&D-teams van Hexagon en Cyclomedia 
werken nu ook nauw samen om het product 
gezamenlijk naar een hoger plan te tillen.”

Aerial mesh
De meshtechniek van Hexagon is belangrijk 
voor 3DNL, aangezien de combinatie van 
luchtfoto’s en ingewonnen aerial point clouds 
een zogenaamde ‘aerial mesh’ oplevert, ge-
host als digitale omgeving in een online viewer. 
“Daarmee bieden we een echt driedimensi-
onaal beeld”, benadrukt Pelzer. “Dus geen 
blokjesmodellen, maquettes of 2D-tekeningen, 
maar een directe één-op-één-representatie van 
het werkgebied. Het is zodoende een duidelijke 
aanvulling op de bestaande databronnen die 
we al bieden en geschikt voor uiteenlopende vi-
sualisaties. Daarnaast is 3DNL te gebruiken bij 
de voorbereiding op uitvoeringswerkzaamhe-
den in de publieke ruimte of als basis voor GIS-
analyses zoals hitte- en waterstresstests. Ook is 
het mogelijk om simulaties uit te voeren met het 
3DNL-bestand, waaronder zon- en schaduw-
analyses ten behoeve van solar capaciteitsbe-

Cyclomedia heeft 3DNL geïntroduceerd: een volledig geometrisch correct 3D- 
model van Nederland. Deze aanvulling op bestaande databronnen biedt een  
uniform driedimensionaal beeld, op schaal, van alles wat er in de buitenruimte te 
vinden is. 3DNL is daarmee bedoeld voor overheden en bedrijven die het model 
kunnen toepassen bij uiteenlopende werkzaamheden, van situationele analy-
ses tot asset management, van visualisaties voor bewoners tot een beeldbank 
voor city marketing. BIGnieuws sprak met Thomas Pelzer, product manager bij  
Cyclomedia, over de ontwikkeling van 3DNL. 

Door Lambert-Jan Koops

3DNL combineert luchtfoto’s 
en aerial point clouds

Een volledig geometrisch correct 3D-model van Nederland

Interview
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Een mock-up van windturbines in 3DNL. 

luchtdata, maar we staan als Cyclomedia na-
tuurlijk ook bekend als de dataverzamelaar 
op straatniveau. We werken er dan ook hard 
aan om deze data op termijn te integreren. 
Wanneer die integratie klaar zal zijn, is mo-
menteel nog lastig te voorspellen.” Een ander 
idee dat inmiddels al wel in uitvoering is, is de 
integratie van de 3DNL-viewer in Street Smart 
en het uitbreiden van de functionaliteit van de 
viewer. Voor partijen die geen Street Smart 
gebruiken, betekent dit overigens niet dat ze 
niets met de 3DNL-data zouden kunnen, zo 
legt Pelzer uit. “In theorie kan iedereen het 
3D-meshmodel in een applicatie naar keuze 
gebruiken, omdat we OGC-standaarden 
gebruiken en hebben willen voorzien in de 
optie om 3D Tiles en .OBJ-bestanden te kun-
nen exporteren. Speciaal voor Esri-gebruikers 
bieden we ook nog de mogelijkheid om met 
.SLPK-bestanden te werken. Op die manier is 
de informatie uit het 3DNL-model dus voor ie-
dereen toegankelijk.”
Wie niet alleen informatie uit het 3DNL-model 
wil halen, maar er ook data aan wil toevoe-
gen, kan dit op verschillende manieren doen. 
“Het is straks mogelijk om externe modellen in 
de 3D mesh te integreren, een functie die erg 
nuttig is voor partijen die met BIM werken. 
Daarnaast zijn er ook extra datalagen op te 
nemen, om bovenop het model te visualiseren 
in de viewer. Op die manier kan een gebrui-
ker niet alleen algemeen toegankelijke data 
toevoegen, zoals PDOK-informatie, maar ook 
eigen bestanden”, zo besluit Pelzer. n

https://go.cyclomedia.com/nl/home/3dnl

is voor gemeenten, provincies en waterschap-
pen, maar ook voor commerciële organisaties 
in bijvoorbeeld de bouw, engineering en solar. 
Met het beeld van deze gemêleerde gebrui-
kersgroep in het achterhoofd hebben we ook 
de roadmap voor 2021 vastgelegd voor de 
ontwikkeling van de features en functies bin-
nen 3DNL, waarbij we kiezen voor de groot-
ste gemene delers en de zaken aanpakken die 
in de dagelijkse praktijk het hardst nodig zijn.” 

Langere termijn
Naast het werk aan functies en features, be-
steedt de Research & Development-afdeling 
van Cyclomedia ook tijd aan zaken die wat 
minder zichtbaar zijn. “3DNL biedt zoals 
gezegd een heuse aerial mesh op basis van 

rekeningen. Ten slotte kan een gebruiker het 
geometrisch correcte model natuurlijk ook nog 
inzetten voor meer standaardtaken zoals het 
bekijken en inventariseren van objecten in de 
publieke ruimte of het vinden van de verschillen 
tussen twee jaargangen.” 

Roadmap 2021
Inmiddels hebben Pelzer en zijn collega’s al 
wel een goed beeld van de behoefte die eind-
gebruikers hebben aan een product als 3DNL, 
omdat tijdens de vooraankondiging is geïn-
ventariseerd hoe het staat met de belangstel-
ling. “De eerste groep geïnteresseerden heeft 
tijdens een gesloten webinar al kunnen zien 
hoe het werkt en op basis van de reacties be-
vestigd gekregen dat het niet alleen geschikt 

Heel Nederland is opgenomen in 3DNL, hier de binnenstad van Delft. 
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Jaap-Jan Bekkink, ontwerper en eigenaar van 2J3D: “Ik doe geen concessies aan kwaliteit, dus werk ik met de NLCS.”

Toen Jaap-Jan Bekkink er zo’n tien jaar 
bij zijn werkgever op had zitten, begon 
het te kriebelen. De verkeerskundig ont-

werper uit Zwolle zat weliswaar bij een uitste-
kend adviesbureau en had prima werk, maar 
hij miste de uitdaging. Hij wilde ontdekken 
wat hij nog meer in zijn mars had. Bij de start 
van zijn bureau 2J3D nam hij zich één ding 
voor: ik doe geen concessies aan kwaliteit.
Hij vertelt: “Voor mij is het toepassen van 
de NLCS dan ook een no-brainer. Enerzijds 
omdat het hebben van een uniforme teken-
standaard je werk veel efficiënter maakt. Je 
bouwt je tekeningen razendsnel op en je hebt 
nauwelijks nog onduidelijkheden in je com-
municatie met opdrachtgevers. Daardoor kun 
je al je creativiteit en energie in je ontwerp 
stoppen, in plaats van in randzaken. Ander-
zijds wil ik vooroplopen in de dingen die ik 
doe.”

Geen begrenzingen
Werken met de NLCS stelt je wel voor de 
vraag: welke software ga ik gebruiken? Dat 
was voor Bekkink al snel een uitgemaakte 
zaak. “Goede spullen zijn cruciaal voor mijn 
werk als ontwerper. Bij mijn start als zzp’er 
heb ik wel rondgekeken welke mogelijkheden 
er waren, maar ik kwam al vrij snel uit bij de 
AEC Collection in combinatie met InfraCAD 
en InfraCAD Map. Er wordt wel eens zwaar 
over de NLCS gedacht, maar met InfraCAD 
kun je de tekenstandaard gemakkelijk in je 
werkprocessen implementeren, intuïtief bijna. 
Ja, dat kost een paar centen, maar die ver-
dien je makkelijk terug met de tijdwinst die 
het oplevert. Bovendien kan ik met de combi-
natie van de NLCS en InfraCAD voldoen aan 
de verwachtingen van mijn opdrachtgevers. 
Het laatste wat me mag gebeuren, is dat mijn 

software me in mijn ondernemerschap be-
grenst.”

Meebewegen met de markt
Maatvoering en toezicht houden: dat zijn 
de twee belangrijkste specialisaties van Ad 
Schenkel. Al sinds 2002 werkt de meetkun-
dige uit Blauwestad (Groningen) voor een 
keur aan opdrachtgevers in de civiele sector. 
Daarnaast leidde hij tal van (aankomende) 
professionals op bij het ROC in Utrecht en het 
SOMA. En 3D-modellen maken ten behoeve 
van machinebesturing doet hij ook als het 
even kan. De grote gemene deler bij al dat 
werk: vrijheid.
“Ik ben zzp’er geworden omdat ik de vrijheid 
wil hebben om mijn eigen keuzes te maken. 
Dat geldt voor het werk dat ik aanneem, maar 
ook voor de manier waarop ik dat uitvoer. 

Daarbij wil ik zoveel mogelijk in eigen hand 
hebben, de dingen goed voor elkaar hebben 
en kunnen meebewegen met de markt. Dan 
is de NLCS eigenlijk een logisch gevolg. Die 
biedt me gemak, een grotere productiviteit 
en werkplezier. Mijn opdrachtgevers? Die 
vragen er zelden om. Maar ze zijn wel blij 
met de kwaliteit van mijn werk en de snelheid 
waarmee ik dat oplever. Dus ze profiteren 
wel degelijk van mijn keuze voor de NLCS. 
Professionaliteit vraagt wat mij betreft dan 
ook om de NLCS.”

Niet aanrommelen
Over de kosten die de bijbehorende software 
met zich meebrengt is Schenkel duidelijk: 
“Dat doet elk jaar één keer pijn. Maar goede 
software mag wat kosten, net als meetappa-
ratuur. Of ik het terugverdien? Het ene jaar 

Dat de NLCS aan een onstuitbare opmars bezig is, lijdt geen twijfel. Zeker bij over-
heden en grotere bedrijven in de GWW-sector is de tekenstandaard niet meer weg 
te denken. Maar hoe zit dat bij zzp’ers? Is de NLCS voor hen van meerwaarde? En 
zo ja: is het de moeite waard om erin te investeren? We vroegen het drie zzp’ers.Door de redactie

NLCS en zzp: 
hoe goed gaat dat samen?

Kleinere organisaties zien ook meerwaarde

Praktijk
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Ad Schenkel, meetkundige en eigenaar van Schenkel Civiel: “zzp´ers zijn toch voor zichzelf begonnen  
om iets te bereiken?”

is daarvan een goed voorbeeld. Vroeger 
tekende iedereen op zijn eigen manier. 
Waardeloos, al die verschillende stijlen, wat 
een hoop tijd kostte dat. En wat leverde het 
veel onduidelijkheid op. Daarom ben ik al in 
2013 met de NLCS gaan werken. Je tekent 
er sneller mee, wisselt efficiënt bestanden uit 
en hoeft niet meer eindeloos te interpreteren. 
Ik snap werkelijk niet waarom je níet met de 
NLCS zou werken.”

Leuker werk
Een veelgehoord argument onder zzp’ers die 
niet alleen ontwerpen is dat zij de NLCS – en 
de bijbehorende software – niet dagelijks no-
dig hebben. Zonde van de tijd en energie, zo 
redeneren zij. Out denkt precies andersom: 
“Júist als je er niet dagelijks mee werkt, profi-
teer je van die uniformiteit. 

En InfraCAD maakt het je zo gemakkelijk dat 
je het in no-time in de vingers hebt. Dan is die 
NLCS ook helemaal zo ingewikkeld niet als 
sommigen denken. Zelf het wiel uitvinden is 
veel lastiger. Bovendien is de software heel 
flexibel. Als landmeter kom ik veel bijzonder-
heden tegen; die kan ik probleemloos integre-
ren. En als je het even niet weet, heeft CAD 
Accent |Arkance een servicedesk die je ver-
der helpt. Neem van mij aan: je werk wordt 
er veel leuker door.” n

www.2j3d.nl

www.schenkel-civiel.nl

www.outmeetdiensten.nl

www.cadaccent.nl

“Laat ik het zo zeggen: ik kan er moeilijk 
tegen als mensen moeilijk doen. De NLCS 

wel, het andere jaar niet; daarvoor ontwerp 
ik misschien niet genoeg. Maar ik heb wel 
de zekerheid dat ik altijd de middelen heb 
om aan de vraag van de klant te voldoen. 
Natuurlijk, je kunt best zonder. Of gratis 
software gebruiken. Maar zo wil ik niet on-
dernemen. Je bent toch voor jezelf begonnen 
om iets te bereiken? Dan moet je niet gaan 
aanrommelen.”
Ariën Out werkt sinds 2010 als zzp’er. De 
landmeter uit Westwoud (Noord-Holland) zit 
veel op infraprojecten, maar voelt zich ook 
thuis in de utiliteit, de betonbouw en de on-
derwaterwereld. Zo’n zestig procent van zijn 
werk bestaat uit maatvoering, de overige 
veertig procent uit ontwerpen. De belangrijk-
ste reden waarom hij zzp’er is geworden? Hij 
is eigenwijs, op de gezonde manier weltever-
staan.

Ariën Out, landmeter en eigenaar van Out Meetdiensten: “De NLCS maakt het werk zoveel gemakkelijker.”

Visualisatie van een nieuwe rotonde, gemaakt door 2J3D.



Met in deze editie

Masterstudent in de spotlight – Nieuwe postdoc Abdullah Kara 
– Nieuwe gast Niels van der Vaart – FIG WW 2021 workshop 
LADM/3D LA  

Masterstudent in de spotlight: Mutian Deng  

G
e

o
-i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 T

e
c

h
n

o
lo

g
y 

&
 G

o
ve

rn
a

n
c

e

In deze rubriek wordt een student die recent 
zijn of haar afstudeerwerk heeft afgerond in 
de spotlight gezet. Mutian Deng heeft afstu-
deeronderzoek verricht naar de opslag en het 
bevragen van puntenwolkdata. Hiervoor zijn 
in de praktijk twee verschillende state-of-the-
art oplossingen voorhanden: het opslaan van 
de data in losse bestanden of de bestanden 
importeren in een database-managementsys-
teem. Elke oplossing heeft zo zijn eigen sterke en 
zwakke kanten.
Mutian stelt in haar afstudeerwerk een hybride oplos-
sing voor, waarbij de ruwe data in losse bestanden op 
het fi lesysteem worden opgeslagen, maar tevens ook 
beschikbaar zijn binnen het database-management-
systeem door gebruik te maken van wat een Foreign 
Data Wrapper genoemd wordt. Hierdoor wordt het voor 
de gebruiker van de database-omgeving mogelijk om 
bevragingen op de puntenwolkdata uit te voeren en een 
verband te leggen met andere data (bijvoorbeeld vec-
tordata, zoals gebouwcontouren) die opgeslagen zijn in 

het databasesysteem. Ze heeft onderzocht hoe haalbaar, 
effi ciënt en schaalbaar deze hybride oplossing is. Dat 
heeft zij gedaan door met een prototype implementatie 
op basis van Python, Multicorn, Postgres, PostGIS en 
LAStools te testen met AHN2-puntenwolkdata. 
Mutian heeft haar werk gepresenteerd op het NCG-
symposium (5 november 2020): youtu.be/JJmAdoJhCTg. 
Haar afstudeerscriptie is te vinden op gdmc.nl/publica-
tions/ en de software op github.com/dengmutian/FDW-
pointclouds.

Mutian Deng

Nieuwe postdoc Abdullah Kara 

Een paar jaar geleden was Abdullah Kara al een jaar te 
gast in Delft in het kader van zijn promotieonderzoek: 
het ontwerpen van een internationaal informatiemodel 
voor waardebepalingsgegevens (in Nederland WOZ). 
Inmiddels heeft hij met succes zijn proefschrift verde-
digd aan de Yildiz Technische Universiteit (Turkije) en is 
hij per 1 februari begonnen als postdoc bij de TU Delft. 
Zijn belangrijkste taak is het meewerken aan de revisie 
van de ISO standaard 19152:2012 Land Administration 
Domain Model (LADM). Bij de waardebepaling van 
onroerend goed wordt rekening gehouden met de juri-
dische, ruimtelijke, fysieke, ecologische en economische 
kenmerken. Deze vormen samen de basiselementen van 
de waardebepalingscomponent van de Landadministra-
tie. Hoewel internationale standaarden en begeleidende 
documenten formele semantiek en technische specifi -

caties bieden met betrekking 
tot de taxatieprocessen, was er 
tot de studie van Abdullah geen 
internationaal informatiemodel. 
Zijn proefschrift richt zich op 
de ontwikkeling en implementatie van zo’n model als 
onderdeel van LADM. De implementatie van het model 
maakt het beheer van driedimensionale en temporele 
gegevens voor waarderingseenheden mogelijk. De 
oplossing ondersteunt enkelvoudige en massa-beoorde-
lingsprocessen, transactieprijzen en verkoopstatistieken. 
Verwacht wordt dat het ‘LADM Valuation Information 
Package’ door overheidsinstanties zal worden gebruikt 
als basis voor de ontwikkeling van lokale en nationale 
informatiemodellen en databases, en dat het als lei-
draad voor de private sector kan dienen.

Systeemarchitectuur: de Foreign Data Wrapper 
tussen filesysteem en database
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In deze rubriek wordt een student die recent 
zijn of haar afstudeerwerk heeft afgerond in 
de spotlight gezet. Mutian Deng heeft afstu-
deeronderzoek verricht naar de opslag en het 
bevragen van puntenwolkdata. Hiervoor zijn 
in de praktijk twee verschillende state-of-the-
art oplossingen voorhanden: het opslaan van 
de data in losse bestanden of de bestanden 
importeren in een database-managementsys-
teem. Elke oplossing heeft zo zijn eigen sterke en 
zwakke kanten.
Mutian stelt in haar afstudeerwerk een hybride oplos-
sing voor, waarbij de ruwe data in losse bestanden op 
het fi lesysteem worden opgeslagen, maar tevens ook 
beschikbaar zijn binnen het database-management-
systeem door gebruik te maken van wat een Foreign 
Data Wrapper genoemd wordt. Hierdoor wordt het voor 
de gebruiker van de database-omgeving mogelijk om 
bevragingen op de puntenwolkdata uit te voeren en een 
verband te leggen met andere data (bijvoorbeeld vec-
tordata, zoals gebouwcontouren) die opgeslagen zijn in 

het databasesysteem. Ze heeft onderzocht hoe haalbaar, 
effi ciënt en schaalbaar deze hybride oplossing is. Dat 
heeft zij gedaan door met een prototype implementatie 
op basis van Python, Multicorn, Postgres, PostGIS en 
LAStools te testen met AHN2-puntenwolkdata. 
Mutian heeft haar werk gepresenteerd op het NCG-
symposium (5 november 2020): youtu.be/JJmAdoJhCTg. 
Haar afstudeerscriptie is te vinden op gdmc.nl/publica-
tions/ en de software op github.com/dengmutian/FDW-
pointclouds.

Mutian Deng

Nieuwe postdoc Abdullah Kara 

Een paar jaar geleden was Abdullah Kara al een jaar te 
gast in Delft in het kader van zijn promotieonderzoek: 
het ontwerpen van een internationaal informatiemodel 
voor waardebepalingsgegevens (in Nederland WOZ). 
Inmiddels heeft hij met succes zijn proefschrift verde-
digd aan de Yildiz Technische Universiteit (Turkije) en is 
hij per 1 februari begonnen als postdoc bij de TU Delft. 
Zijn belangrijkste taak is het meewerken aan de revisie 
van de ISO standaard 19152:2012 Land Administration 
Domain Model (LADM). Bij de waardebepaling van 
onroerend goed wordt rekening gehouden met de juri-
dische, ruimtelijke, fysieke, ecologische en economische 
kenmerken. Deze vormen samen de basiselementen van 
de waardebepalingscomponent van de Landadministra-
tie. Hoewel internationale standaarden en begeleidende 
documenten formele semantiek en technische specifi -

caties bieden met betrekking 
tot de taxatieprocessen, was er 
tot de studie van Abdullah geen 
internationaal informatiemodel. 
Zijn proefschrift richt zich op 
de ontwikkeling en implementatie van zo’n model als 
onderdeel van LADM. De implementatie van het model 
maakt het beheer van driedimensionale en temporele 
gegevens voor waarderingseenheden mogelijk. De 
oplossing ondersteunt enkelvoudige en massa-beoorde-
lingsprocessen, transactieprijzen en verkoopstatistieken. 
Verwacht wordt dat het ‘LADM Valuation Information 
Package’ door overheidsinstanties zal worden gebruikt 
als basis voor de ontwikkeling van lokale en nationale 
informatiemodellen en databases, en dat het als lei-
draad voor de private sector kan dienen.

Systeemarchitectuur: de Foreign Data Wrapper 
tussen filesysteem en database
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Redactie

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

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

FIG WW 2021 workshop LADM/3D LA
 
De volledige titel van de workshop 
die tijdens de FIG working week 2021 
zal worden georganiseerd is ‘LADM 
Edition II - tenure, marine, valuation, 
spatial plan and implementation (incl. 
3D)’. Deze workshop is bedoeld om de 
verschillende FIG-commissies te be-
trekken bij de ontwikkeling van LADM 
Edition II. De beslissing om LADM 
Editie II als multipart standaard te 
publiceren heeft als gevolg dat voor elk 

deel een New Working Items Proposal 
(NWIP) en een Working Draft (WD) 
moet worden opgesteld en ingediend 
bij ISO TC211. Het is de bedoeling 
dat dit gebeurt met de medewerking 
van relevante FIG-commissies, het 
FIG standards network en externe 
organisaties. De volgende zes de-
len zijn voorzien: 1. Fundamentals 
(NWIP is al ingediend door Standards 
Australia), 2. Landregistratie (NWIP 

moet nog worden ingediend door FIG, 
mogelijk samen met ELRA / CINDER), 
3. Marine Space (NWIP in te dienen 
door IHO, samen met FIG), 4. Waarde-
bepalingsgegevens, 5. Informatie over 
ruimtelijke plannen, en 6. Implemen-
tatie (met een belangrijke rol voor 
OGC). Het conceptprogramma en meer 
informatie is te vinden op isoladm.org/
LADM2021Workshop en www.fi g.net/
fi g2021.

Nieuwe gast Niels van der Vaart
Samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek 
tussen de TU Delft en ‘de praktijk’ biedt aan beide kanten veel 
voordelen. Sinds de oprichting van het Geo-Database Manage-
ment Center (GDMC) in 2000 wordt er op GIS-gebied nauw 
samengewerkt met de praktijk. Deze samenwerking met 
bedrijfsleven en overheidspartijen kan verschillende vormen 
hebben: van ad hoc, door middel van overeenkomsten, tot aan 
projectcontracten. Maar het staat of valt altijd met goede per-
soonlijke contacten. Daarom zijn wij blij dat, op ons verzoek, 
Niels van der Vaart een gastaanstelling bij de afdeling AE+T, 
sectie Digital Technologies, heeft aanvaard. In de dagelijkse 
praktijk is Niels manager innovatie en portfolio-ontwikkeling 
bij Esri Nederland. Niels is geograaf van huis uit en sinds 
2011 werkzaam bij Esri. Op dit moment houdt hij zich bezig 
met de laatste ontwikkelingen in GIS-software, technologische 
innovaties en het aansluiten van het productportfolio van zijn 
werkgever op de Nederlandse situatie. In zijn functie werkt 
hij veel samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, 
zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs, en zorgt hij 
voor de contacten met de research- en developmentactiviteiten 
van Esri.

Niels is MSc GIMA-alumnus en heeft tijdens zijn studie zelfs 
twee jaar de rol van GIMA-secretaris vervuld. De afgelo-
pen jaren was Niels reeds betrokken bij de begeleiding van 
MSc Geomaticsstudenten tijdens het zogenaamde Synthese 
Project, en gezien zijn inzet en motivatie zullen nog veel meer 
studenten ook bij hun stage en afstudeerproject gebruik kun-
nen maken van zijn kennis en kunde.
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De kaarten van ArcGIS Platform functioneren als basislaag in applicaties en zijn beschikbaar op meerdere schalen. 

Het meest voor de hand liggende onder-
deel van het ArcGIS Platform is natuur-
lijk dat het platform een uitgebreide 

bibliotheek biedt met vooraf opgemaakte 
kaarten. Deze kant-en-klare basiskaarten die-
nen als de geografische basis voor applica-
ties en zijn daarbij ook aan te passen naar 
eigen wensen. Zo kan een gebruiker de kaar-
ten aanpassen aan de eigen huisstijl door zelf 
de kleuren, patronen en labels te selecteren. 
De kaarten functioneren als basislaag in ap-
plicaties en zijn beschikbaar op meerdere 
schalen, waarbij ze zijn geoptimaliseerd 
voor web-, mobiele en desktopapplicaties, 
zodat ze op alle apparaten in te zien zijn. 
Daarnaast worden ze in meer dan veertig ta-
len geleverd, zodat ze ook goed op te nemen 
zijn in applicaties voor gebruikers in speci-
fieke regio´s. 
Het is mogelijk om bij het bouwen van een 
applicatie ervoor te kiezen om de bijbeho-
rende gegevens te hosten in ArcGIS Platform. 
Daarbij kan een applicatiebouwer zelf bepa-
len in welk formaat de gegevens worden op-
geslagen, zoals CSV, GeoJSON of Shapefile. 
Vervolgens kunnen de gewenste services wor-
den ingezet voor het visualiseren, bewerken 
en analyseren van de data. Met betrekking 
tot de juridische kant van het verhaal, is het 
van belang om op te merken dat de applica-
tiebouwer bij het hosten van data in ArcGIS 
Platform ook de eigenaar blijft van de inhoud 
en gegevens die via de ontwikkelde applica-
tie worden verzameld. Ook verzamelt Esri 
geen telemetriegegevens van eindgebruikers 
van deze applicatie.

Geocodering 
Het zoeken naar een adres is vaak de eer-
ste en belangrijkste stap om locatiegegevens 
te begrijpen. Geocodering en bijbehorende 
zoekfuncties van ArcGIS Platform helpen in 
eerste instantie bij het omzetten van adressen 

en plaatsnamen in coördinaten en de weer-
gave hiervan op een kaart. Daarnaast is het 
ook mogelijk om in een applicatie een func-
tie op te nemen waarmee bedrijven, toeristi-
sche attracties of andere herkenningspunten 
zijn op te zoeken, waarbij ArcGIS Platform 
bijvoorbeeld ook autosuggestie ondersteunt, 
zodat een eindgebruiker adreskandidaten te 
zien krijgt tijdens het invullen van de zoek-
balk. 
Naast de bovengenoemde zaken zijn er ook 

meer geavanceerde functies beschikbaar, zo-
als het zoeken naar en tonen van meerdere 
adressen op een kaart met behulp van batch-
geocodering. Verder biedt ArcGIS Platform de 
optie voor omgekeerde geocodering, waar-
bij tekstuele beschrijvingen worden geleverd 
voor coördinaten op een kaart. Hierbij valt te 
denken aan de weergave van het dichtstbij-
zijnde adres, kruising of plaatsnaam. 
Voor de geocodering geldt dat Esri wereld-
wijde dekking biedt met ondersteuning van 

Esri heeft het ArcGIS Platform gelanceerd. Met dit geografische Platform-as-a-
Service kunnen ontwikkelaars locatie-informatie integreren in applicaties, be-
drijfssystemen en producten. Ze krijgen met ArcGIS Platform directe toegang tot 
Esri’s locatiediensten door middel van API’s en web frameworks naar keuze. Door de redactie

ArcGIS Platform-as-a-Service 
voor applicatiebouwers

Diverse tools voor integratie locatiecomponenten

Software

Applicatiebouwers kunnen ervoor kiezen om de app-gegevens te hosten in ArcGIS Platform. 
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De geocodering biedt wereldwijde dekking met ondersteuning van lokale talen en formaten. 

te lossen. De Geometry Engine (client-side) 
en de Geometry Service (server-side) zijn be-
schikbaar om geavanceerde geometrische en 
ruimtelijke relatiebewerkingen uit te voeren 
op punten, lijnen en polygonen. Daarnaast 
bieden deze engine en service de mogelijk-
heid om gegevens te bekijken, te projecteren 
en om er ruimtelijke analyses op uit te voeren 
in elk coördinatensysteem.

Open source API’s
Samengevat biedt ArcGIS Platform dus 
naast kaarten vooral ook locatieservices als 
Platform-as-a-Service (PaaS), waarmee het 
mogelijk is om een locatiecomponent in apps 
en bedrijfssystemen op te nemen. Door het 
Platform-as-a-Service-concept is ArcGIS Plat-
form schaalbaar voor de apps van gebrui-
kers, waardoor klanten dezelfde frameworks 
en diensten kunnen inzetten onafhankelijk 
van het aantal gebruikers. Voor de applica-
tiebouwers geldt dat deze kunnen werken 
met open source API’s en de webframeworks 
naar keuze. Daarnaast biedt ArcGIS Platform 
een volledige reeks SDK’s, API’s en low-code-
opties. n

go.esri.com/platform-learn-more

teiten die goederen en diensten leveren en de 
plek waar die goederen en diensten worden 
geconsumeerd. 
Naast tools voor het bepalen van de optimale 
locatie voor een vestiging, biedt ArcGIS Plat-
form ook de mogelijkheid om zogenaamde 
servicegebieden te genereren. Een netwerk-
servicegebied is een regio die kan worden 
bereikt vanaf een locatie binnen een bepaal-
de reistijd of -afstand. Zodra er servicegebie-
den zijn gemaakt, zijn deze weer te gebrui-
ken voor nadere analyse, zoals inzichtelijk 
maken welke marktgebieden een bedrijf be-
strijkt of welke huizen zich binnen vijf minuten 
van een brandweerkazerne bevinden. 

Ruimtelijke analyse 
Naast de tools voor route- en vestigingsbepa-
ling bevat ArcGIS Platform ook analytische 
tools voor het verwerken van ingewonnen 
data. Deze tools werken zowel aan de ge-
bruikerskant als aan de serverzijde. Voor de 
applicatiebouwer is het met de tools mogelijk 
om patronen te ontdekken in grote datasets 
door filters toe te passen en data te vereen-
voudigen, samen te voegen en te verrijken. 
Ook kan met de analysetools de bouwer 
buffer-, afstands- en netwerkanalyses combi-
neren om complexe routeringsproblemen op 

lokale talen en formaten. Concreet betekent 
dit dat adresgegevens op straatniveau be-
schikbaar zijn voor 149 landen en dat eind-
gebruikers adressen kunnen zoeken in lokale 
alfabetten en talen, Latijnse en niet-Latijnse 
karakters. 

Routebepaling 
Met alle ruimte voor kaarten is het logisch 
dat ArcGIS Platform ook de tools bevat voor 
het bepalen van de snelste of kortste route, 
waarbij dan automatisch ook een routebe-
schrijving wordt geleverd. Bij het bepalen 
van de routes is het mogelijk om rekening te 
houden met beperkingen uit de praktijk, zo-
als verkeersfeeds, U-bochten, wegbarrières, 
incidenten en maximaal toegestane voertuig-
hoogtes. 
Met behulp van de intelligente netwerkana-
lyses zijn diverse logistieke vragen te beant-
woorden, zoals het bepalen van de beste 
volgorde voor stops in een route. Ook meer 
uitgebreide analyses zijn uit te voeren, zoals 
een analyse voor het bepalen van de beste 
locatie voor een bedrijf of vestiging. Afhanke-
lijk van specifieke eisen, bijvoorbeeld op het 
gebied van kosten en bereikbaarheid, is het 
mogelijk om een optimale plaats te bepalen. 
De analyse houdt daarbij rekening met facili-

Analytische tools zijn beschikbaar voor het verwerken van ingewonnen data.
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Van een algoritme op ruimtelijke data naar minder lekkende waterleidingen.

Spatial Insight is met Oasen, PWN en 
Brabant Water de winnaar van de BTO 
Implementation Award 2021 geworden. 

Zowel de jury als het publiek vonden het gestan-
daardiseerd toepassen van het Comsima-model 
bij meerdere drinkwaterbedrijven het meest in-
spirerende voorbeeld van het toepassen van on-
derzoek uitgevoerd door KWR. De award wordt 
iedere twee jaar uitgereikt door KWR Water 
Research, het onderzoeksinstituut van de Neder-
landse drinkwaterbedrijven.

Computation of Stresses in Mains
Onderzoekers Andreas Moerman, Bas Wols en 
Karel van Laarhoven van KWR hebben het model 
COMputation of Stresses In MAins (Comsima) 
ontwikkeld dat scheuren in pvc voorspelt door 
optredende belastingen en de verouderingspro-
cessen. Het model berekent de spanningen in 
deze ondergrondse leidingen. Op de website 
van KWR schrijven zij: “Comsima maakt gebruik 
van gegevens van de leiding, grond, zettingen, 
verkeer- en bovenbelasting. Comsima berekent 
een spanning in de leiding en een hoekverdraai-
ing van een verbinding. Falen treedt op als de 
toelaatbare vloeispanning of de toelaatbare 
hoekverdraaiing wordt overschreden.”

Bedrijfstak Onderzoek
Ongeveer de helft van het onderzoek dat KWR 
uitvoert maakt deel uit van de bedrijfstak Onder-
zoek (BTO). Het is voor de drinkwaterbedrijven 
van belang dat de resultaten van het onderzoek 
vervolgens ook in de praktijk worden toegepast. 
Het project waarbij dat het best is gelukt, wint 
de tweejaarlijkse prijs. De winnaar van de BTO 
Implementation Award 2021, Spatial Insight, is 
een data science consultancy uit Haarlem die 
zich richt op datagedreven management van 
ondergrondse assets. Het winnende consortium 
bestond uit de al genoemde onderzoekers van 
KWR, de ‘techneuten’ Jurjen den Besten en Ar-
noud Drevijn van Spatial Insight, Peter Horst van 

PWN, Roel Diemel van Brabant Water en Bas 
Bouwman van Oasen. Het algoritme is in de 
praktijk toegepast bij deze drie drinkwaterbedrij-
ven. Oprichter en eigenaar Arnoud Drevijn van 
Spatial Insight: “Comsima, een drinkwatertoepas-
sing, is één van onze vele saneringsmodellen. We 
hebben het nu over drinkwaterleidingen: dat is 
maar één van vele typen ondergrondse infrastruc-
tuur. We werken als techneuten heel graag aan 
alles wat zich bevindt tussen harde algoritmes en 
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.”

Model omgezet in algoritme
Drevijn vervolgt: “Met de andere deelnemers in 
het consortium hebben we het bestaande Comsi-
ma-algoritme zó bewerkt dat het eenvoudig door 
drinkwaterbedrijven toegepast kan worden. Dit 
is voor ons dagelijkse kost; uit ruimtelijke asset- 
en faaldata informatie genereren die asset-ow-
ners gebruiken bij hun beslissingen over vervan-
gingen. Wij geloven namelijk dat je alleen op 
basis van objectieve data optimale en inzichte-
lijke besluiten kunt nemen over de besteding van 
publiek geld voor ondergrondse infrastructuur.” 
Hoe ze dat doen? Vaak zijn bij de beheerders 

van ondergrondse infrastructuur de asset- en faal-
data opgeslagen in losse databases. Deze zijn 
dan veelal gekoppeld aan specifieke interfaces 
voor het invoeren van de data. Deze verschil-
lende ruimtelijke databronnen worden dan eerst 
geïntegreerd en gestandaardiseerd. Daarna 
wordt er gerekend met algoritmes, zoals het 
Comsima-model. Uit die berekeningen volgt een 
prioriteitsscore per leiding. Daarna volgen bere-
keningen om leidingen te bundelen tot projecten 
die de juiste omvang hebben om goed te kun-
nen uitvoeren. Bovendien moeten ze als groep 
de grootste bijdrage leveren aan de strategische 
doelstelling van de netbeheerder.

Van lokale kennis naar 
vervangingsmodellen
Steeds meer drinkwaterbedrijven gebruiken 
ruimtelijke data en algoritmes om de juiste keu-
zes te maken voor het vervangen van leidingen. 
Drevijn: “Vroeger vertrouwden de bedrijven op 
de expertise en lokale kennis van medewerkers 
om tot besluiten te komen welke leiding te ver-
vangen. We weten nu dat een leiding die in 
korte tijd een aantal keer lek gaat, niet per se de 

Voordat je voorspellingen kunt genereren uit leidinggegevens, moeten asset- en 
faaldata worden geïntegreerd en gestandaardiseerd. Vervolgens bepalen algorit-
mes de prioriteit voor vervanging. Het Haarlemse data science consultancybureau 
Spatial Insight won er een vakprijs mee.Door Ignaz Worm

Ruimtelijke algoritmen 
in de praktijk

Scheuren voorspellen in ondergronds pvc
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Er liggen niet alleen drinkwaterleidingen in de 
ondergrond. Foto: MonikaP/ PixaBay

controle te hebben op de besluitvorming van het 
vervangen van leidingen.” n

Ignaz Worm PhD ignaz.worm@spatial-insight.nl is business 

developer bij Spatial Insight. Voor meer informatie, zie 

www.spatial-insight.com. 

zetten we ook andere vervangingsmodellen in 
die elk hun specifieke eigenschappen hebben en 
op specifieke punten focussen. We kunnen die 
verschillende modellen zelfs combineren en on-
derling variëren, om zo gaandeweg steeds meer 

leiding is die het meest bijdraagt aan het totale 
lekverlies. Gevoelsmatig moet je die leiding ver-
vangen, maar eerst uitrekenen welke leidingen 
nou echt het grootste risico vormen, blijkt keer 
op keer toch beter te werken. Naast Comsima 

Ruimtelijke data als input en uitvoer van berekeningen aan het vervangen van pvc en asbestcementleidingen. Het 
is het resultaat van een Comsima-berekening in combinatie met SAR-data van Sensar. Spatial Insight paste hier een 

nieuwe methode toe om de SAR-data te vertalen naar hexagonen, zodat de gemiddelden volgens een  
juiste statistiek worden toegekend.

“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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Ooit was aardobservatie ‘een oplos-
sing op zoek naar een probleem’, 
maar dat is niet meer zo. De nieuwe 

satellieten, met een variëteit aan sensoren en 
een veelheid aan toepassingen, zijn belang-
rijke bigdata-collectoren geworden.

Radarsatellieten
De beelden van satellieten met optische sen-
soren zijn bij iedereen welbekend. Of het 
nu het LANDSAT-beeld van 1973 is of de 
Superview-beelden van 2021 in het Satelliet-
dataportaal met 50 x 50 centimeter pixels op 
de grond (beide Open Data). Dit zijn veelal 
gekleurde beelden die zo goed als verticaal 
gemaakt worden en met de zon als lichtbron. 
Dat werkt dus niet als het nacht is of achter 
de wolken! Vandaar dat al jaren gewerkt 
wordt aan de ontwikkeling van radarsatel-
lieten. Al in 1978 heeft de eerste radarsatel-
liet, SEASAT, honderd dagen lang opnamen 
gemaakt. De technologie is complexer en de 
Capella Space-satellieten leveren nu de meest 
gedetailleerde beelden met hetzelfde detail 
als de Superview-beelden. Het gaat voor dit 

jaar om een constellatie van drie satellieten, 
maar uiteindelijk worden dat 36 stuks. 

Radarbeelden
Radarsatellieten zenden zelf de straling uit 
die ze op de antennes terugontvangen. Dit 

radarsignaal is als een zaklamp die de aarde 
verlicht. Radar kan dus zowel overdag als ‘s 
nachts beelden maken. Bovendien gaan de 
gebruikte radarsignalen door wolken heen, 
zodat in alle weersomstandigheden opna-
men kunnen worden gemaakt. Hoewel radar-
beelden op optische beelden kunnen lijken, 
worden ze op een heel andere manier ge-
vormd dan foto’s. Een radar meet de hoeveel-
heid radarsignaal dat wordt weerkaatst door 
de aarde. De sterkte van het signaal wordt 
weergegeven als een grijstint (zwart= geen 
gereflecteerd signaal, wit= zeer sterk gere-
flecteerd signaal). Radarsatellieten kijken niet 
verticaal, maar onder een hoek. De objecten 
op het grondvlak liggen dan op de goede po-
sitie op een voorbewerkt beeld, maar van ge-
bouwen, opslagtanks enzovoorts, zie je ook 
de zijkanten die in de richting van de sensor 
af staan, omvallen. Voor leken is dat vreemd 
en ongemakkelijk. De beeldanalist vindt door-
gaans dat in de zijkant van die objecten ook 
veel informatie zit, bijvoorbeeld de hoogte 
van een gebouw. Voor de leek ziet een ge-
bouw er wat spookachtig uit en lijkt het of je 
door het gebouw heen kijkt. Dat is niet zo.

De cirkelvormige irrigatievelden van de landbouwgebieden van Colorado. Verschillende gewassen weerspiegelen 
verschillende hoeveelheden van het radarsignaal. Een rimpelachtig effect rechtsonder in de afbeelding duidt op de 
aanwezigheid van kleine veranderingen in de helling van de grond. Een ingezoomd beeld van een enkel veld toont 

zelfs de waterleiding en de aandrijfeenheden van een centraal spilirrigatiesysteem.

Het aantal satellieten voor aardobservatie groeit enorm. Nadat LANDSAT1 in 
1975 de eerste opname van Nederland maakte, zijn er de laatste paar jaar vele 
honderden bijgekomen. Sinds begin februari 2021 worden beelden van de eerste 
satelliet van Capella Space geleverd van een constellatie van uiteindelijk dertig 
satellieten. Het gaat om gedetailleerde radarbeelden die met een pixelgrootte 
van 50 x 50 centimeter op de grond worden geleverd. 

Door Lotte ten Harmsen van der Beek, 
Itsaso Guemba Cia en Rob Beck

‘There is a new kid in orbit’
Gedetailleerde satellietbeelden van Capella Space

Een raffinaderij in Taiwan, waar ondanks bewolking de bovengrondse olietanks te zien zijn met details als ladders en 
pijpsteunen op de tanks. Het dak van zo’n tank drijft; je kunt dus zien dat de tanks niet allemaal even vol zijn. 
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voor het vastleggen van hoog- of laagwater-
situaties. Bij kleinschalige toepassingen kan 
het gaan om de monitoring van droge slo-
ten, de detectie van schade in glas na een 
storm, enzovoorts. We verwachten steeds 
meer toepassingen van de data te kunnen vin-
den. Graag gaan we, de auteurs, daarover  
dan ook in gesprek met andere geïnteresseer-
den. n

Lotte ten Harmsen van der Beek lotte.harmsen.beek@neo.nl 

is specialist aardobservatie & geo-informatica, 

Itsaso Guemba Cia itsaso.guembecia@neo.nl 

is specialist earth observation and geomatics en 

Rob Beck rob.beck@neo.nl is founder & CEO 

bij NEO BV, Amersfoort.

Voor meer informatie, zie satellietdataportaal.nl en  

www.capellaspace.com.

Beschikbaarheid
In de loop van dit jaar wordt de Capella 
Space-constellatie uitgebreid. Het vergroot de 
kans dat de satellieten ook zodanig beschik-
baar komen voor civiele toepassingen dat 
bestellingen snel kunnen worden uitgevoerd. 
De ervaring leert echter dat het nog wel een 
klein jaar kan duren voordat de dienstverle-
ning met zo’n nieuwe set beelden helemaal 
op rolletjes loopt.

Toepassingen in Nederland
In deze fase ontdekken we langzamerhand 
de toepassingen van radar. Voor een deel 
zijn die hetzelfde als voor andere beelden 
met 50 centimeter pixels op de grond. Het 
is echter een voordeel dat het mogelijk is om 
opnamen op een bepaalde dag te laten ma-
ken, ongeachte het weer of het tijdstip. Voor 
optische data is dat lastig vanwege de grote 
kans op bewolking. Een vrij zicht is belangrijk 

Het gebruik 
van BIM na  

realisatie bouw
Als modelleur, werkvoorbereider of leve-
rancier ben je nauw betrokken bij het ont-
werp tot aan de start van de bouw. In die 
fases wordt de kracht van BIM goed benut 
om bouwfouten te voorkomen en voor een 
goede samenwerking. Maar wat gebeurt er 
met het BIM-model nadat het project is gere-
aliseerd? Binnen het ontwerp- en bouwteam 
hebben we het hier niet vaak over. Dat is 
een gemiste kans, want BIM is wel bedoeld 
voor de complete levensduur van een bouw-
werk en biedt daarbij veel voordelen. De 
inzet van het model na realisatie zal dan 
ook toenemen, daarbij helpt de opkomst 
van het materialenpaspoort. Het BIM-model 
moet zogezegd toekomstbestendig zijn. 

Om toekomstbestendig te zijn moeten we 
eerst terug naar de basis. Want of je nu 
Revit, Archicad of SketchUp gebruikt, soft-
ware verandert, zeker over een periode 
van zo’n dertig jaar. BIM-gegevens worden 
in theorie door iedereen in een ODBC-
database opgeslagen. Voor de beheerfase 
is het belangrijk om deze database te kop-
pelen aan een FMIS (Facility Management 
Informatie Software). Tegenwoordig zijn er 
veel diensten op de markt die deze koppe-
ling kunnen maken. Ervaring leert dat dit 
vaak via een IFC wordt gedaan. Dit is op 
zich een goede manier om de informatie 
op te slaan. Maar behoeftes die we over 
dertig jaar hebben zijn lastig te voorspel-
len. Daarom is het van belang die koppe-
ling kritisch te bekijken en zo veel mogelijk 
opties open te houden.

Mijn advies is om niet alleen naar de IFC-
koppeling te kijken, maar ook andere op-
ties te onderzoeken, zoals de koppeling via 
de API (Application Programming Interface) 
van de software. Bedrijven zoals Bimlink 
zijn hier goed in. Dat geeft vertrouwen dat 
we ook in de toekomst onze BIM-modellen 
kunnen blijven gebruiken los van onze wen-
sen en eisen op dat moment.

Dordrecht, februari 2021
Oscar Picón, BIM coördinator Powered by EGM

Op de afbeelding van Rotterdam zijn de tuidraden van de Erasmusbrug te onderscheiden, naast tal van andere details. 
De lichte delen zijn ook hier de zijkant van gebouwen, dwars op de richting van de sensor.

De oudste LANDSAT1-afbeelding van ons land, datum: 23 maart 1973.
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Het landmeetwerk voor waterschappen 
verandert. De inwinning is vaak nog 
‘handwerk’, maar door het optimalise-

ren en digitaliseren van de werkprocessen is 
veel winst te behalen. Natuurlijk moeten er 
dwarsprofielen en kunstwerken, zoals duikers 
en stuwen ingemeten worden. Waterschap-
pen hebben deze door landmeters verza-
melde data immers nodig voor het actueel 
houden van hun legger- en beheerregister. 
Om de inwinning en de verwerking te opti-
maliseren investeerde Waterschap Vechtstro-
men, net als tien andere waterschappen, in 
de soft- en hardware van Carlson. 

Verschil 
Wat is er nu anders aan het meten met Carlson 
SurvPC? Jeroen Harbers, GIS-specialist bij Carl-
son legt uit: “Het verschil met traditioneel meten 
is dat het waterschap een check-out Esri Geoda-
tabase als basis voor het meetwerk aanlevert. 
Dit is een kopie van een deel van hun eigen 
Esri Geodatabase die tijdelijk is ‘bevroren’, dus 
met dezelfde structuur en opbouw. Deze bevat 
bijvoorbeeld de locatie van kunstwerken of te 
meten dwarsprofielen, en alle verplicht in te vul-
len velden, zoals type, ligging en doorstroom-
gegevens. Al deze gegevens worden in het soft-
warepakket SurvPC geladen, en de landmeter 
kan de database buiten aanvullen met nieuwe 
meetdata. Zo wordt de bestaande geometrie 
correct aangepast, en eventuele veranderingen 
ten opzichte van de oude data-attributen door-
gevoerd. Alle meetdata worden automatisch 
opgeslagen in het Esri Geodatabase-formaat, 
hierdoor is er geen conversie nodig bij de uit-

wisseling van data tussen Carlson SurvPC- en 
Esri ArcGIS-applicaties.”

Revisie en updates
Revisie en updaten van bestaande tekeningen 
en data op de traditionele manier is tijdro-
vend. De meeste gebieden zijn al voor tach-
tig procent gemeten en behoeven alleen maar 
een periodieke controle. Met Carlson SurvPC 
kan de gebruiker een automatische check-out 
uitvoeren van de huidige database en de no-
dige aanpassingen verrichten met nieuwe ob-
jecten. Hierna volgt een automatische check-
in van de data in de huidige database. Dit is 
een significante reductie van de tijd die nodig 
is voor het onderhoud van de database.

Opslag in databases
Met Carlson SurvPC is het mogelijk om objecten 
op te slaan in verschillende databases. De land-

meter hoeft zich buiten niet bezig te houden met 
de vraag waar elk object in de database wordt 
opgeslagen. Dit wordt met een configuratiebe-
stand in de software geregeld, deze configuratie 
kan eenvoudig worden aangepast. Met deze 
manier van ‘Multi-database’-meten lijken de ge-
gevens voor de landmeter één geheel, terwijl op 
kantoor de verwerking eenvoudig te splitsen is. 
Bij de traditionele manier van coderen moet bij 
problemen met een meting opnieuw een veldbe-
zoek worden gedaan om correcties door te voe-
ren. Als het werk verkeerd wordt geïnterpreteerd, 
kan de situatie nog erger worden en zelfs leiden 
tot claims. Carlson SurvPC kan dit voorkomen 
dankzij de real-time data en kwaliteitscontrole in 
het veld. Carlson SurvPC tekent, symboliseert en 
verbindt objecten in de kaart door middel van 
real-time metingen. De gebruiker ziet daarbij 
direct het eindproduct, en (her)berekeningen op 
kantoor zijn dus niet meer nodig. 

In het veld kiest de landmeter van Waterschap Vechtstromen de inwinwijze die past bij de klus. Dit kan een total station 
of GNSS-ontvanger zijn, of een combinatie van beide.

Carlson is van oudsher leverancier van open software voor landmeetkundige 
inwinning en verwerking. Carlson SurvPC is een applicatie waarmee het actua-
liseren van gegevens van waterschappen gemakkelijk gerealiseerd kan worden. 
Gegevens worden uit de centrale Esri Geodatabase meegenomen in het veld, 
waarna deze administratief en geometrisch worden geactualiseerd. Hierbij gaat 
het om kunstwerken, waterlopen, profielen en overige objecten. Bij de meting 
wordt gebruikgemaakt van een TabletPC met de mogelijkheid in het veld de ad-
ministratieve gegevens direct in de Esri Geodatabase in te voeren. Door de redactie

Waterschappen optimaliseren 
inwinning en verwerking

Vechtstromen kan ook op moeilijke plaatsen makkelijk meten

Hardware
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De Carlson BRx7 wordt als GNSS-ontvanger ingezet, waarbij de automatische correctie voor de scheefstand van 
de stok plaatsvindt. 

verzorgt het inwinnen en verwerken van de 
ingewonnen gegevens. Opdrachten komen 
uit projecten, vergunningen, beheerders van 
het watersysteem en van waterketen (zuive-
ringen). Het betreft DTM’s, BGT-metingen, 
kunstwerken, lengte- en dwarsprofielen van 
waterlopen en keringen voor aanvang van 
projecten of als revisie van uitgevoerde pro-
jecten, onderhoudsklussen of vergunningen.”

Hoe ziet de inwinning eruit?
Het begint bij Waterschap Vechtstromen al-
lemaal met een melding in Topdesk, dit is een 
meldingenapplicatie, waarin de opdrachtge-
ver aangeeft wat er moet worden gemeten. 
Meestal volgt er nog een afspraak ter verdui-
delijking van de vraag. Hierna wordt er een 
check-out gemaakt. Dit is een werkje van en-
kele minuten waar van een specifiek gebied 
of waterloop een ‘kopie’ gemaakt wordt, zo-
dat de landmeter buiten ook de bestaande 
gegevens kan inzien. 
In het veld kiest de landmeter de inwinwijze 
die past bij de klus. Dit kan een total station 

verwerking is ingericht en welke rol SurvPC 
hierin speelt. “Op dit moment staat het team 
Gegevensbeheer Water nog centraal in de 
organisatie, in een eenheid die ondersteu-
nend is aan de primaire processen. Dit team 

Werkwijze Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen is al een aantal ja-
ren gebruiker van Carlson-producten. Martin 
Veldhuis, coördinator landmeter Waterschap 
Vechtstromen, legt uit hoe de inwinning en 

 Deskundig advies           Voor 15u besteld volgende werkdag in huis*           Verzendkosten €8,75           Levering Nederland en België           Meer dan 5.000 tevreden klanten 
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Het dwarsprofiel van een waterweg op basis van een meting. 

toekomst, ook bij een waterschap. We hebben 
al wel een proef gedaan met de Dinkel, een 
zeer grillig riviertje in het zuidoosten van ons 
beheergebied. Deze stroom hebben we door 
middel van sonar en scanners in beeld gebracht. 
Dankzij de inwinning kunnen we enorm veel ge-
gevens inzien, waarmee we bij een herhaling 
van deze meting een beter inzicht krijgen in hoe 
deze rivier zich gedraagt qua afkalving, zand-
transport en aanzanding.” 
“Bij nieuwe projecten kunnen door middel van 
drones steeds beter de volumes bepaald wor-

den richting aannemer en het ge-
realiseerde volume waterberging 
bepaald worden. Ook kan hieruit de 
BGT worden bijgewerkt. Ik heb nog 
steeds de hoop dat de groene LiDAR 
ons in de toekomst gaat helpen met 
het bepalen van waar een waterloop 
niet meer aan de legger voldoet”, zo 
sluit Veldhuis af. n 

www.vechtstromen.nl

www.carlsonsw.nl

hoeven gebruiken.” Zie voor het volledige ver-
werkingsschema van Waterschap Vechtstromen 
het kader. 

Toekomstvisie Vechtstromen 
Veldhuis blikt vooruit op de toekomst: “Het inwin-
nen van gegevens zal altijd nodig blijven omdat 
we ons watersysteem en onze rioolwaterzuive-
ringen blijven verbeteren en vernieuwen. De 
wijze van inwinnen zal deels traditioneel blijven 
omdat zaken onder water voor drones onzicht-
baar blijven. Point Cloud-data hebben een grote 

of GNSS-ontvanger zijn, of een combinatie 
van beide. Met SurvPC is het mogelijk om ‘hy-
bride’ te meten, waarbij met een druk op de 
knop van instrument te wisselen is.
De gegevens van lengte- en dwarsprofielen 
en kunstwerken worden in de Blaeu-database 
verwerkt door middel van een check-in. Hier-
bij worden de gegevens automatisch ge-
importeerd, waarna de verdere afwerking 
plaatsvindt. Hierna worden de gegevens 
gebruikt voor onder andere hydrologische 
berekeningen en de presentatie in kaarten 
voor interne of externe rapporten 
en beleidsplannen. Gegevens van 
DTM’s worden verwerkt tot 3D-mo-
dellen ten behoeve van modellering 
of voor volume- of grondverzetbe-
paling.

Verwerkingslijn
Waterschap Vechtstromen zocht naar 
een manier van landmeten waarmee 
gebruikgemaakt kan worden van stan-
daard functionaliteit. Het moet moge-
lijk zijn om gegevens mee naar buiten 
te nemen en na controle of bijmeting 
de gegevens ook weer met standaard 
functionaliteit terug te zetten. Carlson SurvPC 
kan aan deze wensen voldoen.
“Een belangrijk voordeel is dat de dataopslag 
in Geodatabases aansluit op de verwerkingslijn 
die we binnen gebruiken. Het waterschap kan 
bestaande gegevens meenemen ter controle in 
het veld, en er zijn geen conversies nodig die de 
kans op fouten vergroten”, zo legt Veldhuis uit.
Waterschap Vechtstromen gebruikt verschil-
lende merken meetinstrumenten die allemaal 
door SurvPC kunnen worden aangestuurd. De 
Carlson BRx7 wordt als GNSS-ontvanger inge-
zet, waarbij de automatische correctie voor de 
scheefstand van de stok goed bevalt. Veldhuis: 
“We kunnen nu op lastige plaatsen bij kunstwer-
ken en bij bredere diepe sloten zonder slib toch 
metingen uitvoeren zonder waadpak, bellyboat 
of boot te gebruiken. De BRx7 sluit naadloos 
aan op SurvPC zonder een hulpprogramma te 

Hardware

Verwerkingsschema met eindresultaat
De verwerking van gegevens bij Waterschap Vechtstromen gaat 
in drie stappen die na elkaar worden doorlopen, nadat daar-
voor de data zijn ingewonnen. Het begint met Checks. Deze stap 
bestaat uit enkele controles, waarbij de software kijkt of velden 
gevuld zijn met een waarde die geschikt is voor tooling binnen 
de Blaeu-database. Wanneer de controles zijn uitgevoerd, is het 
tijd voor Importeren. Hierbij vindt een vergelijking plaats met 
de originele check-out op wijzigingen die wel of niet moeten 
worden doorgevoerd. Hierna volgt het Afwerken. Dit betreft het 
aansluiten op bestaande lijnen, het aanpassen van metadata in 
verband met andere processen, het controleren van gerelateerde 
gegevens en het muteren hiervan wanneer dit nodig is. Ook krij-

gen oude gegevens een andere status, zodat ze niet meer zichtbaar zijn.
Het eindresultaat is een geüpdatete Blaeu-database, waarvan de resultaten direct zicht-
baar en raadpleegbaar zijn voor de organisatie in de GIS-viewer Geoweb.

Carlson SurvPC tekent, symboliseert en verbindt objecten in de kaart door middel 
van real-time metingen.

Attributen van een stuw. 
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ten en uitzetten, waarmee de werkdruk voor 
hen lager is. Digitaal meten is fysiek minder 
zwaar en het geeft veel meer zekerheid over 
de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de metingen die bovendien stap voor stap 
worden vastgelegd. “Zodra er iets fout loopt 
op de bouwplaats, wordt er al gauw naar 
de maatvoerder gekeken. Nu kan deze aan-
tonen dat hij zijn werk goed gedaan heeft”, 
stelt Van Gils.

Vervolgstappen
In de bouw is een groot tekort aan ervaren 
maatvoerders die digitaal kunnen werken. 
Maatvoerders die dit wel willen, kunnen dit 
stap voor stap oppakken. Zo kunnen ze be-
ginnen met digitaal 2D, waarbij ze de hoogte 
nog uitzetten met een waterpastoestel of rote-
rende laser. Onder de knie? Dan door naar 
het digitaal uitzetten van de hoogtes − met 
hetzelfde apparaat. Is dat ook onder contro-
le, dan gaat het verder met digitaal scannen 

en GPS-meten. Als dat gelukt is, is het moge-
lijk om op te schalen.
Digitale maatvoerders geven het bedrijf een 
kans om aan te sluiten bij de BIM-revolutie. 
De BIM-werkwijze waarin projecten van fun-
dering tot afwerking volgens dezelfde digita-
le methodiek worden vastgelegd, zal binnen 
afzienbare tijd de norm zijn. n

Voor meer informatie, zie de whitepaper van Topcon, met de 

titel ‘Hoe maak je van een 2D-tekening een 3D-model?’. 

Via https://tinyurl.com/1vrazfp5. 

Maatvoerders die digitaal willen werken, kunnen dit stap voor stap oppakken. 

Gewoonlijk worden bouwtekeningen 
met twee of drie collega’s uitgezet. 
Met waterpastoestellen, draden, 

jalons en een houten bouwraam. Maar bin-
nenkort zal die werkwijze veranderen, want 
bouwbedrijven overleven het anders niet, zo 
stelt Ad van Gils, trainer Digital Construction 
bij Topcon: “Wie als eigenaar het vakman-
schap niet weet uit te nutten met accurate, 
snelle en digitale workflows, kan straks niet 
meer meewerken aan mooie, rendabele pro-
jecten. Zo simpel is het.” 
Maar wat wordt dan de rol van de maatvoer-
der? Hoe doet een maatvoerder digitaal zijn 
werk?

Twee stappen
De eerste stap bij digitale maatvoering is het 
inmeten van de bouwplaats ter controle van 
de bouwtekeningen. Van Gils: “Met een total 
station kan de timmerman of uitvoerder dat 
met één collega, met een 3D-laser of Robotic 
total station kan hij dat zelfs in zijn eentje. 
Binnen een fractie van de tijd die nodig is 
voor het traditionele inmeten. De maatvoer-
der stuurt zijn metingen de cloud in en op 
kantoor vergelijkt de werkvoorbereider de 
meting met de digitaal gemaakte bouwteke-
ningen. Matchen ze niet? Dan moet de ar-
chitect terug naar de tekentafel en zijn hoge 
faalkosten voorkomen.”
Stap twee is het uitzetten met laser en tablet. 
Deze stap houdt in dat de werkvoorberei-
der zorgt dat de uitvoerder de geverifieerde 
bouwtekeningen beschikbaar heeft op zijn ta-
blet. Nu kan hij met 3D-laserapparatuur exact 
de juiste elementen en punten uitzetten op de 
bouwplaats, tot op de millimeter nauwkeurig. 

Minder mankracht en fouten
Maatvoerders die digitaal werken, hebben 
minder tijd en collega’s nodig voor het inme-

Bouwbedrijven zullen moeten digitaliseren, ook de middelgrote en kleine. Ge-
ringe winstmarges, faalkosten, geringe mankracht: digitalisering is noodzaak. 
Beginnen kan het beste bij het begin van elk project: bij de maatvoering in het 
veld. Wat wordt er van de digitale maatvoerder verwacht?Door de redactie

Van bouwraam naar (3D-)laser en tablet

Hardware

Hoe werkt de digitale 
maatvoerder?
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Een student aan het werk in het Geolab op de locatie van HAS Hogeschool in Den Bosch. (Foto: HAS Hogeschool)

“We signaleerden dat er wel-
iswaar aardige artikelen 
geschreven zijn over het 

gebruik van data in overheidsbeleid, er zijn 
ook technische opleidingen. Die geven ech-
ter geen antwoord op de vraag hoe je het 
in de praktijk aanpakt.” Aan het woord is 
Marien de Bakker, senior docent toegepaste 
geo-informatie bij Applied Geo-Information 
Science aan de HAS in Den Bosch. “Wat is 
datagestuurd werken? Wat komt erbij kijken? 
Welke processen loop je door? Welke com-
petenties en rollen moet je team hebben? Hoe 
ver is je organisatie? We hebben een traject 
ingericht waarin de deelnemers ervaringen 
en kennis uitwisselen en van elkaar leren.” 
Deze online cursus zal zich vooral richten op 
de meer organisatorische aspecten en profes-
sionele vaardigheden en omgangsvormen. 
“Specifieke technieken rond data science zul-
len minder uitgebreid aan de orde komen.”

HAS, GEON en Infofolio
De opleiding wordt georganiseerd en gereali-
seerd door docenten/vakmensen van drie be-
trokken organisaties: HAS Hogeschool, GEON 
en Infofolio. HAS Hogeschool is gericht op di-
dactiek en visualisaties van geodata, Infofolio 
om kennis te delen en een meerwaarde aan 
data te geven en GEON biedt ervaringen uit 
het werkveld. De organisaties en de daarvan 
betrokken docenten Marien de Bakker, Michiel 
Jellema, Christian Breider, Harm Olthof, Jeroen 
Overbeek en Gerlof de Haan vormen samen de 
basis van kennis voor de online cursus Sturen met 
data. 

Ochtendbijeenkomsten
De online cursus Sturen met data bestaat uit een 
elf-weeks programma met een doorlooptijd van 
zestien weken. “Oorspronkelijk gingen we uit 
van een vijfdaagse cursus ‘live’. Gezien corona 
bedachten we eerst nog om de opleiding ‘half 

live, half digitaal’ aan te bieden, maar al snel 
bleek dat ook dat niet meer kon.” Het gaat nu 
om in totaal elf Teams-meetings (dus ‘op afstand’) 
van ieder drie uur. “We hebben het programma 
opgeknipt in ochtendbijeenkomsten van negen 
tot twaalf, waarin we vooral de interactie zoe-
ken. We hebben ervoor gewaakt om niet alleen 
te zenden, dat is immers een gevaar met Teams-
achtige bijeenkomsten”, aldus De Bakker. Gedu-
rende deze periode werken de deelnemers aan 
een eigen actieplan om datagestuurd werken 
toe te passen binnen de eigen organisatie. “We 
waren er allemaal over eens dat een opleiding 
een eindproduct moet opleveren. Aan het einde 
van de opleiding Sturen met data geef je een 
eindpresentatie.”

Opzet en achtergrond
Thema’s die gedurende de studieperiode aan 
bod komen zijn: datasturing, veranderende 
omgeving, persoonlijke competenties, kwaliteit 

Bij de term ‘datagestuurd werken’ borrelen er vrijwel direct verwante begrippen 
op: big data, machine learning, data science, business intelligence, monitoring, 
enzovoorts. Wat kunnen overheden ermee? Een nieuwe opleiding van de HAS, 
samen met Infofolio en GEON geeft praktische handvatten.Door Remco Takken

Sturen met data
Nieuwe HAS-opleiding

Interview
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Het Geolab is een belangrijke geo-praktijkfaciliteit die HAS Hogeschool normaal gesproken (dus buiten coronatijd) gebruikt voor zowel studenten als cursisten. 
(Foto: HAS Hogeschool)

van datasturing voor beleidsontwikkeling en 
besluitvorming, maar ook in de behoeftes van 
management, bestuur en beleidsmedewer-
kers ten behoeve van datasturing. Natuurlijk 
is er veel aandacht voor actuele onderwer-
pen, maatschappelijke opgaven en de exacte 
behoefte aan data en informatie. De Bakker: 
“Het is de bekende reeks die van de vraag 
naar data wijst. Er zijn bewerkingen voor no-
dig om er informatie uit te halen. Die weeg 
je met wijsheid; vervolgens ga je iets beslui-
ten. Vaak roept er iemand: we hebben een 
dashboard nodig. Daar gaat een belangrijke 
vraag aan vooraf: waar wil je eigenlijk naar-
toe sturen? Als je dat niet weet, dan verzand 
je erin.” n

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

www.geotekst.eu. Medio mei 2021 staat de Ruimteschepper 

KennisKring in het teken van de opleiding Sturen met data. 

Voor de website HAS Online Cursus Sturen met data, zie 

https://tinyurl.com/3zme4ts6, voor de website van GEON, 

zie https://tinyurl.com/y3pbutsf. 

dus op mensen die in hun werk actief bezig 
zijn met het gebruik van data om beleid en 
uitvoering te ondersteunen. 

Niet dichtgetimmerd
Zoals je vaker ziet bij nieuwe opleidingen, 
heeft het programma een ‘open’ karakter. Ma-
rien de Bakker legt uit: “We zeggen niet: Stu-
ren met data, dat moet je zus en zo aanpak-
ken. We kijken samen hoe je het zou kunnen. 
We geven een mooie, realistische richting aan, 
maar we gaan ons ook intensief bezighouden 
met het vertalen naar de eigen situatie. Daar 
waar de knelpunten zitten.” Omdat zo onge-
veer elke organisatorische situatie anders is, 
en de opleiding ook afhankelijk is van welke 
mensen zich per leergang aanmelden, zal het 
programma per keer verschillen. De Bakker: 
“Sommige gemeenten hebben hun data al 
goed op orde, dan hoeven we daar niet veel 
tijd in te steken. Weer anderen zijn nog heel 
erg op zoek. Zij weten bijvoorbeeld nog niet 
welke vragen zij willen beantwoorden. Hoe zit 
het bij het bestuur of het management van de 
organisatie? Hoe zijn de verschillende betrok-
ken afdelingen aangehaakt?”

Wijsheid wegen
Aan het einde van de opleiding heeft de 
‘afgestudeerde’ inzicht in de mogelijkheden 

van (geo)data, privacyvraagstukken, effectief 
communiceren naar het bestuur en manage-
ment, en tot slot een presentatie van het actie-
plan. Enkele van deze thema’s doen denken 
aan een eerdere opleiding waar enkele initia-
tiefnemers van Sturen met data ook al bij be-
trokken waren: Geo-informatie Management 
voor Lokale Overheden (GIMLO) van Data-
Land. De Bakker bevestigt: “Sturen met data is 
ontwikkeld rond de tijd dat DataLand aangaf 
te gaan stoppen. We signaleerden toen al een 
verschuiving in de behoefte. Weliswaar is ook 
deze opleiding weer gericht op hbo-werk- en 
denkniveau in de geosector, maar nu gaat het 
om mensen die binnen de huidige werkzaam-
heden te maken hebben met datagerichte 
vraagstukken.” Het gevoel van doorontwikke-
ling in deze opleiding staat in direct verband 
met de volwassenwording van de geosector, 
zo legt De Bakker uit. “Enkele jaren terug was 
het van groot belang om al lerend te kunnen pi-
onieren met geodata. Toen dat eenmaal naar 
een algemeen hoger plan was getild, werd het 
tijd voor standaardisatie en mogelijkheden om 
data te kunnen uitwisselen. We zitten nu in de 
fase van het gebruik.” De opleiding is ontwik-
keld voor mensen werkzaam bij waterschap-
pen, gemeenten en provincies. Denk hierbij 
aan beleidsadviseurs, dataspecialisten of 
coördinatoren-informatievoorziening. Gericht 
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Het BAG-datamodel van het Kadaster. Bron: Kadaster.

BAG Pand XML-fragment. Bron: Kadaster. 

De meeste Basisregistraties 
zijn gestructureerd volgens 
uitgebreide, object-gerichte, 

‘IM’-datamodellen zoals IMBAG en 
IMGeo (voor de BGT). Bestands-
uitlevering is meestal in een uitge-
breid GML-formaat, gestructureerd 
volgens de conventies van een 
‘GML Application Schema’, zoals  
CityGML voor de BGT. De BAG kent 
daarentegen een eigen uitleverfor-
maat: XML met GML-fragmenten 
(‘Namespaces’), al wordt dit vaak 
(onterecht) GML genoemd.
Om deze (GML en XML voor BAG) 
data te gebruiken binnen een toe-
passing zijn conversies nodig.
Een dergelijke data-omzetting wordt 
ETL, ‘Extract, Transform and Load’ 
genoemd, omdat vaak drie stappen 
te onderscheiden zijn: brondata 
worden uitgelezen oftewel ‘geëxtra-
heerd ‘, vervolgens getransformeerd 
en ten slotte ingeladen in een doel-
bestand. Dit laatste meestal in een 
database. 
ETL voor de Basisregistraties kent 
een drievoudige uitdaging: uitge-
breidheid van de datamodellen, 
complexiteit van het (GML-)uitlever-
formaat en grootte van de uitlever-
bestanden (bijvoorbeeld zo’n 220 
GB ongecomprimeerd voor de BGT 
GML van februari 2021). Daarnaast 
zijn de modellen ook nog aan ver-
andering onderhevig, bijvoorbeeld 
BAG 1.0 naar 2.0 in 2021.

NLExtract
ETL voor de Basisregistraties wordt door orga-
nisaties op velerlei manieren aangepakt: met 

gespecialiseerde ETL-pakketten zoals FME en/
of door expliciete programmatuur te ontwikke-
len. Steeds vaker wordt hierbij open source ge-
bruikt, waarbij NLExtract het leidende product 
is – daarover later meer.
Al meer dan tien jaar werken ontwikkelaars 

samen aan ETL voor Basisregistraties 
binnen het open-sourceproject NLEx-
tract. Dit betreft vooral het inlezen, 
‘extraheren’, van GML/XML-bronda-
ta en de transformatie naar de open 
source ruimtelijke database PostGIS. 
Momenteel ondersteunt NLExtract on-
der andere ETL voor de BAG, BGT, 
BRK (-DKK, de Digitale Kadastrale 
Kaart), de BRT TOP10NL plus overige 
BRT-Vector-producten zoals TOP25NL 
en TOP50NL. Ook worden in NL-
Extract componenten voor data-ver-
rijkingen ontwikkeld plus omzetting 
naar additionele formaten zoals CSV, 
en binnenkort ook GeoPackage. Een 
voorbeeld is het verrijken van ingele-
zen BAG-data met CBS-data voor wij-
ken, buurten, gemeenten en provin-
cies. Hiermee worden bijvoorbeeld 
verschillende ‘platte’ adressen-sets 
voor heel Nederland (ongeveer 9,5 
miljoen adressen) afgeleid. Er wordt 
daarbij ook automatisch rekening 
gehouden met de tijdlijn van gemeen-
telijke (her)indelingen. Voor de meest 
uitgebreide adressen-set, ‘Adres Plus’, 
wordt ook Kadaster Woningtypering 
(geometrisch) bepaald.
NLExtract is de ‘stille motor’ achter 
letterlijk zichtbare toepassingen die 
velen mogelijk kennen, zoals de 
OpenTopo-kaarten van Jan-Willem 
van Aalst, 3D-BAG van TUDelft en 
toepassingen zoals Waag Society 
CitySDK.

GeoToko
Het installeren, onderhouden en gebruiken van 
NLExtract vereist kennis, IT-infrastructuur, en voor-
al tijd. Daarom is vanuit de NLExtract-community 

De Basisregistraties: velen van ons werken er dagelijks mee. Het Kadaster en 
andere instellingen, zoals het CBS en Rijkswaterstaat, stellen Basisregistraties en 
andere geodata in toenemende mate beschikbaar als open data. Via bijvoorbeeld 
PDOK of data.overheid.nl kunnen datasets voor bijvoorbeeld de BAG, BGT, BRT en 
BRK ‘gedownload’ worden en naar eigen believen toegepast.Door Just van den Broecke

Hapklare basisregistratiedata 
via GeoToko.nl

Catalogus en webshop op basis van NLExtract

Artikel
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OpenTopo-kaart. Bron: J.W. van Aalst via map5.nl -– opentopo.png.

lijk om te kiezen: zelf NLExtract gebruiken of 
kant-en-klare, ‘hapklare’ Basisregistraties van 
GeoToko afnemen. Dit is een kosten-batenaf-
weging voor eindgebruikers. 

Toekomst
GeoToko past in de stijgende trend om web- 
of clouddiensten, gebouwd met open-source-
componenten, aan te bieden. Ook in de geo-
wereld gebeurt dit steeds vaker. Bijvoorbeeld 
QGIS Cloud en dichter bij huis ‘GeoCat Live’ 
en Map5.nl. Deze ontwikkeling biedt niet al-
leen voordelen voor de eindgebruikers: de 
aanbieders zijn vaak zelf hoofdontwikkelaars 
bij de betreffende open-sourceprojecten. 
Hierdoor ook ontstaat kwaliteit en continuïteit 
in de evolutie van het onderliggende open-
sourceproject.
Toekomstplannen zijn er genoeg voor Geo-
Toko/GeoFabriek. Veel wordt door afnemers 
aangedragen via de GeoToko Helpdesk, 
maar ook het NLExtract-project staat niet stil. 
Als voornaamste ontwikkelingen zijn hier te 
noemen: migratie van BAG 1.0 naar 2.0, 
met daarbij levering van BAG Compact (ge-
discontinueerd door Kadaster in BAG 2.0) en 
levering in het GeoPackage-formaat.
Ook wordt verwerking middels ‘computing-
on-demand’ ontwikkeld, zodat capaciteit 
alleen voor de duur van een ETL-verwerking 
wordt aangewend. Dit bespaart zowel kosten 
als energie. n

Just van den Broecke is zelfstandig open source  

geo-professional. Voor meer informatie, zie 

https://justobjects.nl, https://geotoko.nl en 

https://geocatalogus.nl. 

teit en datakwaliteit te garanderen is het in-
terne product GeoFabriek ontwikkeld. Deze 
is gebouwd op NLExtract en is vooral gericht 
op de interne proces-ketens die nodig zijn om 
vanuit basisregistratie-brondata de producten 
en hun metadata voor de GeoToko-afnemers 
beschikbaar te maken.
De GeoFabriek draait continu en autonoom/
onbemenst in ‘de cloud’. Een typische pro-
cesketen voor bijvoorbeeld de BAG kent de 
volgende stappen: controleer of er nieuwe 
maand-data zijn bij Kadaster/PDOK, zo ja, 
download deze, dan verwerken en verrijken 
(Adressen!) met NLExtract, bestanden maken 
(‘Dumpen’), de GeoCatalogus updaten en 
voor aankoop/download beschikbaar ma-
ken in GeoToko. Elk van deze stappen kent 
controlemomenten zoals datakwaliteitscon-
troles. Voor de verwerking zelf wordt binnen 
de GeoFabriek de standaardversie van NLEx-
tract gebruikt. Er is dus geen interne, ‘betere’ 
versie van NLExtract binnen de GeoFabriek 
of GeoToko. Dit maakt het voor ieder moge-

het initiatief GeoToko.nl voortgekomen. ‘Geo-
Toko’ is in feite een catalogus en webshop waar 
met NLExtract geconverteerde Basisregistraties 
tegen vergoeding worden aangeboden, dus 
in bovengenoemde formaten zoals PostGIS en 
CSV, en straks ook GeoPackage. Via de GeoCa-
talogus kunnen GeoToko-datasets gezocht, beke-
ken en proefbestanden worden uitgeprobeerd. 
Datasets kunnen eenmalig of als abonnement 
worden afgenomen. Daarbij is er voor (poten-
tiële) afnemers ook een helpdesk en een Kennis-
bank. Regelmatig verschijnt ook een nieuwsbrief. 
Instellingen of individuen die de data aanwenden 
voor open-source- en open-data-toepassingen 
kunnen korting krijgen. Bijvoorbeeld academi-
sche en onderwijs-instellingen, OpenStreetMap 
‘mappers’ en publieke kaartenmakers. Met de 
opbrengsten van GeoToko.nl worden ook open-
sourceprojecten, zoals NLExtract, ‘gevoed’.

GeoFabriek
De meeste producten op GeoToko worden 
maandelijks ververst. Om hiervoor continuï-

Een 3D BAG-screenshot van Haarlem. 
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Tot voor kort werd eigenaren niet gevraagd naar de inrichting en toebehoren van een gebouw, waar ze van zijn 
gemaakt en wanneer ze voor het laatst zijn gecontroleerd.

Een verzekering is één van de weinige din-
gen die we wel graag willen kopen, maar 
waar we liever geen gebruik van maken. 

Groot-Brittannië is een land met een commerci-
ele vastgoedmarkt die nu meer dan 880 miljard 
pond waard is, wat overeenkomt met tien pro-
cent van de totale nettovermogenswaarde van 
het land, en het is dan ook financieel belang-
rijker dan ooit om het vastgoed te beschermen.
Als grote investeerders in commercieel vastgoed 
is er een interesse van verzekeraars om hun ei-
gen belangen te behartigen. Maar aangezien 
er bijna een biljoen pond aan commercieel 
vastgoed (en belangrijker nog, de veiligheid van 
mensen) op het spel staat, is het begrijpelijk dat 
verzekeraars extra vragen stellen om niet alleen 
hun vastgoedinvesteringen veilig te stellen, maar 
ook om levens te beschermen.

Binnen- en buitenkant
Er worden bij de koop of verkoop van vastgoed 
veel vragen gesteld aan eigenaren, bijvoorbeeld 
over de locatie, de omgeving, het onderhoud, 
de energie-efficiëntie en de exploitatiekosten. Tot 
voor kort werden er echter geen gedetailleerde 
vragen gesteld over de inrichting en toebehoren, 
waar ze van zijn gemaakt en wanneer ze voor 
het laatst zijn gecontroleerd. Weten vastgoedei-
genaren eigenlijk wel welke materialen zich aan 
de binnen- en buitenkant van hun gebouwen be-
vinden? Kennen ze het merk en de specificaties 
van de branddeuren en brandblussers? Worden 
deze items gecontroleerd en onderhouden en 
worden deze gegevens op de juiste wijze vast-
gelegd? Vastgoedeigenaren moeten deze infor-
matie niet alleen kunnen verstrekken, maar ook 
kunnen onderbouwen. De eigenaren die dat 
niet kunnen, worden geconfronteerd met een 
aanzienlijke stijging van hun verzekeringspre-
mies of kunnen geen volledige dekking voor 
hun gebouwen krijgen.

Extra specificaties
De implicaties van de eis om alle relevante in-
formatie te kunnen verstrekken, zijn enorm en 
zullen ertoe leiden dat BIM voor alle projecten 

wordt uitgerold, waardoor bouwbedrijven en 
vastgoedeigenaren inzicht krijgen in de exacte 
specificaties van de volledige inrichting van hun 
gebouwen. Het is wat moeilijker om BIM te ge-

Wat zit er in een gebouw en waar is het van gemaakt? Zijn de gegevens beschik-
baar om dit te verifiëren? Verzekeraars willen dit steeds vaker weten en BIM is 
daarvoor de oplossing. Het zijn dan ook deze organisaties die een belangrijke 
aanjaagrol kunnen spelen in het creëren van een digitale kaart van commerciële 
gebouwen. Door Mark Coates

Verzekeraars en banken stimuleren 
BIM voor vastgoedbeheer 

Nut duidelijk voor eigenaren en gebruikers gebouwen

Opinie

BIM zal er ook toe leiden dat vastgoedeigenaren aanzienlijke investeringen zullen doen in verbonden  
data-omgevingen om deze informatie bij te kunnen houden en vragen van verzekeraars te kunnen beantwoorden.
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De gegevens bieden de aannemers niet alleen meer mogelijkheden, maar stellen de vastgoedeigenaren ook in 
staat om belangrijke, op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen om de prestaties te verbeteren.

Koninkrijk 0,45 procent bedraagt, wordt het 
voor vastgoedeigenaren steeds relevanter dat 
zij eigenaar zijn van de gegevens van hun ge-
bouwen, aangezien zij mogelijk geen toegang 
tot die gegevens hebben als hun aannemer in 
financieel zwaar weer terechtkomt. Daarom 
zouden vastgoedeigenaren net zo routinematig 
in BIM en gegevensomgevingen moeten investe-
ren als in verzekeringen. Deze gegevens bieden 
de aannemers niet alleen meer mogelijkheden 
tijdens de bouwfase, maar stellen de vastgoed-
eigenaren ook in staat belangrijke, op gegevens 
gebaseerde beslissingen te nemen om de presta-
ties tijdens de levenscyclus van hun gebouwen te 
verbeteren. Deze beslissingen komen niet alleen 
de commerciële eigendommen zelf ten goede, 
maar zorgen er vooral ook voor dat de mensen 
die in deze gebouwen wonen en werken veilig 
zijn. n

Mark Coates is strategic industry engagements director bij 

Bentley Systems Verenigd Koninkrijk. 

Voor meer informatie, zie www.bentley.com.

vastgoedeigenaren aanzienlijke investeringen 
zullen doen in verbonden data-omgevingen om 
deze informatie bij te kunnen houden en vragen 
van verzekeraars te kunnen beantwoorden.

Eigenaren moeten investeren
Nu de gemiddelde marge vóór belastingen 
van de vijf grootste aannemers in het Verenigd 

bruiken voor renovatieprojecten, maar het is niet 
onmogelijk. Een gefaseerde invoering van verze-
keringsinformatie kan echter betekenen dat we 
binnen een paar jaar een digitale kaart hebben 
van de meeste commerciële gebouwen in Groot-
Brittannië. Ook kunnen we deze projecten met 
behulp van deze gegevens efficiënter en duurza-
mer maken. Bovendien zal BIM ertoe leiden dat 

CARLSON EMEA BV  |   Markerkant 1338  |  1314 AN Almere  |  Nederland    |  0367501781   
EMEA@carlsonsw.com  |  www.carlsonsw.nl

Met Carlson PhotoCapture kunnen dronebeelden op een 

geautomatiseerde wijze worden omgezet in: orthofotos, 

DTMs, Point Clouds, CAD tekeningen etc. U creëert 

en beheert uw eigen eindprodukten, en slaat deze 

op in de cloud. Integratie met GNSS en Total Station 

data is vanzelfsprekend ook mogelijk. Carlson biedt 

flexibele abonnementsvormen op basis van bijvoorbeeld 

verwerkte datahoeveelheden. 

Inwinning met drones 
is een inovatieve en 
efficiente techniek, 

maar...

hoe houd ik zelf het beheer 
over de eindprodukten?

Meer weten? Zie www.carlsonsw.nl of bel ons op 036 7501781
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Dankzij de analyse van de buitenruimte kan de ontwerper zien wat de toegevoegde waarde is van de diverse 
onderdelen. 

De naam PreDesign zegt het al: Vooront-
werp. Het is een tool voor het voorsta-
dium van het ontwerp. 

De tool biedt ontwerpers van gebouwen, binnen- 
en buitenruimten alle informatie die ze nodig 
hebben om de invloeden van het lokale klimaat 
op de juiste manier in hun eerste concepten te 
verwerken. Zo kan de juiste richting voor een 
ontwerp al worden bepaald vóórdat de eerste 
3D-lijn in SketchUp is gezet. 
Met de komst van PreDesign zal de architect of 
ontwerper een geheel nieuwe workflow voor het 
3D-ontwerpen ervaren. Waar voorheen werd 
gestart met het werk in SketchUp, kan de ont-
werpstart nu in PreDesign plaatsvinden. Deze 
tool vertelt de ontwerper nauwkeurig met welke 
klimaatfactoren deze rekening dient te houden, 
waar op aarde het project ook maar gepland is. 
Op basis van deze klimaatfactoren is het vervol-
gens mogelijk om goed geïnformeerd belangrij-
ke ontwerpbeslissingen te nemen die het project 
op verschillende vlakken ten goede komen. 

Weersinvloeden
Wanneer de gebruiker voor PreDesign kiest in 
SketchUp, wordt hij op het internet geleid naar 
predesign.sketchup.com. Na het inloggen op 
deze site is het mogelijk om vervolgens een pro-
ject aan te maken. Daarbij is het mogelijk om 
te kiezen voor een bedrijfspand, een school of 
woning. 
In het project zelf geeft de ontwerper de loca-
tie op aarde aan en kiest deze voor een lokaal 
weerstation. Een bekend voorbeeld is natuurlijk 
De Bilt – het standaard weerstation van Neder-
land – maar PreDesign heeft toegang tot in-
formatie van talloze weerstations over de hele 

PreDesign laat per seizoen de invloed zien van zonlicht, temperatuur, wind en neerslag en geeft ontwerpsuggesties op 
basis van deze gegevens. 

De grootste kracht van SketchUp ligt nog altijd in de eerste fasen van het ontwerp, 
ook al zijn er inmiddels genoeg bedrijven wereldwijd die hun hele 3D-workflow 
uitvoeren in dit programma, van scannen tot documentatie. Deze kracht is met 
name te danken aan het feit dat een ontwerper een nieuw project vrij kan star-
ten. Om de eerste, prille fase nog betekenisvoller te maken, heeft SketchUp met 
versie 2021 een nieuwe online tool gelanceerd: PreDesign. Deze nieuwe tool 
kwam al eerder aan bod bij de bespreking van SketchUp 2021 in BIGnieuws 
nummer 8 van vorig jaar, in dit artikel een verdere toelichting. Door de redactie

Invloed lokaal klimaat 
duidelijk dankzij PreDesign 

Gegevens van elke locatie op aarde beschikbaar

Software
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Extra informatie
PreDesign zou alleen al betere ontwerpprojecten 
op moeten leveren, omdat de tool in een vroeg 
stadium al goed onderbouwd de richting aan-
geeft waarin de ontwerper zou moeten kijken. 
Daarnaast krijg deze laatste echter ook nog eens 
extra informatie om de voorlopige oplossingen 
te verbeteren. Een beetje zoals we dat kennen 
van Sefaira, de energieprestatietool die al en-
kele jaren aan SketchUp & Revit te koppelen is. 
Maar waar Sefaira een zeer specialistische tool 
is, is PreDesign door iedereen te gebruiken. Pre-
Design is daarmee vooral een StoryTelling tool 
waarmee de ontwerper bij de opdrachtgever 
goed beslagen ten ijs komt. Alle ontwerpbe-
slissingen zijn namelijk terug te leiden naar de 
klimaatdata die uit PreDesign zijn gegenereerd. 
Bovendien ondersteunen deze data de architec-
ten en ontwerpers om tot een goed, comfortabel 
en energetisch efficiënt gebouwontwerp te ko-
men, volgens Nul-op-de-Meter, BENG en andere 
duurzaamheidseisen. 
PreDesign is daarmee een nuttige uitbreiding 
van de SketchUp-functionaliteit, zeker ook in 
het huidige tijdgewricht van een veranderend 
klimaat. Binnen de bouw is dit veranderende kli-
maat iets waar steeds meer rekening mee moet 
worden gehouden. In de huidige markt waarin 
green building een hot item is, is toegang tot ac-
curate klimaatdata dan ook zeker geen overbo-
dige luxe. 

Abonnementsvorm 
PreDesign is standaard opgenomen binnen de 
abonnementen van SketchUp Pro en Studio. Ge-
bruikers die hebben gekozen voor Subscription 
kunnen met een Trimble ID inloggen op de web-
site en hoeven geen serienummer in te voeren. 
Naast PreDesign biedt een SketchUp Subscrip-
tion overigens ook toegang tot Trimble Connect 
Business en diverse viewers voor Virtual, Mixed 
en Augmented Reality. 
In de toekomst zal de functionaliteit van PreDe-
sign alleen nog maar worden uitgebreid, waar-
door de tool nog breder inzetbaar zal worden. 
Hierbij komt het voordeel van een online tool 
ook weer tot uiting: de eerstvolgende keer dat 
de gebruiker inlogt, heeft deze direct toegang tot 
de nieuwe functies. Het is niet nodig om iets te 
installeren en een wizard leidt de gebruiker rond 
om deze te wijzen op de aanpassingen. Zo blijft 
de gebruiker met een geldige Subscription altijd 
voorzien van de meest recente technologieën. n

predesign.sketchup.com

www.sketchup.nl

is het mogelijk om gedegen ontwerpbeslissingen 
te nemen, wat uiteindelijk leidt tot betere, meer 
duurzame en energiezuinige gebouwen. 

wereld. Nadat het best passende weerstation is 
gekozen, krijgt de ontwerper in 3D de invloed 
van zonlicht, temperatuur, wind en neerslag te 
zien. En dat per seizoen. 
Als de weersinvloeden eenmaal bekend zijn, 
doorloopt de ontwerper een route. Daarin wordt 
allereerst gekeken naar de algemeen best toe-
pasbare ontwerpstrategie. Denk hierbij aan ant-
woorden op vragen zoals ‘Moet het weer zoveel 
mogelijk buiten het gebouw blijven?’, ‘Dient het 
zonlicht worden binnengelaten of moet het juist 
worden geweerd?’ en ‘Dient er veel aandacht 
uit te gaan naar de buitenruimte of is deze toch 
niet comfortabel te gebruiken?’. Daarna krijgt 
de ontwerper per windrichting aanwijzingen 
over het toe te passen glasoppervlak, het type 
beglazing en de mate van beschaduwing. Door 
eenvoudig opties aan en uit te vinken is direct 
de invloed van de gemaakte keuze duidelijk. Zo 

De klimaatdata van De Bilt: momenteel is het er hoofdzakelijk koud en donker. 

PreDesign suggereert verschillende beglazingsstrategieën voor een kantoor in De Bilt, met als favoriet het gebruik 
van een glassoort die goed isoleert en weinig licht binnenlaat. 

Een PreDesign-suggestie voor de zonwering aan de zuidkant van het gebouw. 

Nul tot drie sterren: de effecten van diverse zonwe-
ringsopties volgens de analyse van PreDesign. 
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Voor Jeroen Zandboer, manager Duurzaamheid BAM Bouw en Techniek en Yvette Govaart, directeur Vastgoed BlueCity,  staat circulariteit op de eerste plaats bij de transformatie 
van het voormalige Tropicana.

“BAM is een technisch dienstverle-
ner die toonaangevend wil zijn,” 
stelt Zandboer, “juist ook op het 

gebied van circulair bouwen.” BlueCity, het 
voormalig subtropisch zwemparadijs en voor-
beeldstad voor circulaire economie, biedt de 
experimenteerruimte, waarbij de ambities 
daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht in 
een project. Door te werken aan de circulaire 
transformatie van voormalig Tropicana doet 
BAM meer kennis op over de circulaire bouw. 

“Ons uitgangspunt? Wij beginnen gewoon 
alvast”, zegt Zandboer. “BlueCity is een uit-
dagend project waarin we enorm veel prak-
tijkervaring opdoen. Dat maakt dat wij als 
bedrijf straks klaar zijn voor de grote vraag 
die vanuit de markt gaat komen.”

Leren door te doen
Een leidend principe in de circulaire econo-
mie is: leren is mogelijk door het te doen. 
En dat begint in het geval van een circulair 

bouwproject al direct anders dan in regu-
liere bouwprojecten. Govaart: “In een circulair 
bouwproject werken de partijen vanuit een 
ontwerpend principe; ze weten aan de voor-
kant nog niet welk materiaal ze gaan tegen-
komen, en dat betekent dat het ontwerp zo 
flexibel moet zijn dat het verschillende materi-
alen kan opnemen.” 
De andere benadering vraagt om een andere 
manier van samenwerken. In een traditioneel 
bouwproces ontwikkelt de opdrachtgever al-

BAM en BlueCity bundelen hun krachten om circulariteit in de gehele bouwke-
ten te verwezenlijken. De focus ligt daarbij op hoogwaardig hergebruik en dat 
heeft vergaande consequenties voor de samenwerking, aangezien in de circulaire 
bouw-ambitie alle partijen in de hele keten nodig zijn. In dit interview komen 
Jeroen Zandboer, manager Duurzaamheid BAM Bouw en Techniek, en Yvette  
Govaart, directeur Vastgoed BlueCity, aan het woord. Door de redactie

Hoogwaardig hergebruik centraal 
bij transformatie BlueCity

Doorlopende dialoog vereiste bij het circulair bouwen

Praktijk



51

Eens een subtropisch zwemparadijs, straks een voorbeeldstad voor de circulaire economie.

proces, dat in de praktijk erg weerbarstig is, 
koers te kunnen houden”, vertelt Govaart.

Dynamisch definitief ontwerp
Nienke Binnendijk, directeur van BlueCity 
Lab, heeft een programma van eisen geschre-
ven. Superuse, het architectenbureau dat de 
transitie van BlueCity heeft geïnitieerd en 
momenteel cureert, heeft op basis daarvan 
een voorlopig ontwerp gemaakt met materi-
alisatie en deels al geoogst materiaal − dat 
is uniek binnen de sector. Daar heeft prijsvor-
ming op plaatsgevonden, en vervolgens is 
heel snel tot de uitvoering overgegaan. 
“Superuse gebruikt de term: dynamisch de-
finitief ontwerp”, zegt Zandboer. “Tja, daar 
wordt de gemiddelde aannemer wel een 
beetje zenuwachtig van. Want eigenlijk be-
tekent dat: definitief niet-definitief ontwerp.” 
Het uitgangspunt van een dynamisch defini-
tief ontwerp is typisch voor circulair bouwen 
− en fundamenteel anders dan in de traditio-
nele bouw. “Onze mensen hebben daarvan 
moeten leren, dat kan ik wel stellen”, aldus 
Zandboer. “Bij onze directie heb ik dit pro-
ject dan ook gepresenteerd als onze proef-
tuin. Aan het begin dachten we: dit wordt niet 
makkelijk − maar uiteindelijk werd het nog 

les helemaal uit tot een definitief ontwerp. 
Vervolgens wordt een aanbesteding uitgezet 
onder aannemers en gaat de opdracht naar 
de partij die de laagste prijs biedt. In het 
geval van BlueCity loopt het echter anders. 
“Wij denken veel liever binnen de context 
van samenwerken, want dan is het mogelijk 
om van elkaar te leren. We werken dus niet 
per se vanuit de verhouding opdrachtgever-
opdrachtnemer; we zitten steeds vroeger met 
elkaar aan tafel”, aldus Govaart.

Hoogwaardig hergebruik 
Door het project vanaf het begin in een bouw-
team te organiseren, kunnen duurzaamheid 
en circulariteit vroeger in het proces geborgd 
worden. Dat geldt in eerste instantie voor het 
maak-perspectief: de bouwers moeten het op 
een goede manier in elkaar kunnen zetten en 
de opdrachtgever wil dat het ook weer op een 
goede manier uit elkaar te halen is. Daarbij 
is het ook belangrijk om de juiste materialen 
te gebruiken; hoogwaardig hergebruik staat 
daarbij centraal. “Dat is een ambitie die door 
alle betrokken partijen wordt onderschreven; 
opdrachtgever, architect, aannemer, instal-
lateur, constructeur en eindgebruiker. Die 
gedeelde ambitie is nodig om gedurende het 

BlueCity en BlueCity Lab
BlueCity is een voorbeeldstad voor de 
circulaire economie waarin onderne-
mers hun reststromen op elkaar aanslui-
ten waardoor afval een waardevolle 
grondstof wordt. In voormalig Tropicana 
in Rotterdam verzamelen zich pioniers 
van de circulaire economie. Sinds 2015 
heeft BlueCity zich ontwikkeld van leeg 
zwembad tot spil van de circulaire eco-
nomie in de stad én de regio, en anno 
2021 is BlueCity een voorbeeldstad voor 
de circulaire economie. 
Eén van de belangrijkste bouwstenen 
voor een future proof economy bevindt 
zich in de kelders van voormalig Tropi-
cana: BlueCity Lab, het eerste circulaire 
biolab ter wereld. Hier staat het ma-
ken van prototypen, experimenteren en 
werken aan businesscases die invulling 
geven aan die circulaire economie cen-
traal. 
Dit wordt gedaan door een dynamische 
community van ondernemende weten-
schappers uit verschillende disciplines, 
bioniers genaamd.
Het Lab is gevestigd in de oude kleed-
kamers van voormalig tropisch zwem-
paradijs Tropicana en bestaat uit een 
wet lab en dry lab. Door deze unieke 
combinatie, de enige in Nederland, 
kunnen materialen vanaf de cel worden 
gekweekt in het wet lab en vervolgens 
in het dry lab worden verwerkt tot eind-
product. Een verpakkingsmateriaal van 
oesterzwammen-mycelium bijvoorbeeld, 
of een tas van kombucha-leer, gemaakt 
van bacteriën en gisten, gekleurd met 
bacteriële inkt − stuk voor stuk in het Lab 
ontwikkeld.
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Het Rijk kan bijdragen door aanbestedings-
wetten aan te passen, bijvoorbeeld.”
“Intern is onze ambitie: honderd procent her-
gebruik of recycling van ons bouw- en kan-
toorafval in 2025. Het zou enorm helpen als 
er een soort dashboard komt dat laat zien 
waar we staan”, denkt Zandboer. “Dan ont-
staat er ook voor de partijen die nu nog tegen 
zijn, of het belang van circulair bouwen nog 
niet zien, een soort urgentie. Dan ontstaat 
een stuwende kracht. Dan is het niet meer 
nodig om anderen te overtuigen, maar wil 
iedereen het gewoon samen doen.”
Govaart sluit af: “Circulair bouwen − dat 
gaat gebeuren, dat kan niet anders. Nu is het 
nog een systeemverandering, en dat vraagt 
om constant trekken en duwen. Maar partijen 
als BAM die nu serieus aan de slag gaan 
met circulair, die zijn klaar voor de toekomst, 
wanneer het Rijk circulariteit vereist. Dus ja, 
circulair denken als stuwende kracht is nu 
nog een droomscenario − maar wel één die 
zeker uitkomt.” n

www.bluecity.nl

www.bam.nl

hoeveelheid gebruikt materiaal vrij uit de 
sector. Deze reststroom is van hoge kwali-
teit, is beschikbaar en vrijwel CO2-neutraal; 
er hoeven geen nieuwe grondstoffen voor te 
worden gebruikt. 
“Als we dat hoogwaardige gebruikte mate-
riaal uit de sloop zouden gaan gebruiken,” 
legt Govaart uit, “zouden we als bouwwereld 
een enorme positieve impact kunnen maken.” 
Toch gebeurt dat nog lang niet zoveel als 
zou moeten. “Ook dat heeft een simpele re-
den: het is bewerkelijk, en daardoor nog te 
duur. Zolang er geen belasting zit op nieuwe 
materialen, maar wel op arbeid, is er geen 
incentive voor het toepassen van hergebruikt 
materiaal.” 
“Daarnaast is modulair en losmaakbaar ont-
werpen ook in tegenwoordig”, zegt Zand-
boer. “Wat we nu doen, is modulair bouwen. 
De duurzame kit die we tegenwoordig ge-
bruiken, is weer netjes los te halen, waardoor 
het materiaal her te gebruiken is. We ontwer-
pen demontabel.” 
In het circulair bouwproces nemen de betrok-
ken partijen samen beslissingen, steeds op 
basis van een aantal variabelen: de mate van 
duurzaamheid, de mate van hergebruikt ma-
teriaal én die van her te gebruiken materiaal. 
Die laatste twee lijken op elkaar, maar zijn 
twee totaal verschillende zaken. Modulair 
bouwen met hoogwaardig hergebruikt ma-
teriaal heeft vergaande consequenties in het 
hele bouwproces − zéker in een omgeving 
waarin hoge eisen aan de hygiëne worden 
gesteld, zoals in het BlueCity Lab en de Food-
Hub. “Deze moesten HACCP-proof zijn”, licht 
Govaart toe. “Daar zijn twintig verschillende 
interpretaties op los te laten, bleek achteraf. 
Het zit erg in de details; hoe een plint wordt 
vastgemaakt aan de muur bijvoorbeeld. In 
een hoogwaardig hygiënische ruimte is bo-
vendien kit onvermijdelijk, alles moet goed af-
neembaar zijn. Het probleem met kit is alleen 
dat deze vol zit met vluchtige stoffen met een 
grote negatieve impact. Het was dus zoeken 
naar een alternatief dat het minst slecht was.”

Dashboards en urgentie
Gevraagd naar hun droomscenario’s voor de 
toekomst hoeven Zandboer en Govaart niet 
lang na te denken: dat circulair denken een 
stuwende kracht wordt, in plaats van ‘iets dat 
in 2050 moet’. De enige manier waarop dat 
kan, is als het gevoel van urgentie veel groter 
wordt in de sector. Volgens Zandboer heeft 
de overheid daarin een belangrijke taak: “De 
overheid heeft harde eisen en cijfers, maar 
laat ons wel heel erg spartelen.” Govaart vult 
aan: “Het is erg fragmentarisch; sommige ge-
meentelijke overheden vinden het belangrijk 
en willen eraan meedoen, andere weer niet. 

moeilijker dan gedacht. Het maakt ons nog 
trotser op het eindresultaat.”

Continue dialoog
Toen het programma van eisen en het dyna-
misch definitief ontwerp er eenmaal lagen, 
heeft BAM een prijs afgegeven en is heel 
snel aan de slag gegaan. “Een tikje té snel, 
wellicht,” peinst Govaart, “maar dat was een 
sterke wens van ons. Het BlueCity Lab moest 
zo snel mogelijk worden opgeleverd. Daar-
door hebben we onszelf niet genoeg de tijd 
gegeven om iteraties tussen ontwerp en prijs 
te maken.” Zandboer beaamt dit: “Omwille 
van de snelheid hebben wij in het begin een 
eigen interpretatie gegeven van de producten 
die wij moesten gebruiken, en daar ging het 
niet helemaal goed.” 
In het definitief dynamisch ontwerp was voor 
een aantal materialen duidelijk aangegeven 
welk hoogwaardig hergebruikt materiaal 
gebruikt moest worden. Maar voor een aan-
tal onderdelen lag dat hoogwaardig herge-
bruikte materiaal niet klaar. “Oh, er is niets 
gezegd over hergebruikt hout voor deze 
wand, dús we gebruiken nieuw hout, dachten 
we”, blikt Zandboer terug. “FSC-verantwoord 
nieuw hout, dat wel, maar toch nieuw, niet 
hoogwaardig hergebruikt.” 
BAM dacht oprecht er goed aan te doen om 
nieuw duurzaam gecertificeerd hout te ge-
bruiken. Zandboer: “We kozen bewust voor 
de snelste en de goedkoopste oplossing, ook 
omdat we dan zo snel mogelijk door konden 
naar hetgeen waar de focus op ligt; het her-
gebruikt materiaal dat al klaar lag om ver-
werkt te worden op andere plekken in het 
proces.”
“Wij steigerden zo ongeveer van onze stoe-
len af”, reageert Govaart. “Hoe kan het nou 
dat ze ook nieuw hout gebruiken? Maar hier-
van leerden we: het is belangrijk om continu 
bij elkaar de vinger aan de pols te houden.” 
Circulair bouwen vereist een doorlopende 
dialoog tussen alle partijen in het bouwteam. 
En een andere aanpak. “We geven nu open 
begrotingen af, waarin we hergebruikt en 
nieuw materiaal naast elkaar zetten. Zo is 
de wellicht hogere post arbeid wat beter uit 
te leggen, en daarmee maken we de afwe-
gingen inzichtelijker.” Hergebruikt materi-
aal hoeft niet per se duurder te zijn, leerde 
Zandboer, maar het proces zit totaal anders 
in elkaar.

Modulair bouwen 
Er is sprake van een kantelpunt in de geschie-
denis van circulair bouwen: er is een enorme 
ambitie, en mede daardoor worden er veel 
modulaire oplossingen ontwikkeld en aange-
boden. Tegelijkertijd komt er ook een enorme 
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Afbeelding 1: In de Kansenatlas is het mogelijk binnen een gemeente verschillende wijken met elkaar te vergelijken.

In de Kansenatlas is het mogelijk de bron-
nen van ongelijkheid te traceren naar de 
plekken waar mensen zijn opgegroeid. 

Deze atlas is door het Utrechtse bedrijf Spati-
al Explorers samengesteld op basis van CBS-
microdata. Bewerkingen van de data zijn uit-
gevoerd door SEO Economisch Onderzoek. 
Op basis hiervan kunnen beleidsmakers loka-
le uitkomsten benchmarken en vergelijken om 
meer mensen te helpen. Er wordt veel geke-
ken naar het inkomen van huidige bewoners. 
De Kansenatlas laat zien hoeveel jongeren 
verdienen die opgroeiden in een gemeente, 
wat hun gezondheid is en wat hun school-
prestaties waren. Met behulp van microdata 
wordt duidelijk waar en door wie kansen zijn 
gemist en waar lokale oplossingen op gericht 
moeten zijn. Hierbij speelt wel mee dat het 
huidige inkomen geen vast gegeven is; het 
varieert gedurende het leven. De Kansenatlas 
laat zien in welke gemeenten het eenvoudi-
ger is om op te klimmen en waar een laag 
inkomen juist moeilijk te ontgroeien is. 

Aan de slag met de uitkomsten
De route in de atlas is eenvoudig. Eerst kies je 
een plaats in Nederland, vervolgens selecteer 
je een type uitkomst en kies je een groep. Te 
zien is bijvoorbeeld hoeveel mensen verdie-
nen op 28-jarige leeftijd op basis van waar 
ze zijn opgegroeid. Gemeenten en wijken 
waar jongeren een lager gemiddeld inkomen 
verdienen, worden in rood weergegeven; 
plaatsen waar jongeren zijn opgegroeid die 
meer verdienen, zijn blauw. Het is hierbij ook 
mogelijk om specifieke groepen te selecteren, 
bijvoorbeeld jongens met een niet-westerse 
migratieachtergrond uit gezinnen met lage in-
komens. Niet alleen zie je dan dat het latere 
inkomen verschilt tussen wijken en groepen, 
maar ook dat andere kenmerken, zoals de 
gemiddelde woningwaarde en de gezond-
heid van bewoners verschillen. 

Lokale variatie
De atlas brengt ook de opleiding van jonge-
ren die in bepaalde gemeenten opgroeiden in 
beeld. In de wijk Bijlmer Oost is bijvoorbeeld 
de kans om hoogopgeleid te zijn bijna 28 
procent als ouders van niet-westerse afkomst 
zijn en een laag inkomen hebben, terwijl dat 
in Willempark 50 procent is. Zo’n lokale va-
riatie in Amsterdam is slechts een voorbeeld 
van hoe wijken het leven van jongeren bepa-
len. Een postcode bepaalt niet per definitie 
het lot, maar wel heeft het jongeren beperkt 
om hun volledige potentieel te bereiken. Door 
te begrijpen hoe kansen variëren binnen en 
tussen gemeenschappen, helpt deze atlas 
bij het identificeren van oplossingen om de 
resultaten voor alle jongeren te verbeteren. 
Op dezelfde wijze is bijvoorbeeld ook de 
hardnekkigheid van het ontvangen van een 
bijstandsuitkering te visualiseren. 

Intergenerationele ongelijkheid
Intergenerationele ongelijkheid beschrijft de 
relatie tussen ouders en jongeren. De Kan-

senatlas toont de positie van ouders door hun 
positie in de inkomensverdeling van Neder-
land. Deze inkomenspositie geeft informatie 
over de omstandigheden waarin jongeren op-
groeien. Aan de uitkomsten van hun jongeren 
liggen drie indicatoren ten grondslag (als de 
jongeren 28 jaar oud zijn): hun onderwijs-
prestaties, hun inkomens- en arbeidsmarktpo-
sitie, en hun gezondheid. 

Onderwijs
Onderwijsuitkomsten worden op een aantal 
manieren zichtbaar in de Kansenatlas: het oplei-
dingsniveau aan de hand van het gemiddelde 
aantal jaren onderwijs per gemeente, het per-
centage jongvolwassenen dat is opgegroeid in 
een gemeente en ten minste een hbo-opleiding 
heeft afgerond en de gemiddelde toetsscore in 
het primair onderwijs van alle jongvolwassenen 
per gemeente waar ze zijn opgegroeid. 

Persoonlijk inkomen
Inkomens en arbeidsparticipatie worden op 
een aantal manieren zichtbaar in de Kan-

Welke gemeenten in Nederland bieden inwoners de beste kans om uit de armoe-
de te komen? De Kansenatlas beantwoordt deze vraag met behulp van gegevens 
over miljoenen Nederlanders.Door Remco Takken

Kansenatlas brengt 
ongelijkheid in beeld

Werken met microdata
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tijdens de beginjaren van het werkzame le-
ven woont. De Kansenatlas kijkt zowel naar 
de mobiliteit in inkomens als naar uitkomsten 
gerelateerd aan arbeidsparticipatie. 

Kans op laag inkomen
Naast de inkomensmobiliteit zoomt de Kan-
senatlas in op de kans om aan een laag in-
komen te ontsnappen. Een laag inkomen is 
gedefinieerd als een gezamenlijk inkomen in 
de onderste drie decielen van de nationale 
inkomensverdeling. Uit deze definitie volgt 
dat de kans op een laag inkomen in Neder-
land 30 procent is. Er bestaan ook hier grote 
verschillen tussen gemeenten, met kansen die 
de 50 procent naderen in de gemeenten Pe-
kela, Vlagtwedde en Stadskanaal en kansen 
die onder de 20 procent uitkomen in, onder 
andere, Midden-Delfland, Lansingerland, 
Bunnik en Ouder-Amstel. n

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

www.geotekst.eu. Voor meer informatie over de Kansenatlas, 

zie https://kansenatlas.seo.nl/ en voor meer informatie over 

Spatial Explorers, zie www.spatialexplorers.com. 

oïden) als indicator voor het onderdrukken 
van pijn. Deze indicatoren zijn gebaseerd 
op door medici verstrekte medicatie. Gemid-
deld gezien gebruiken jongvolwassenen in 
Nederland bijna 1,2 verschillende medicijn-
groepen. De spreiding is aanzienlijk, met 
een relatief laag gebruik in de gemeenten-
Rozendaal, Koggenland, Opmeer en Wou-
denberg en een relatief hoog gebruik in 
Den Haag, Maastricht, Rotterdam, Pekela 
en Kerkrade. Mensen die zijn opgegroeid in 
relatief rijke gezinnen gebruiken gemiddeld 
minder medicatie dan mensen die zijn opge-
groeid in relatief arme gezinnen. 

Intragenerationele mobiliteit
Intragenerationele mobiliteit gaat over de 
kansen van mensen om gedurende hun 
werkzame leven de maatschappelijke ladder 
te beklimmen. In de Kansenatlas zijn deze 
kansen in kaart gebracht door te kijken naar 
de relatie tussen de sociaaleconomische 
positie van jongvolwassen aan het begin 
van hun werkzame leven (28-jarigen) en de 
sociaaleconomische positie die deze perso-
nen hebben als zij een middelbare leeftijd 
hebben bereikt (40-jarigen). Zo wordt zicht-
baar hoe de kansen voor jongvolwassenen 
op sociaaleconomisch vlak verschillen voor 
bepaalde groepen in de samenleving (uitge-
splitst naar geslacht en herkomst) en hoeveel 
het uitmaakt in welke gemeente een persoon 

senatlas. Inkomen wordt op twee manieren 
gemeten: persoonlijk inkomen en gezamen-
lijk inkomen. Participatie wordt gemeten 
aan de hand van arbeidsparticipatie en 
het aantal bijstandsuitkeringen. Het gemid-
delde persoonlijk inkomen van jongvolwas-
senen (op 28-jarige leeftijd) op basis van 
de gemeente waarin ze zijn opgegroeid, 
verschilt sterk in Nederland. Op Schiermon-
nikoog en Ameland en in de gemeenten 
Groningen, Pekela, Hoogezand-Sappemeer 
en Amsterdam ligt het inkomen onder de  
€ 30.000, terwijl het persoonlijk inkomen 
in de gemeenten Haaren, Westland, Edam-
Volendam, Oudewater en Midden-Delfland 
boven de € 37.000 ligt. Het gemiddelde 
persoonlijk inkomen op basis van gemiddel-
den van gemeenten in Nederland bedraagt 
afgerond € 34.000.

Gezondheid
Het meten van gezondheid met objectieve 
maten die relevant zijn voor de gehele po-
pulatie jongvolwassenen is complex. Er is in 
de Kansenatlas gekozen voor het meten van 
gezondheid op basis van medicijngebruik. 
Het gaat om drie maten: het gebruik van 
verschillende medicijngroepen als indicator 
voor algehele gezondheid, het gebruik van 
antidepressiva en antipsychotica als indica-
tor voor de geestelijke gezondheid en het 
gebruik van relatief zware pijnstillers (opi-

Afbeelding 2: Door de keuze te verleggen naar geslacht, herkomst of inkomen, zie je in een oogopslag de verschillen. a: alles, b: herkomst autochtoon, 
c: herkomst niet-westers, d: herkomst westers.

[a] [b]

[c] [d]
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Voor kantoren geldt dat de ventilatie van kantoren moet worden aangepast als de CO2-concentratie meer dan 
800 ppm boven het achtergrondniveau ligt. 

Het doel van het Masterplan Ventilatie 
is om kennis, tools en andere hulp-
middelen te ontwikkelen die professi-

onals helpen om de ventilatie in gebouwen 
te optimaliseren. De bijbehorende website is 
hiervoor door Ventilair (lid van Binnenklimaat 
Nederland) ingericht als centraal informatie-
plein waar nieuws, publicaties, onderzoek en 
tools worden gedeeld. Met name dit laatste 
biedt de laagdrempelige mogelijkheid om di-
rect al rekening te houden met de eisen die 
aan moderne ventilatiesystemen mogen wor-
den gesteld – waarbij overigens verder wordt 
gekeken dan alleen COVID-19. 
De ´Quickscan COVID-19 en ventilatie in 
kantoren´ is bedoeld voor technisch dienst-
verleners en gebouwbeheerders, en maakt 
inzichtelijk of de ventilatie in een kantoor-
gebouw voldoet en zo niet, hoe dit dan te 
verbeteren is. Deze quickscan laat een ge-
bruiker vooral de kwaliteit van luchtverver-
sing en ventilatiesystemen in een kantoor-
gebouw vaststellen en gaat daarbij uit van 
de bestaande richtlijnen, (bouw)regelgeving 
en vakpublicaties. De tool refereert ook aan 
door REHVA opgestelde aanbevelingen; de 
Europese overkoepelende organisatie voor 
ventilatie en luchtbehandeling. 
Alhoewel de tool de naam ´Quickscan CO-
VID-19 en ventilatie in kantoren´ heeft gekre-
gen, is het niet zo dat er harde conclusies te 
trekken zijn uit de uitkomsten van de tool met 
betrekking tot corona. De makers van de tool 
stellen bij de uitleg van de quickscan dat een 
goede ventilatiekwaliteit een mogelijke bij-
drage kan leveren aan het beperken van de 
verspreiding en eventuele besmetting met het 
virus SARS-CoV-2, maar dat voor het verklei-
nen van die besmettingskans meer factoren 

een rol spelen die nog niet voldoende bekend 
zijn. De quickscan is geschikt voor het be-
palen van de ventilatiekwaliteit van ruimten 
in kantoorgebouwen en een eerste stap om 
onvoldoende luchtverversing en onvoldoende 
functioneren van ventilatiesystemen te trace-
ren. 

Stappenplan en ventilatiekwaliteit
De quickscan voor kantoren tool bevat twee 
onderdelen. Het eerste onderdeel is een stap-
penplan voor de inspectie van kantoren, 
waarmee gegevens worden verzameld waar-
mee de kwaliteit van luchtverversing en venti-
latiesystemen is vast te stellen. In het tweede 
onderdeel wordt de ventilatiekwaliteit weer-
gegeven aan de hand van verzamelde gege-
vens uit een bijbehorend Excel-rekenblad.
De quickscan herleidt de ventilatiekwaliteit 

naar de CO2-concentratie per ruimte. Deze 
waarde is echter slechts één van de indicato-
ren van de ventilatiekwaliteit, zodat het nodig 
is om met de quickscan ook een vijftal andere 
onderdelen te toetsen. Om te beginnen dient 
het type van het aanwezige ventilatiesysteem 
per ruimte te worden bepaald en vervolgens 
de ventilatiehoeveelheid en het aantal perso-
nen per ruimte. De ventilatiekwaliteit per ruim-
te is te bepalen met de hiervoor genoemde 
tool, zodat ook de mogelijke ruimtebezetting 
met de ventilatiekwaliteit te controleren is. 
Ten slotte bevat de quickscan de vraag of de 
richtlijnen en aanbevelingen van overheid en 
REHVA zijn gevolgd.

Scholen 
Vergelijkbaar met de quickscan voor kanto-
ren is binnen het Masterplan Ventilatie ook 

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat en het 
helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken, 
zo valt te lezen op de website van het RIVM. De aandacht voor het belang van 
ventilatie in gebouwen is het afgelopen jaar dan ook behoorlijk toegenomen. 
Reden voor TVVL, Binnenklimaat Nederland, VCCN en ISSO om de handen ineen 
te slaan en een Masterplan Ventilatie te lanceren en daarmee diverse tools be-
schikbaar te stellen. Door de redactie

Luchtkwaliteit in gebouwen 
zelf controleren

Drie tools van Masterplan Ventilatie
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De ´Quickscan ventilatie in scholen´ is specifiek bedoeld voor standaard klaslokalen. 

De rekentool ‘Indicator besmettingskansen via aerosolen’ is online beschikbaar via de website 
indicatorbesmettingskansen.nl. 

nen. Dit laatste is met name van belang met 
het oog op de ‘Specifieke Uitkering Ventilatie 
In Scholen’ (SUVIS) die het kabinet heeft inge-
steld. Hierbij is in totaal 360 miljoen euro ter 
beschikking gesteld met als doel het binnen-
klimaat van bestaande scholen te verbeteren, 
en het idee van de quickscan is dan ook dat 
dit een goede basis kan zijn voor een school-
bestuur om samen met de gemeente de SUVIS 
aan te vragen. 

Aerosolen
Voor de rekentool ‘Indicator besmettingskan-
sen via aerosolen’ van Masterplan Ventilatie, 
geldt dat hiermee de invloed van ventilatie te 
bepalen is op besmettingskansen in diverse 
gebouwen, zoals kantoren, scholen en ver-
pleeghuizen. Het gaat daarbij specifiek om 
besmetting met ziekteverwekkers via aeroso-
len, zodat de reikwijdte van deze tool ook 
groter is dan alleen COVID-19. De rekentool 
‘Indicator besmettingskansen via aerosolen’ 
berekent de invloed van de ventilatiehoeveel-
heid op de besmettingskans in binnenruimten, 
en is gebaseerd op het Wells-Riley-model. Dit 
model heeft als uitgangspunt dat, bij gelijktij-
dig verblijf in een ruimte met één besmettelijk 
persoon, een virus via uitademing gelijkmatig 
door de ruimte wordt verspreid en via ventila-
tie ook gelijkmatig wordt verdund. 
Bij de rekentool voor het bepalen van de 
besmettingskansen van aerosolen wordt 
overigens expliciet vermeld dat deze onder 
invloed van voortschrijdend inzicht in de 
toekomst nog kan worden aangepast in een 
volgende versie. De tool is bovendien be-
doeld als een vergelijkingsmiddel, waarmee 
verschillende situaties naast elkaar te leggen 
zijn: met name de ordegrootte van de uitkom-
sten en de afhankelijkheid van de hoeveel-
heid luchtverversing zijn van belang bij het 
gebruik. Op basis hiervan is het mogelijk om 
vervolgstappen te nemen die zorgen dat de 
besmettingskans binnen een ruimte afneemt. 
Overigens is de tool geen door de Raad van 
Begeleiding van ISSO gevalideerd kennispro-
duct, maar een product van het Masterplan 
Ventilatie. n

www.masterplanventilatie.nl

indicatorbesmettingskansen.nl

van kantoorachtige ruimten is eventueel wel 
weer te doen met de Quickscan ventilatie in 
kantoren.
De quickscan voor scholen bevat een drie-
tal onderdelen. In de eerste plaats is er de 
instructie, die de handleiding met het stap-
penplan voor de gebruiker bevat. Het tweede 
onderdeel is de opname en analysetool, met 
een opnameformulier en een analysemodel. 
Ten slotte is er een opleverrapport dat de com-
municatie met schoolbesturen moet ondersteu-

een quickscan ontwikkeld voor scholen. Dit 
is uiteraard ook weer gedaan onder invloed 
van de COVID-19-perikelen en de oproep om 
te controleren of schoolgebouwen voldoen 
aan de eisen die het coronatijdperk stelt. De 
quickscan is daarbij ingestoken op het beoor-
delen van standaard klaslokalen. Bijzondere 
schoolruimten zoals aula’s, docentenkamers, 
gymlokalen, werkkamers en biologie- of 
scheikundelokalen worden door de tool bui-
ten beschouwing gelaten. Het beoordelen 

Deelnemers
Het Masterplan Ventilatie is gelanceerd door kennisplatform installatietechniek TVVL, Bin-
nenklimaat Nederland, Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) en kennis-
instituut bouw- en installatietechniek ISSO. Deze experts in gebouwventilatie of virusver-
spreiding worden bij de ontwikkeling ondersteund door de groep ‘Vraagbaak corona en 
gebouwinstallaties’ die sinds maart 2020 bestaat. Deze expertgroep bestaat uit specia-
listen van onder andere Techniek Nederland, Binnenklimaat Nederland, TVVL, ISSO, bba 
binnenmilieu, Franchimon ICM, Universiteit Gent, TU Eindhoven en VCCN.
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Wat is BIGnieuws?
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de 
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige 
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of 
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk 
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in 
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaart-
materiaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van 
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model 
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws 
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

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

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

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

CMedia
Westfriesland 18, 
8302 MC Emmeloord

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

 Studeren in een kleine groep
 Officieel Certificaat Autodesk
 Ruime doorgroeimogelijkheden

Voor advies op maat:       

024 - 356 56 77
bel voor advies op maat

Info@cadcollege.nl
stel uw vraag per email

TEC CAD College
Kerkenbos 1018 B   
6546 BA Nijmegen
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WORKSTATION  
POWER ON THE GO
De ThinkPad P15s streeft alle andere mobile workstations van 15,6” voorbij met 
krachtige Intel® Core™-processors en een grafische kaart van NVIDIA® Quadro®. 
Met een gewicht van slechts 1,75 kg en een ongekende lange batterijduur biedt het 
apparaat een krachtig, mobile workstation. Ook beschikbaar in een 14inch variant.

• 15.6” 4K UHD (3840 x 2160)

• 10th Gen Intel® Core™ i7 processor

• NVIDIA® Quadro® P520

• Tot 48GB geheugen

• Tot 2TB NVMe SSD

• 1.76kg 

• Windows 10 Pro

• 14” 4K UHD (3840 x 2160) 

• 10th Gen Intel® Core™ i7 processor

• NVIDIA® Quadro® P520

• Tot 48GB geheugen

• Tot 2TB NVMe SSD 

• 1.47kg 

• Windows 10 Pro

P14s

Powered by Intel® Core™ 
10th Gen i7 processor

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

P15s

VANAF
€1.504
EXCL. BTW.


