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We gaan verhuizen. Of ja, we. Niet BIGnieuws, de familie Koops gaat verhuizen. Van de ene
koopwoning naar de andere nog wel, een prestatie die met de huidige krapte op de woningmarkt vast niet snel zal worden onderschat. Want waar ondergetekende bij een verhuizing in
2012 vooral werd gefeliciteerd met de verkoop van een woning, hoorden de gelukwensen nu
voornamelijk bij het deel van het nieuws dat we een nieuw onderkomen hadden weten te vinden
én aanschaffen.
Knap gedaan dus van de Koopsjes en het zou ook wel leuk zijn als ik hier nu zou kunnen
schrijven dat we in deze lastige tijd kunnen verhuizen dankzij mijn fantastische kennis van de
Nederlandse huizenmarkt, mijn superieure onderhandelingsvaardigheden en mijn daadkrachtige persoonlijkheid, maar dan zou ik wel het bijkomende probleem van de hele verplaatsing
moeten verzwijgen. Ergens in de loop van alle onderhandelingen zijn we namelijk onder invloed van de eerder aangehaalde krapte op de huizenmarkt toch nog drie weken woonplezier
kwijtgeraakt. Inderdaad, er zit een gaatje tussen het moeten verlaten van het eerste pand en het
kunnen betrekken van het tweede. Het grootste probleem daarvan is kennelijk niet zozeer dat
dit een hoop overbodige administratieve rompslomp oplevert, zoals ik zelf dacht, maar vooral
dat we dus tijdelijk geen plek hebben om te wonen, aldus mevrouw Koops. Een binnenkort ex-
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buurman kwam gelukkig meteen met een oplossing voor het probleem: in de buurt was nog wel
een viaduct waar niet veel verkeer langskwam, daaronder konden we het vast wel drie weken
volhouden. Hij vond het zelf erg grappig. De familie Koops dacht alleen maar: “Mooi dat we
hier binnenkort weggaan.”
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Voorplaat:

 BIM stand van zaken bij architectenbureaus

In dit nummer vertellen vanaf pagina 26 drie architectenbureaus over de stand van BIM. Op de voorkant een
rendering van het gebouw van Inholland van cepezed, zie pagina 30.
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Evenement

De Esri GIS Tech vond recent plaats. Vorig jaar
werd de Esri GIS Tech nog (noodgedwongen)
gecombineerd met de Esri GIS Conferentie in
september. Maar nu konden alle GIS-professionals gewoon weer in april deelnemen. Ruim
duizend deelnemers logden in op het online
platform om een hele dag ondergedompeld te
worden in alle nieuwe GIS-ontwikkelingen.

22

Praktijk

De mijn TKSM Biala Gora, ook bekend als de White
Mountain Sand Mine, is de grootste leverancier
van zand in Europa. De mijn bevindt zich in Biala
Gora midden in Polen, ongeveer 100 kilometer van
Warschau en is vooral beroemd vanwege de hoge
kwaliteit van het zand. Het zand wordt dan ook voor
verschillende doeleinden gebruikt, onder andere voor
het maken van glas.

ZJA is een internationaal georiënteerd architectenbureau, opgericht in 1990 en gespecialiseerd in
infrastructuur, openbaar vervoer, sport en leisure.
Het bedrijf is bekend als ontwerper van stadions,
bruggen, stations en snelwegen en beschikt over
een zelfstandige afdeling research & development
voor het bijhouden van de technische kennis.
Mike van Houtum, architect bij ZJA, vertelt hoe het
bureau omgaat met BIM.

Special

28

36

Om de veiligheid van bruggen te waarborgen,
moeten eigenaren ervoor zorgen dat hun gegevens gemakkelijk beschikbaar, up-to-date en
deelbaar zijn voor alle belanghebbenden. Dat
geldt vooral voor bruginspecties, een belangrijk
aspect van veilig brugonderhoud. Digital twins
bieden vervoersdiensten en -instanties betrouwbaardere gegevens en dat leidt tot veiligere,
goedkopere, tijdige en nauwkeurige inspecties.

56

Opinie

Software

De Geo Academie is gestart met een verzamelplatform voor GIS-instructievideo’s. Alle video’s
bij elkaar, gemaakt door professionals, die de
kijker persoonlijk kan aanspreken als deze verder
geholpen wil worden. GIS-adviseur Mariëlle GeersPlasmans, student Timon Lobeek en directeur Geo
Academie Erik Meerburg vertellen hierover.
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Real Time Controlesysteem voor besturing rioolstelsel

Digitaal beheren krijgt in
Almelo al jaren groen licht
Door de redactie

Het optimaliseren van het Real Time Controlesysteem (RTC) dat de besturing van
het rioolstelsel regelt als het hard gaat regenen, was in Almelo de start voor
het maken van een simulatiemodel en machine-learningsysteem voor efficiënt
rioolbeheer, vertelt beleidsadviseur Marcel Roordink. Hoever kan een gemeente
gaan in het digitaliseren van het beheer? En in hoeverre zijn de resultaten van de
gemeente Almelo ook bruikbaar voor andere gemeenten?

Ontwikkelmodel voor het Camino fieldlab dat gebruikt is in Almelo. Bron: Fieldlab Camino Water gemeente Almelo.

O

m te voldoen aan de Basisinspanning is er in Almelo een RTC aangelegd en zijn in het gehele rioolstelsel op diverse punten sensoren geplaatst in
stuwputten. Dit levert nu veel voordelen op,
zo blijkt als Marcel Roordink daarover gaat
vertellen. Hij is vanaf 2005 werkzaam bij
gemeente Almelo en verantwoordelijk voor
de steeds verdergaande digitale aanpak om
inzicht te krijgen en het stelsel beter te benutten en te beheren. Nu het Fieldlab Caminoproject RTC Almelo twee jaar draait, kan hij
vertellen over de eerste resultaten.
Roordink begint met de opmerking dat de
sturing van het rioolstelsel in Almelo al ja-

Interview

ren een hoofddoel is. “We zijn een klein
en stabiel team dat verantwoordelijk is voor
alle waterzaken in de gemeente, en we zijn
nieuwsgierig en gedreven om de boel telkens
te verbeteren. We hebben dus al vrij lang op
allerlei plaatsen sensoren hangen. Die sensoren geven ons inzicht in waar in het rioolstelsel delen (te) vollopen bij een regenbui, zodat we sneller kunnen reageren door te gaan
pompen op specifieke plekken of water juist
vast te houden. Daardoor kunnen we het water zo optimaal mogelijk door het rioolstelsel
richting uiteindelijk de afvalwaterzuivering laten stromen en bijvoorbeeld overstortingen of
water op straat zoveel mogelijk voorkomen.”

Simulatiemodel
Het RTC draait goed, maar verbetering is altijd mogelijk, zo meent Roordink. “Veel is ingevuld met ervaringskennis, maar misschien
kan het slimmer. Ook is er sprake van handwerk en menselijke inschattingen, terwijl een
computer misschien wel slimmere keuzes kan
maken. De gemeente Almelo en waterschap
Vechtstromen zagen enkele jaren geleden
dan ook kansen om nieuwe technologieën in
de rioolwereld uit te proberen en besloten het
Camino-project te starten. Met zeven organisaties wordt binnen dit project samengewerkt
om via Artificial Intelligence de waterstromen,
het onderhoud en het energieverbruik te op-
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Het mooie is natuurlijk ook dat wat wij hier in
Almelo ontwikkelen, dankzij de GWSW-standaard ook elders gebruikt kan worden. De
software kan in principe met elke rioleringsdataset op basis van de standaard werken.”

Kalibratie en validatie

Verschillende inloopprocessen richting riolering. Bron: Stichting RIONED.

timaliseren op basis van een logaritme. We
gebruiken hiervoor een simulatiemodel van
het stelsel.”
Een simulatiemodel is alleen nuttig als het gevoed wordt met de juiste data en Roordink en
zijn collega’s weten dan ook dat ze consequent en continu verschillende delen van het
rioolstelsel en de sensordata moeten controleren. “In roulatie halen we steeds losse data
eruit na een mooie bui. Die kijken we dan
na door te controleren of de data wel kloppen, door de fouten eruit te halen en door te
kalibreren en valideren. Daarmee verbeteren
we de data en het inzicht in het stelsel van de
stad. Door dit keer op keer te doen, krijgen
we de data die we nodig hebben voor een
goede simulatie die overeenkomt met de werkelijkheid. Bovendien is het voor een goed
model ook belangrijk om de beheerdata op
orde te hebben.”

Data controleren
Voor het simulatiemodel zijn uiteenlopende
databronnen nodig, die allemaal goed geborgd dienen te zijn in de gemeente. “Het
zijn alleen de databronnen waarvan de werkprocessen goed zijn,” zo licht Roordink toe,
“zoals bijvoorbeeld beheerdata, kunstwerkendata, hydraulische data en ook de data

van de aangesloten verharde oppervlakken.
Die data dienen echter alsnog goed te worden gecontroleerd, want het kan zomaar zo
zijn dat in een beheerpakket een overstortput
net anders vermeld staat dan in werkelijkheid
het geval is. Voor een beheerder maakt het
niet uit hoe die muur er precies in zit (hoogte/
dikte) en hoe schuin die hoek precies is. Maar
om te rekenen is het wel van belang. Waar
zit de muur, zit het voor één of twee leidingen en welk water loopt tegen de muur aan?
Dat moesten we stapje voor stapje uitzoeken,
want de details moeten kloppen.”
Bij de zoektocht naar de juiste invulling van
het model, kwamen Roordink en zijn collega’s
op compartimentering uit, met behulp van de
GWSW-standaard. “Daarmee konden we
goed beschrijven hoe alles hydraulisch in
elkaar steekt. Op zich een goede oplossing
dus, alleen was het beheerpakket GBI van
Antea hier nog niet helemaal op ingericht.
Dus dat kostte nog even om het goed te krijgen. Het fijne was dat Antea al in gesprek
was met Stichting RIONED over het inbouwen
van de standaard. Zij wilden in ons project
meedenken en kunnen voor hun software de
puntjes op de ‘i’ zetten. Daardoor is binnenkort hun beheerpakket geschikt om data voor
modellering conform het GWSW te leveren.

Momenteel werkt de gemeente Almelo aan
de laatste fase van het project, waarbij met
name kalibratie en validatie centraal staan.
“Daarbij wachten we op een geschikte regenbui, die niet te veel en niet te weinig neerslag
brengt, en die bootsen we dan na met het
simulatiemodel zodat we de uitkomsten kunnen vergelijken met wat we zien en meten in
het echt”, zo legt Roordink uit. Hij merkt daarbij op dat de eindfase kon worden bereikt
doordat het Sobek-systeem van Deltares is gekoppeld aan het besturingssysteem. “Die koppeling was ook voor Deltares nieuw, dus dat
was een interessante actie, maar daarmee
weten we nu wel zeker dat voor de werkelijkheid en de theorie dezelfde besturingsregels worden gebruikt. Dat kostte nog wel wat
extra ontwikkeltijd, maar in de handleiding
van Sobek is dit nu opgenomen met Almelo
als voorbeeld. Dat is toch leuk. Ik durf nu wel
te zeggen dat we het project voor de zomer
2021 moeten kunnen opleveren. Dan hebben
we het RTC-besturingssysteem weer een stuk
verder verbeterd. Daarna moeten we besluiten of we de machine-learningtool nog verder
gaan ontwikkelen, zodat we die wellicht in
de toekomst ook kunnen gebruiken.”

Periodiek leren
De data en de koppeling RTC-model waren
nodig om met kunstmatige intelligentie tot een
zelflerend systeem te komen. Dat systeem kan
de sturing overnemen bij grote regenbuien.
Roordink legt uit hoe het werkt: “We hebben gekozen voor een aanpak waarbij we
het systeem niet continu laten ‘leren’, maar
periodiek. Niet in de praktijk, maar in een
simulatiemodel. In dat model hebben we alles
goed in de hand en kunnen we veel verschillende situaties en ook extreme gebeurtenissen
doorrekenen, zonder afhankelijk te zijn van
wat er in het echte stelsel en met het weer
gebeurt. Dat is natuurlijk heel handig, maar
vereist wel dat het simulatiemodel bijzonder
goed moet overeenkomen met de werkelijkheid. Eerdergenoemde kalibratie en validatie
zijn dus echt essentieel binnen het geheel.”
“We hebben gekozen op het model een algoritme te zetten dat leert op basis van terugkoppeling, een soort beloon- en bestrafconstructie. In het model wordt een groot aantal
wijzigingen in sturingsparameters uitgeprobeerd en beoordeeld op de effecten. Waren
die goed, dan krijgt het systeem bonuspun-
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het risico dat de gebruiker per ongeluk iets verandert wat fouten veroorzaakt bij die analyse.
Wij hebben daarom vanaf het begin af aan
ervoor gekozen om de hydraulische data niet
in het beheerpakket op te nemen, maar in het
telemetrie-systeem. Die keuze is overigens gemaakt voordat we wisten dat met GWSW een
beheerbestand óók als rekenbestand kan functioneren. Dat geeft dus aan dat het belangrijk
is om de ontwikkelingen goed bij te houden,
omdat deze op enig moment tot bijsturing van
de opzet kunnen leiden.”
Een andere wijze les die Roodink noemt, is
dat een nieuw systeem aan bestaande werkprocessen moet worden gekoppeld. Ten slotte
benadrukt hij dat goede documentatie van
het systeem en het proces van groot belang
is. “Dat klinkt heel logisch, maar ik wil toch
graag benadrukken hoe belangrijk het is dat
alles wordt vastgelegd in een handleiding,
zodat anderen er ook mee kunnen werken en
begrijpen hoe het in elkaar steekt. Uiteindelijk
kan een organisatie niet afhankelijk zijn van
datgene wat bepaalde medewerkers in hun
hoofd hebben zitten.”

Data steeds belangrijker

Waterniveaumeter met sensor in het riool. Bron: Stichting RIONED.

ten. Pakten ze negatief uit, dan zal het algoritme dat voortaan minder makkelijk doen. Het
is bij deze aanpak uiteraard ook weer heel
belangrijk om goed na te denken wat er precies wordt beloond, zodat de computer weet
waar deze op moet letten. Is dat niet goed
gedaan, dan kan het zomaar de verkeerde
kant op gaan met het systeem.”

Toekomst
In eerste instantie heeft de gemeente Almelo
zich met het Real Time Controlesysteem gericht op sturing van het water. Daar zal het
niet bij blijven, want voor de toekomst hebben de samenwerkingspartners nog genoeg
plannen en ideeën. Roordink noemt om te beginnen de optimalisatie van energieverbruik,
maar zou bijvoorbeeld ook wel willen weten
wat er gebeurt bij wijzigingen in het systeem,
bijvoorbeeld als er een aantal grotere buizen
of extra bergingen worden toegevoegd op
bepaalde plekken. Wat is het gevolg van afkoppelen? Waar zou een interne stuwput kunnen helpen? Als er dan toch een overstorting
moet plaatsvinden omdat de bui zo extreem
is, welke locatie is daar dan het meest ge-

Interview

schikt voor en levert de minste overlast op? En
wat gebeurt er als het gemaal vaker of juist
minder vaak aangaat? Hoe is het te voorkomen dat gemalen tegen elkaar in pompen?
Is een flexibele overstort wellicht een goed
idee? “Met ons model kunnen we voorspellen welke oplossingen het systeem wel of niet
verbeteren. Als we ze daarna in de praktijk
implementeren, kunnen we vervolgens weer
nieuwe metingen doen en daarmee het model verbeteren. Zo kunnen we stapje voor
stapje het systeem verbeteren.”

Drie lessen
Kijkend naar het project denkt Roordink drie
belangrijke lessen te hebben geleerd tijdens
het opzetten van het Real Time Controlesysteem. De eerste is dat het belangrijk is om na
te denken over de beheerlocatie van onderdelen. “Dat is niet alleen belangrijk voor buizen,
putten en meetsystemen, maar ook voor data
en modellen”, zo licht de beleidsadviseur toe.
“Wanneer beheerdata als hydraulische data
samen in één pakket zitten en dat pakket wordt
gebruikt door iemand die geen of weinig kennis van hydraulische analyse heeft, is er altijd

Met het benoemen van de geleerde lessen
geeft Roordink een voorzet voor organisaties
die een vergelijkbaar systeem willen introduceren. Hij waarschuwt daarbij wel voor al te
hooggespannen verwachtingen met betrekking tot de snelheid waarmee het systeem tot
stand kan komen. “We hebben er meerdere
jaren over gedaan, dus geïnteresseerden moeten niet denken dat het een snelle invoering
betreft. Zelf zijn we nu bijna zo ver dat we als
het ware met één druk op de knop automatisch een nieuw rioolmodel kunnen opbouwen,
maar dat heeft lang geduurd. Daarbij hebben
we gezien dat data steeds belangrijker worden, dus de eerste vereiste is dat data van
objecten, verharding, regenmeters en sensoren op orde zijn. Daarna zijn de kaarten al
aan de beurt en dat is goed te doen, want
dat proces hebben wij al uitgewerkt. De datachecker die wij met Nelen en Schuurmans
hebben ontwikkeld, kunnen andere gemeenten ook gebruiken. De instrumenten en processen, kunnen ze in principe van ons krijgen. De
GWSW-standaard regelt Stichting RIONED,
en de BGT-inlooptabel en een automatische
tool om de toewijzing van BGT-vlakjes te maken, komen er ook aan. Het zou dan ook mooi
zijn als andere partijen deze manier van werken oppakken, want dan kunnen wij in Almelo
vervolgens weer leren van anderen.” n
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Breng veranderingen in uw omgeving eenvoudig in kaart met slimme data
automatisering van DELTA. Met een druk op de knop brengt u geavanceerde Remote
Sensing tot leven voor snelle mutatiesignalering in verschillende thema’s. Zo blijven uw
kernregistraties actueel, betrouwbaar en compleet en krijgt u inzicht in de impact van
veranderingen op uw grondgebied.

MEER WETEN?
Scan de QR-code of bezoek onze website
voor meer informatie over DELTA.
www.imagem.nl/delta
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VOLG VERANDERINGEN IN
UW GEBIED OP DE VOET MET
EENVOUDIGE REMOTE SENSING
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Technologie in actie tijdens online event

Esri GIS Tech 2021 boordevol
demonstraties
Door de redactie

De Esri GIS Tech, het technische evenement voor GIS-professionals in Nederland,
vond recent plaats. Vorig jaar werd de Esri GIS Tech nog (noodgedwongen) gecombineerd met de Esri GIS Conferentie in september. Maar nu konden alle GISprofessionals gewoon weer in april deelnemen. Ruim duizend deelnemers logden
in op het online platform om een hele dag ondergedompeld te worden in alle
nieuwe GIS-ontwikkelingen.

D

it jaar waren er tijdens het ochtendprogramma van de Esri GIS Tech meer demonstraties te volgen dan ooit tevoren.
De kijker zag een plenair programma waarin
manager product consultancy en content Joris
Bak de deelnemers meenam in een twee uur
durend programma, waarin de technologie
in actie werd getoond. Verschillende Esri-medewerkers lieten in korte tijd een wervelwind
aan demo’s voorbijkomen. Een paar hoogtepunten uitgelicht.

GeoAI
Willem Vlot, analytics consultant, ging dieper
in op ArtificiaI Intelligence (AI). De laatste
jaren neemt AI een steeds grotere rol in binnen de wereld van geografische analyses;
daarom wordt er ook wel gesproken over
GeoAI. Grote hoeveelheden data kunnen
snel en nauwkeurig verwerkt worden. In de
demo werd de nieuwe Change Detection Wizard in ArcGIS Pro 2.7 getoond, waarmee
het eenvoudig is om veranderingen in de
status van bijvoorbeeld sloten te detecteren.
Ook liet hij zien hoe met een voorgetraind
Deep Learning-model gewerkt kan worden in
ArcGIS – en kondigde hij aan dat dit voorgetrainde model om zonnepanelen te detecteren op luchtfoto’s, gedeeld wordt met de
GIS-community via ArcGIS Online.

ArcGIS Velocity
Ook Ernst Eijkelenboom, al jaren op het podium bij alle grote evenementen van Esri Nederland, gaf natuurlijk weer een demo. Dit
keer liet hij ArcGIS Velocity zien, een recent
uitgebrachte SaaS-oplossing waarmee realtime streams direct verwerkt kunnen worden
en gebruikt in verschillende toepassingen,

Evenement

Jurgen ten Siethof, directeur van Esri Nederland, opent de Esri GIS Tech 2021.

zoals dashboards. De locaties van schepen
werden binnengehaald via een feed en weggeschreven naar een cloud storage, om daarna met deze big-dataset verder te werken in
ArcGIS Pro met de GeoAnalytics-tools.

Veel verschillende datatypes
Tijdens het ochtendprogramma was er ook
veel aandacht voor verschillende datatypes
zoals imagery, multidimensionale data en
reality capture. Zo werd getoond hoe stereoluchtfoto’s gebruikt kunnen worden om fotorealistische 3D-meshes volledig automatisch te
genereren. Daarmee is een realistische digitale kopie van de echte wereld binnen handbereik. In de demo rond oriented imagery is
getoond dat foto’s en/of video’s die gemaakt
zijn onder een hoek, ook in ArcGIS gebruikt

kunnen worden. Denk hierbij aan onder andere foto’s en video’s genomen vanuit drones,
helikopters en foto’s van inspecties van assets
door medewerkers. Nuttig voor inspectieprocessen – zo hoeven medewerkers niet meer
altijd het veld in, maar kunnen ze een deel
van het werk vanaf kantoor doen op basis
van de beelden. Ook het werken met multidimensionale data op zowel de desktop als op
het web werd getoond in een demo met een
overstromingsscenario – wat is de impact van
een dijkdoorbaak op kritieke infrastructuur in
een gebied? Door de data direct te combineren met bestaande lagen uit de Levende Atlas werd direct inzicht gegeven in mogelijke
risico’s. Deze multidimensionale data werden
later in een andere demo ook gebruikt, om
de mogelijkheden te laten zien van ArcGIS
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delen en inspiratie opdoen in gesprekken met
andere aanwezigen. Online gaat dit een stuk
lastiger, maar er waren wel verschillende mogelijkheden. Chatten, een-op-eenafspraken
en gesprekken met de experts via de themapagina’s. En wie echt avontuur zocht, kon
meedoen aan de netwerkcarrousel – willekeurig gekoppeld worden met andere aanwezigen – een soort ‘speeddaten’ dus.

Middagprogramma

Ernst Eijkelenboom en Ruben Bruijning geven de laatste demo van de ochtend – over visualisatiemogelijkheden.

Image for ArcGIS Online, dat na de Esri GIS
Tech zal uitkomen. Met dit nieuwe product
kan imagery direct gepubliceerd worden via
ArcGIS Online. Dit was tot nu toe alleen maar
mogelijk met de Image Server van ArcGIS Enterprise.

nog een klein cadeautje weggegeven toen
de mogelijkheden voor developers getoond
werden. Alle aanwezigen kunnen nu direct
achtergrondkaarten met eigen gewenste locatie aanvragen voor hun online vergaderingen
via esri.nl/kaart-aanvragen.

Cadeautje voor thuiswerkers

In gesprek gaan

De hiervoor genoemde demo´s waren nog
maar een klein deel van alles wat er getoond
werd. Zo was er ook aandacht voor ArcGIS
Field Maps – een app waarin verschillende
losse veldwerkapps gecombineerd zijn. Daarnaast kondigde Joris Bak een samenwerking
met SPOTinfo aan; SPOTinfo PandenPlus komt
als premium dataset in ArcGIS beschikbaar.
En aan het einde van de ochtend werd ook

Na het indrukwekkende ochtendprogramma
was het even tijd voor pauze. De kans om
even de benen te strekken en een broodje te
eten. Normaal gesproken wordt dit allemaal
gecombineerd op de beursvloer en is er gelijk
de kans om mede-GIS-professionals te spreken. Een van de elementen waar je normaal
gesproken voor naar een evenement gaat, is
tenslotte het ideeën uitwisselen, ervaringen

Naast het plenaire programma was er ook
een goed gevuld middagprogramma met sessies uiteenlopend van de nieuwste ontwikkelingen in ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS
Enterprise tot sessies over Privacy & Security.
En ook hier werden de developers niet vergeten met drie sessies voor en door developers.
Voor iedere kijker was er dus wat wils. En
het grote voordeel van een online evenement;
voor iedereen die niet kon kiezen, is er de
mogelijkheid om de sessies nog eens terug
te kijken.

Geo Lounge
Om deze online editie de sfeer mee te geven van een evenement was er ook een Geo
Lounge – een plek waar kon worden doorgepraat over de getoonde onderwerpen, maar
waar ook tijd en ruimte was voor gezelligheid en muziek. Hosts Bas Bijtelaar en Jorien
Posthouwer reageerden op de reacties in de
chats, gingen in gesprek met CTO Jeroen van
Winden en sloten de dag zelfs muzikaal af.
Ondanks dat ze de Geo Lounge leuk vonden
om te doen, spraken zij toch ook de hoop
uit om iedereen zo snel mogelijk weer persoonlijk te kunnen ontvangen op een volgend
evenement. En dat is precies waar velen van
ons ook weer naar uitkijken. n
Wie het evenement heeft gemist, kan alle video’s terugzien
op de website van Esri Nederland: www.esri.nl.

De Geo Lounge gaf deze online editie van GIS Tech het sfeergevoel van een echt evenement.
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Stapsgewijze aanpak zorgt voor probleemloze overgang

Aluservice plukt de vruchten
van het werken in 3D
Door Lambert-Jan Koops

Het in het Belgische Dessel gevestigde bedrijf Aluservice is, zoals de naam al doet
vermoeden, een specialist in aluminium onderdelen en het bedrijf biedt dan ook
een totaalservice voor aluminium muur- en wandbekleding. Met de levering van de
onderdelen en de uitvoering van diensten als opmetingen, transport, maatwerk én
montage, richt de onderneming zich op projecten in heel België. Nog niet zo lang
geleden schakelde de ontwerpafdeling van de onderneming over op het werken in
3D. Stefan van Dingenen, technisch tekenaar bij Aluservice, vertelt hierover.

“V

oor veruit het grootste deel van
onze projecten werken we met
plaatmateriaal en dat is ook meteen de belangrijkste reden dat we altijd prima
in 2D hebben kunnen werken”, zo legt Van
Dingenen uit. “We kregen in de loop der tijd
weliswaar steeds vaker te maken met bouwpartners die graag in een BIM wilden werken
en dus graag 3D-modellen wilden toevoegen,
maar voor ons eigen productieproces was de
winst van het werken in 3D nog niet zo duidelijk. Het opzetten van een 3D-model kost
nu eenmaal meer tijd dan een uitwerking in
2D en veel van onze machines hebben uiteindelijk alleen die 2D-informatie nodig. Dat
we vorig jaar toch zijn overgestapt op het
werken in 3D in HiCAD heeft dan ook direct
te maken met de aanschaf van een nieuwe
snijtafel, die vanuit dit pakket aan te sturen is.
Het extra werk dat nodig is voor het opzetten
van het 3D-model, wordt daarbij ruimschoots
gecompenseerd door de geautomatiseerde
aanmaak van de plaatuitslagen. Dat laatste
is mogelijk omdat we vooral gebruikmaken
van de plaatwerkmodule van de software.”

Gefaseerde introductie
Een jaar na de introductie van HiCAD vindt
de bulk van het ontwerpwerk bij Aluservice
plaats in 3D, zo´n tachtig tot negentig procent van het totaal. Dat er toch nog af en toe
wordt teruggegrepen op 2D is omdat er in
het geval van sommige kleine en makkelijke
onderdelen echt geen winst zit in een 3D-benadering. Bovendien is HiCAD ook zodanig
gefaseerd geïntroduceerd dat het naast elkaar gebruiken van 2D- en 3D-modellen geen
bijzonderheid meer is. “Nadat de knoop was

Praktijk

Voor een project in het Limburgse Hasselt leverde Aluservice een grote hoeveelheid kolombekleding, gevelbekleding
en muurafdekkers.

doorgehakt om HiCAD aan te schaffen, zijn
we opgeleid door ISD Benelux en kregen
we van hen de ondersteuning om het pakket
goed te kunnen gebruiken. We wilden echter
niet van ontwerpsoftware wisselen in lopende
projecten, vooral om het bedrijfsproces bij
die opdrachten niet in de war te schoppen.
Gaandeweg hebben we echter steeds meer
projecten in 3D opgestart en inmiddels zijn
we op het punt aanbeland dat dit de standaard werkwijze is bij nieuwe opdrachten.
Dat heeft misschien wel even geduurd, maar
door het rustig te introduceren, hebben we

ook geen enkel probleem gehad als gevolg
van de overstap.”

Gevelbekleding
Nu de ontwerpers van Aluservice in HiCAD
werken, maken ze ook optimaal gebruik
van de voordelen die 3D biedt. Met name
bij op maat gemaakte gevelbekleding is dit
goed voelbaar, stelt Van Dingenen, die de
werkwijze bij een dergelijk project beschrijft.
“Als de ruwbouw is opgeleverd, gaat een
van onze medewerkers langs om het geheel
op te meten. Afhankelijk van de situatie zal
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Column
Vrijheid
Mooi thema. Vrijheid is een belangrijk
goed. De wereld verbeteren. Wie wil dat
nu niet? Het onderwerp is iets te groot voor
deze column, dus maak ik het wat kleiner:
ontwerpen in vrijheid. De grote vrijheid is
nu ingesnoerd tot op de tekentafel en toch
voelt het nog steeds niet aan alsof we dat in
driehonderd woorden kunnen regelen. Dus
of het nu gaat over de wereldse vrijheid of
over vrijelijk ontwerpen, het blijft een beklemmend gevoel geven. Zo belangrijk is
echte vrijheid!
Back to reality.

Een jaar na de introductie van HiCAD vindt de bulk van het ontwerpwerk bij Aluservice plaats in 3D.

deze handmatig inmeten of met behulp van
een nog niet zo lang geleden door ons aangeschafte total station. Die laatste zetten we
vooral in bij grote projecten of wanneer er
ronde structuren aanwezig zijn, aangezien
het heel bewerkelijk is om die handmatig te
doen.”
Bij het werken met de total station wordt een
bescheiden resolutie gebruikt zodat er relatief
kleine puntenwolken ontstaan, die makkelijk
en snel te verwerken zijn. Nadat deze zijn ingelezen in HiCAD, controleren Van Dingenen
en zijn collega’s of de ruwbouwsituatie overeenkomt met het BIM-model. “In het geval van
afwijkingen kunnen we onze productie daarop aanpassen en er zo voor zorgen dat we
onderdelen leveren die perfect aansluiten op
de constructie”, zo merkt Van Dingenen op.
“De door ons gemaakte 3D-modellen laten
we vervolgens controleren door de opdrachtgever en als deze akkoord is, starten we met
de productie. Dit laatste kan dan weer heel
snel worden ingestart, omdat we in HiCAD
alle productietekeningen in één keer kunnen
aanmaken op basis van het 3D-model. Dat is
natuurlijk heel prettig, want zoals ik al aangaf
winnen we daar heel veel tijd mee in vergelijking met de 2D-aanpak.”

Tekenwerk automatiseren
Nu het werken in 3D en het gebruik van HiCAD volledig geïntegreerd zijn in het werkproces van Aluservice, kijkt Van Dingenen al
met een schuin oog naar nieuwe mogelijkheden om het ontwerpwerk te vergemakkelijken. Hij ziet met name mogelijkheden met
betrekking tot het automatisch tekenen van
onderdelen. “Het voordeel van HiCAD is dat
er met programmeerwerk heel goed bedrijfsspecifieke functies in aan te maken zijn. Zo

zijn we onlangs gestart met het schrijven van
een functie die het tekenen van muurkappen
automatiseert. Wanneer de ontwerper een
lijn trekt met deze functie, genereert HiCAD
zelf de bijpassende muurkap en dat scheelt
weer tijd, zeker omdat we nogal eens een
muurkap moeten maken. Ironisch genoeg is
juist tijdgebrek het grootste probleem voor het
verder ontwikkelen van dergelijke functies,
aangezien we het vaak druk hebben met de
lopende projecten. Dat betekent niet dat we
er geen gebruik van zullen maken, maar net
als de ingebruikname van HiCAD zullen we
deze automatisering stapje voor stapje doorvoeren.” n
www.aluservice.be
www.isdgroup.com/nl

Het werkt echt bevrijdend om te ontwerpen
met een vrije geest en pas daarna verbinding te zoeken met bodemgesteldheid,
verkeersveiligheid, materiaalsterkte, etc.
In mijn experiment van ontwerpen in vrijheid moet ik eerlijk toegeven dat het ook
wel spannend aanvoelde. Kan dat wel…?
Hoe moet dat dan…? Er spoken direct regels, uitgangspunten, kaders, richtlijnen en
eisen door mijn hoofd. Vrijheid in gebondenheid. Wij zijn allemaal geïndoctrineerd
met de eisen uit het Bouwbesluit, uitgangspunten, wetboek, en ga zo maar door. Aan
de ene kant is dat de ervaring en parate
kennis over wat wel kan en niet mag volgens de boeken. Aan de andere kant slaat
het alle creativiteit in één keer plat. Vaak
ook onterecht, want regels zijn rekbaar en
voor velerlei interpretatie uitlegbaar. Alleen
voelt dat als vechten tegen de bureaucratie.
Soms beleef ik een doorbraak in het ontwerp, maar dan is het overheersende gevoel meer dat ik de regels heb verslagen en
niet dat ik een baanbrekend ontwerp heb
afgeleverd. Een goede trap tegen de stapels regels en voorschriften kan helemaal
geen kwaad. Het lucht zelfs een beetje op.
Zeker als het zelfopgelegde regels zijn en
helemaal geen eisen.
Ook ideologieën als duurzaamheid en het
milieu beknotten onze creatieve uitspattingen bij de voordeur. Het is daarmee niet
altijd ‘best for project’.

Schrijf een comment op de site of
e-mail naar redactie@bignieuws.nl
Vrij-ontworpen ingenieur W. Barendsz
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Analyse in kader van nationale Boomfeestdag

Infographics tonen de groenscore van basisscholen
Door Joost Verhagen

Bomen maken gezond, dat is wat veel onderzoeken keer op keer bevestigen. En
bomen maken bovendien ook slim! Alle reden om de groenheid rondom basisscholen in beeld te brengen, want hoe groen is ‘mijn’ school eigenlijk? Hoe is
anders te sturen op vergroening? Cobra Groeninzicht heeft daarvoor de ‘groenheid’ rondom iedere basisschool in Nederland in beeld gebracht met remotesensingtechnieken en GIS-analyses. Het resultaat van deze monsterklus zijn meer
dan zesduizend infographics, van iedere school één, mét hun groenscore. De
infographics zijn per gemeente en school te downloaden via de website van de
Boomfeestdag.

H

et groener inrichten van de stad is een
maatregel die toegepast wordt om steden leefbaar te houden nu het klimaat
aan het veranderen is. En er is nóg een andere urgentie om vergroening te agenderen, namelijk de relatie tussen gezondheid en groen.
De Deense Universiteit Aarhus concludeerde
bijvoorbeeld dit jaar nog dat kinderen die
volop in het groen opgroeien, tot 55 procent
minder kans hebben om een psychisch probleem te ontwikkelen in het latere leven.

Groen maakt slim
Voor kinderen is een groene schoolomgeving
belangrijk omdat zij daar een groot deel van
hun jeugd doorbrengen. Uit onderzoek blijkt
dat als kinderen uitzicht hebben op groen, ze
zich beter kunnen concentreren en sneller herstellen van stress. Het groene schoolplein, het
bosje in de buurt of het groene speeltuintje
waar ze kunnen spelen, voorkomt gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Bovendien
maakt groen slimmer! En kunnen kinderen in
een groene omgeving zich makkelijker aanpassen aan veranderingen.
Maar hoe groen is de omgeving van al die
ruim zesduizend basisscholen in Nederland
eigenlijk? Het lastige is dat verschillende partijen hiervoor moeten samenwerken, maar
allereerst kennis moeten hebben van het
gebrek aan groen en de gevolgen hiervan.
Schoolbestuur, ouders, gemeente, omwonenden en natuurlijk de kinderen moeten samen
de mouwen opstropen om te vergroenen. En
waar liggen kansen voor vergroening? Om

Evenement

Voor kinderen is een groene schoolomgeving belangrijk: het groene schoolplein, het bosje in de buurt en het groene
speeltuintje zijn dan ook onmisbaar.

inzichtelijk te maken wat de groenfactor van
iedere school is, zetten de specialisten van
Cobra hun expertise in.

Cobra Groeninzicht en Boomfeestdag
Stichting Nationale Boomfeestdag brengt
samen met Cobra scholen, kinderen en overheid samen in actie. Het moment van samen
bomen planten, wordt voorafgegaan door het
gesprek van hoe, waarom en waar. Met de
analyses van de ‘groenheid’ rondom scholen
wordt invulling gegeven aan het waarom en

waar. De infographics van Cobra ondersteunen de discussie met feiten en cijfers en maken de groenheid voor kinderen meetbaar.
De infographics helpen om de urgentie voor
meer bomen/bewustwording te duiden door
de status te schetsen waarin de directe basisschoolomgeving verkeert. Voor een groot
deel van de basisscholen is de directe schoolomgeving en de buurt waarin deze scholen
liggen niet (zo) groen. Het kan bij het merendeel van de scholen echt wel een heel stuk
groener.
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De infographic van basisschool Het Mozaïek in
Lelystad geeft een duidelijk overzicht van het
aanwezige groen rondom de school.

Inmiddels zijn er diverse vragen geweest
over onze analyse. Hoe deze is uitgevoerd
en waar deze op gebaseerd is. We merken
dan ook dat deze informatie leerkrachten en
medewerkers van de gemeente triggert. Er
zijn gemeenten en scholen die nu actief de
schoolpleinen en directe omgeving gaan vergroenen. Daarnaast zijn er ook scholen die
graag zouden willen vergroenen en met deze
informatie richting de gemeente met een extra argument komen om dit daadwerkelijk te
doen. Kortom, er is (hernieuwde) aandacht
voor de Boomfeestdag en deze wordt hier op
een positieve manier (weer) onder de aandacht gebracht.
De infographics ondersteunen de ambities
van Boomfeestdag en zijn een tool bij ons
streven om ieder kind tijdens zijn of haar
basisschooltijd een boom te laten planten.
Door juist de scholen direct aan te spreken
op de groenheid van hun schoolomgeving
creëren we voor kinderen de kans om, tijdens
de Boomfeestdag, een boom te planten en
zo de schoolomgeving te vergroenen. Voor
gemeenten is het interessant om dit onderwerp op de politieke agenda te zetten en de
Boomfeestdag zo verder onder de aandacht
te brengen. Kortom, de infographics zijn een
handreiking en bieden een goede reden om
een Boomfeestdag te vieren, met als doel dat
kinderen meer bomen planten voor hun eigen
groene school/leefomgeving.

Invulling ‘groenheid’
De mate van groenheid, de ‘groenfactor’ die
Cobra in beeld brengt gaat over de aanwezigheid van relevante vegetatie op en rond

de school. Echter, schoolpleinen staan niet
in de BGT en er is geen bestand waarin de
schoolpleinen zijn opgenomen. Om dit te
ondervangen analyseert Cobra de aanwezigheid van groen in een cirkel van honderd
meter rondom het schooladres. Ook buiten
school, in de buurt waar kinderen opgroeien,
is groen namelijk belangrijk. Zo wordt ook
de aanwezigheid van groen in de speeltuinen geanalyseerd.
Met een eerste analyseslag brengt Cobra al
het groen in beeld, waarbij een grasveld net
zo ‘groen’ is als een volwassen eikenboom.
De waarde van bomen als bijzondere speelplek en bescherming tegen extreme weersomstandigheden komt tot uiting in de analyse
van de ‘postzegelbosjes’. Hierin wordt gemeten hoe groot de afstand is vanaf de school
tot het dichtstbijzijnde bosje grote bomen met
een minimale oppervlakte van 500 vierkante
meter. De boominformatie is afkomstig uit de
BomenMonitor waarin alle 100 miljoen bomen van Nederland zijn opgenomen en worden gevolgd.

BomenMonitor
Ieder jaar berekent Cobra een landsdekkend
driedimensionaal beeld, een puntenwolk, op
basis van stereoluchtfoto’s met een resolutie
van 25 centimeter. Voor de continue monitoring gebruikt Cobra zo’n twaalf aanvullende
bronnen, zoals satellietbeelden, laserscandata en mensen in het veld. In dat landsdekkende bestand zit informatie over hoogte,
vorm en of iets vegetatie is of niet. Dit bestand is het startpunt van veel van Cobra’s
analyses over vegetatie en verharding. Voor
de Bomenmonitor detecteren we alle bomen
uit de puntenwolk. Voor de groendetectie in
speeltuinen, scholen en langs
stoepen/wegen worden afgeleiden daarvan
gebruikt.

Tweedimensionaal TIF-bestand
Een van de afgeleide producten van de BomenMonitor is een tweedimensionaal TIFbestand. Hierin is zichtbaar of iets vegetatie
is of niet. Per buurt worden de onderliggende TIF-bestanden opgehaald en worden de
punten geselecteerd die vegetatie bevatten.
De som van de punten worden omgerekend
naar percentages en vierkante meters. Voor
dit proces heeft Cobra een FME-workbench
ingericht, aangevuld met verschillende Pythonscripts.
Om per school de data overzichtelijk en
begrijpelijk weer te geven, genereren ze
automatisch infographics waarop locatiespecifieke informatie gecombineerd wordt
met algemene informatie over de relatie tussen groen en gezondheid. De informatie op

Joost Verhagen, directeur van Cobra Groeninzicht:
“Onze infographics ondersteunen de discussie
over groenheid met feiten en cijfers en maken het
meetbaar.”

de infographic wordt met de atlas-functie in
QGIS automatisch geprint. Aangezien de layoutfuncties in QGIS beperkt zijn, wordt eerst
een ontwerp in Adobe InDesign gemaakt die
ingeladen en automatisch ingevuld wordt met
gegevens uit het bestand.

Breed inzetbaar
Met de verkregen momentopname ontstaat
een eerste beeld van de groenfactor rondom
scholen. Door de jaarlijkse monitoring brengen we in beeld waar scholen worden vergroend. Samen met Boomfeestdag houden
we feedback bij en werken we aan het optimaliseren van de analyse. Deze 1.1-variant
vraagt namelijk om aanscherping en verdere
uitwerking. De door ons toegepaste techniek
is veel breder inzetbaar dan alleen voor de
groenfactor van basisscholen. Zo maken we
bijvoorbeeld ook landsdekkend de groenfactor van alle bedrijventerreinen in Nederland
inzichtelijk, samen met de verhardingsdichtheid en temperatuur. Daarnaast hebben we
ook de mate van verstening van alle tuinen in
Nederland aan Stichting Steenbreek cadeau
gegeven. n
Joost Verhagen joost.verhagen@cobra-groeninzicht.nl is
directeur van Cobra Groeninzicht. Voor meer informatie
over de in dit artikel besproken onderwerpen, zie
www.bomenmonitor.nl, https://tinyurl.com/y2xb2d8
voor de Boomfeestdag en https://tinyurl.com/n6eszmub
voor Steenbreek.
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De Grens
Het Gebied

Ja, aan de oostkust
Door Remco Takken

E

Tijdens mijn secretariaatswerkzaamheden voor een internationale branche-organisatie komen er soms bijzondere
verhalen ter tafel. Onlangs klopte er een goededoelenorganisatie aan met een vraag. Zou een satellietbeeldenleverancier willen meewerken aan een betere wereld door gratis enkele mooie datasets ter beschikking te stellen voor
onderzoek?

en welwillende partij was snel gevonden. Deze vanuit Amerika opererende
multinational had echter niet gerekend
op maatwerk. Op de meest eenvoudige vragen moest de goededoelenorganisatie het
antwoord schuldig blijven. De gewenste periode, de benodigde resolutie en het aantal
spectrale banden: het bleef stil aan de andere
kant van de lijn. ‘De vraag achter de vraag’
moest nog boven tafel komen. Toen na enkele
maanden eindelijk de coördinaten van de
gebiedsgrenzen werden doorgegeven, was
eigenlijk niemand verbaasd dat er niets van
leek te kloppen. Er stond bij: “Dit zijn de coördinaten van Boston, we zijn erg benieuwd
naar de beelden van dit stedelijke gebied.”
De meegeleverde coördinaten wezen zo op
het eerste gezicht enkele duizenden mijlen de
zee in.

Opluchting
Om nu voor de zoveelste keer een wedervraag
te stellen, dat werd een beetje pijnlijk. “Weet je
wat ik doe”, stelde de leverancier van het beeldmateriaal voor: “Ik maak een mooi pakket voor
ze waar ze ongetwijfeld blij mee zullen zijn. We
pakken het zomer- en het winterseizoen en selecteren zelf wel een gebied dat de stadsgrenzen
van Boston respecteert.” Mijn opluchting was
groot. Het is altijd fijn om uit idealisme iets bij te
dragen, maar het moet natuurlijk voor iedereen
een beetje gezellig blijven.

Even de moeite nemen
Het voorval was alweer naar de achtergrond
gegleden, toen ik een nogal pinnige e-mail
kreeg van de ‘charity’. Of ik de volgende keer
misschien een bedrijf kon uitzoeken dat even de
moeite zou kunnen nemen om te kíjken naar de

met zorg opgegeven locatie. Verdorie, ze hadden kennelijk toch ontdekt dat de gebiedsgrenzen geïmproviseerd waren! Ik moest er even niet
aan denken: wéér een Zoom-sessie. Ik overwoog
om de mail terzijde te schuiven. Toch las ik door.
“Wat ons een beetje stoorde, was de gemakzucht waarmee sommige Amerikanen ervan
uitgaan dat alles altijd maar om hun eigen land
draait.” Nou ja, zeg: nog brutaal worden ook!
“Beste Remco, zou je het nog één keertje voor
ons willen proberen? Zeg maar tegen ze dat we
Boston vrij goed kennen. Ons hoofdkantoor staat
er. Ja, aan de oostkust. Wij zitten in Boston, Lincolnshire, Engeland.” n
Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver bij
www.geotekst.eu. Hij doet secretariaatswerkzaamheden voor de
World Geospatial Industry Council, www.wgicouncil.org.

Inwinning met drones
is een innovatieve en
efficiënte techniek,
maar...
hoe houd ik zelf het beheer
over de eindprodukten?
Met Carlson PhotoCapture kunnen dronebeelden op een
geautomatiseerde wijze worden omgezet in: orthofoto’s,
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.

Meer weten? Zie www.carlsonsw.nl of bel ons op 036 7501781
CARLSON EMEA BV | Markerkant 1338 | 1314 AN Almere | Nederland | 0367501781
EMEA@carlsonsw.com | www.carlsonsw.nl
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Studie naar meest optimale methode

Effectief bomen plaatsen
tegen hittestress
Door Max Brink

Als gevolg van klimaatverandering is er in Nederland een toename in het aantal
en de duur van hittegolven. Hittestress veroorzaakt door deze hittegolven, zorgt
voor uiteenlopende problemen en aanpassing aan deze hittegolven is essentieel
om in steden een gematigde temperatuur te behouden. Bomen planten is een
veelgebruikte maatregel om hittestress te verminderen. Gezien de vaak beperkte
ruimte in steden, worden bomen vaak of langs wegen, of in groepen geplaatst,
zoals in parken. Met dit onderzoeksproject heb ik onderzocht welk ontwerp het
meest effectief is om hittestress te verminderen. Ik deed dit met behulp van de
DPRA Heat Module van het Tygron Platform.

Afbeelding 2: De weerparameters per uur in de Heat
Module Configuration Wizard, op 8 augustus 2020.

Afbeelding 1: De Rivierenwijk in Utrecht.

I

n steden wordt hittestress verergerd door het
Urban Heat Island-effect (UHI). Dit is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende
landelijk gebied. Een voorbeeld van een stad in
Nederland waar dit fenomeen duidelijk te zien
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is, is Utrecht. Voor mijn onderzoeksproject heb ik
de Rivierenwijk in Utrecht als onderzoeksgebied
gekozen. Dit is een van de wijken in Utrecht met
de minste bomen. Verder kent het gebied een
variatie aan landgebruik, wat een indicatie kan
geven voor de stad Utrecht als geheel.

In augustus 2020 was er een 13 dagen durende
hittegolf in Nederland. De hoogste temperatuur
tijdens deze hittegolf werd gemeten op 8 augustus, met een piektemperatuur van 34,6 graden
Celsius. Daarom koos ik deze dag voor mijn
onderzoek. Binnen de instellingen van de DPRA
Heat Module (The Heat Overlay Configuration
Wizard) konden weerparameters voor een bepaald weerstation worden ingevoerd. Het weerstation dat het dichtst bij mijn studiegebied lag,
was De Bilt. Het omzetten van de gegevens van
dit weerstation naar de Heat Module Configuration Wizard vereiste enkele kleine berekeningen.
Deze heb ik uitgevoerd aan de hand van de instructies in de Tygron Support Wiki.

240 Extra bomen
De DPRA Heat Module in het Tygron Platform
gebruikt de PET (gevoelstemperatuur) om de
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len zorgden voor een afname van hittestress.
Dit effect bleef echter beperkt tot het met bomen bedekte gebied. De gebieden rond de
nieuwe toegevoegde bomen hadden echter
ook een substantiële toename van hittestress.
Bij het afzonderlijk bekijken van verschillende
factoren kwam ik tot de conclusie dat dit voornamelijk werd veroorzaakt door een afname
van de windsnelheid.

Rijen en groepen

Afbeelding 3: De gevoelstemperatuur (PET) na het planten van de bomen in groepen op 8 augustus 2020 om
14:00 uur in de Rivierenwijk.

hittestress te bepalen. De module is ontwikkeld conform het DPRA Hittestress Rapport
2019 (Ontwikkeling Standaard Stresstest
Hitte). Dit rapport geeft een norm voor het
meten van hittestress in Nederland. Omdat
Tygron automatisch verbinding maakt met
open geodata bronnen, was er geen verdere
invoer nodig.
Om de impact van de twee maatregelen te
bepalen, heb ik voor elke maatregel ongeveer 240 bomen ‘geplant’ binnen het Tygron
Platform. Voor de ene situatie plantte ik de
bomen in rijen langs wegen en voor de andere plantte ik ze in groepen, zoals parken.
Tygron heeft de mogelijkheid om uit verschillende soorten bomen te kiezen. Het meest representatief voor mijn onderzoeksgebied was

het standaard loofboomtype.
Na het planten van de bomen heb ik de DPRA
Heat Module toegevoegd. Met de Export
Geo Data-optie in Tygron heb ik mijn resultaten geëxporteerd naar ArcGIS Pro. In ArcGIS
Pro heb ik de symbologie van de uiteindelijke
PET-kaarten gewijzigd. Een van deze kaarten
is te zien in afbeelding 3.

Afname hittestress
Om het effect van de maatregelen duidelijker
te visualiseren, heb ik de optie in de DPRA
Heat Module gebruikt om verschilkaarten te
maken. Deze kaarten tonen de stijging of daling van de PET-temperatuur na het toepassen
van de maatregelen. Een voorbeeld hiervan
is getoond in afbeelding 4. Beide maatrege-

Met behulp van de opties voor schermopname in Tygron heb ik de resultaten geëxporteerd naar mijn uiteindelijke verslag. Ik heb
ook video’s gemaakt van de verschillende
kaarten, met de videofunctie in Tygron. Deze
video’s heb ik opgenomen in een aanvullende ESRI Storymap, die ik heb gebruikt voor
de eindpresentatie van het vak.
Uiteindelijk concludeerde ik dat de meest effectieve manier van bomen planten in Utrecht
om de PET tijdens een hittegolf te verminderen, een mix is van zowel bomen in rijen als
bomen in groepen. Bomen die in rijen zijn
geplaatst, zorgen voor schaduw op de belangrijkste looproutes van een gebied. Voor
stedenbouwkundigen zal het belangrijk zijn
om rekening te houden met de mogelijke
toename van hittestress rond de geplaatste
bomen. Deze toename, voornamelijk veroorzaakt door bomen die de wind blokkeren, is
het grootst tussen kleine straten. Ontwerpkeuzes, zoals het plaatsen van bomen aan één
kant van de weg om aan de andere kant van
de weg open ruimte voor de wind te creëren,
kunnen helpen dit negatieve effect te beperken. Bomen geplaatst in groepen zorgen voor
nieuwe koele plekken in de omgeving.
Het Tygron Platform is voor mij een gebruiksvriendelijk programma voor dit soort
onderzoeksprojecten gebleken. Vooral de
combinatie van de beschikbare overlays en
de open geodata maken het programma erg
nuttig. Tijdens het onderzoeksproject besloot
ik dat ik het Tygron Platform ook binnen mijn
stage- en afstudeeronderzoek wilde gebruiken. Momenteel doe ik bij TAUW onderzoek
voor de ontwikkeling van een betere nachthittestresskaart voor Nederland en ook hierbij
maak ik gebruik van het Tygron Platform. n
Max Brink is derdejaars student van de Bachelor International
Land and Water Management aan Wageningen University.
Het afgelopen half jaar heeft hij de minor Geo-information
for Environment and Society gevolgd. Het laatste vak van
deze minor (Geo-information Science for a BSc research
project) bestond uit een individueel onderzoeksproject van
vier weken, waarin hij dit onderzoek deed. Meer informatie
over dit onderzoeksproject is te vinden op de website van
Tygron, zie www.tygron.com. Voor de ESRI Storymap van de

Afbeelding 4: De toename (rood)/afname (groen) van de hittestress (PET) na het planten van de bomen in groepen
op 8 augustus 2020 om 14:00 uur in de Rivierenwijk.

eindpresentatie, zie https://arcg.is/H81jf.
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Kansen voor betere en duurzamere gebouwen

Freyr lost thermische comfortproblemen op met PreDesign
Door de redactie

Met de release van SketchUp 2021 in november 2020 kregen de gebruikers
toegang tot een nieuwe tool, genaamd PreDesign. Dit betreft een onderzoekstool
voor het eerste ontwerpstadium, waarbij de ontwerper informatie krijgt over de
invloed van het lokale klimaat op zijn ontwerp. De tool is inmiddels al een welkome versterking gebleken voor enkele architectenbureaus, waaronder Freyr
Architecten uit Alphen aan den Rijn. Architect Matthijs Kraan, tevens SketchUptrainer bij SketchUp Studio, legt uit hoe PreDesign hen namelijk heeft geholpen
met het oplossen van een bestaand probleem in hun eigen kantoorpand.

F

reyr Architecten is een architectenbureau
uit Alphen aan den Rijn. Het pand aan
de Antonie van Leeuwenhoekweg hebben ze niet zelf ontworpen, maar ze werken
er wel dagelijks in en lopen in de zonnigere
maanden van het jaar vaak tegen welbekende problemen aan. Matthijs Kraan vertelt:
“Wat heel bijzonder is aan het pand waarin
we gevestigd zijn, is dat onze volledig glazen gevel zonder enige vorm van zonwering
is uitgevoerd. In de winter is het dan al snel
comfortabel als de zon doorbreekt, maar
vanaf eind februari tot eind oktober kunnen
eigenlijk alle jaloezieën dicht vanwege de
zon. Zeker in de zomer is het gewoon erg
heet binnen.”
Gelukkig beschikt het pand over een warmtepomp en deze draait − zeker in de zomermaanden − de nodige overuren om het gebouw koel te krijgen en te behouden. “Dan
voel je aan de ene kant de zon het kantoor
opwarmen en aan de andere kant hoor je
een apparaat loeien om het koel te krijgen.
Dat is dus de Nederlandse manier van duurzaam bouwen”, vervolgt Kraan.

Locatiegegevens
Kraan vroeg zich af of de nieuwe tool PreDesign wellicht een oplossing voor zijn probleem zou kunnen bieden. Daarvoor heeft hij
een project aangemaakt in PreDesign met de
exacte locatiegegevens van het kantoorpand
en het dichtstbijzijnde weerstation. Op basis
van deze gegevens kreeg hij de beschikking
over waardevolle informatie over het lokale
klimaat in de verschillende seizoenen en de
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Het pand van Freyr Architecten aan de Antonie van Leeuwenhoekweg te Alphen aan den Rijn.

invloed hiervan op zijn ontwerp. Op basis
van deze gegevens kon vervolgens een evaluatie worden gemaakt van verschillende types
beglazing, zonwering en bovenlicht. “Voor
ons was in dit geval het onderdeel Shading,
ofwel zonwering, heel belangrijk, omdat de
zon in dit geval de oorzaak van het probleem
is. Bij de analyse van de impact van de zon
zag ik dan ook gelijk heel veel rood aan de
zuidzijde van ons gebouw. Dat noemen ze in
PreDesign de ‘Frequent detrimental sun’, zeg
maar frequent schadelijke zon. Daar word ik
als architect eigenlijk niet blij van. Zeker als
daarbij de zogenaamde ‘Beneficial sun’, de

zon die zorgt voor wat extra thermisch comfort, in verhouding dan erg laag is. Dat is namelijk het zonlicht dat nuttig is in de donkere
maanden van het jaar.”

Schadelijk en voordelig licht
PreDesign biedt de gebruiker een aantal strategieën voor zonwering aan met elk hun eigen
resultaat. “De optie ‘Eggcrate’, de zonwering
in matrixvorm, zorgt ervoor dat de schadelijke
zon in de zomer wordt buitengehouden. Het
houdt echter in de winter ook nagenoeg alle
gewenste zon tegen. Bij de optie ‘Brise Soleil’,
oftewel de horizontale zonwering, is de im-
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Analyse van de impact van de zon, waarbij de schadelijke zon overduidelijk impact heeft.

pact van de schadelijke zon al nagenoeg verdwenen en behouden we in de wintermaanden toch het voordeel van het zonlicht dat
het kantoor van wat extra comfort voorziet”,
vertelt Kraan. Alle geboden strategieën geven
dus direct een helder beeld van de impact van
de zonwering op zowel de schadelijke als de
voordelige zon. Er wordt dus direct duidelijk
wat de beste zonwering-strategie voor een
kantoorpand zou kunnen zijn, maar ook welk
type HVAC- of klimaatsysteem hieraan kan
worden gekoppeld. “Hulp van een goede installateur of adviseur zou hierbij uitkomst kunnen bieden om het beste van twee werelden
te combineren, zodat het op een effectieve
en bovenal efficiënte manier ingezet kan worden”, adviseert Kraan.

Niet nieuw, wel belangrijk
Freyr Architecten heeft de PreDesign-tool in dit
geval voor een bestaand gebouw gebruikt,
maar het architectenbureau ziet hierin ook een
geschikte tool om een ontwerp mee te starten.
Kraan: “De gebruiker krijgt direct feedback op
wat hij kan verwachten en waar in het bouwkundige ontwerp rekening mee gehouden dient te

worden. Uiteraard is dit niets nieuws onder de
zon. In mijn studietijd kwam ik een boek tegen
dat dateert uit de jaren zestig. Hierin werden
onderwerpen besproken die in mijn eigen, destijds actuele studieboeken als nieuw verkondigd
werden. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over
het tegengaan van de zon. Het is mogelijk om te
werken met luifels die zo diep zijn dat in de winter nog wel genoeg zonlicht binnenkomt, terwijl
er ook de optie is om de vorm van het gebouw
zo te maken dat een optimale, natuurlijke ventilatie en isolatie ontstaat. Alle geboden oplossingen zijn er dus al heel lang. We leven echter
in Nederland en dan draait het uiteindelijk altijd
om het kostenplaatje. In het Bouwbesluit is de
minimale eis dan ook direct de maximale eis.
De architect die ons gebouw heeft ontworpen,
heeft dus niet bewust die luifels achterwege gelaten. Waarschijnlijk zijn ze uit kostenoverweging
wegbezuinigd. Hierdoor kunnen we PreDesign
dus eigenlijk zien als een tool die we als architect kunnen gebruiken om de opdrachtgever te
overtuigen dat het niet alleen gaat om de initiële
bouwkosten, maar juist ook om de exploitatiekosten. Hoeveel energie is er nodig om het pand
op een comfortabele manier te kunnen gebrui-

De verschillende zonwering-strategieën, inclusief de impact hiervan op de schadelijke en voordelige zon.

ken? In mijn ogen mag daar nu best wel eens
meer op gefocust worden, om zo een grotere
bijdrage te kunnen leveren aan de betere en
duurzamere wereld waaraan iedereen nu zoveel behoefte heeft.” n
www.freyr.eu
www.design8.eu
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Inzet drone zorgt voor verbetering workflow

Slimme inspectie van de
White Mountain Sand Mine
Door de redactie

De mijn TKSM Biala Gora, ook bekend als de White Mountain Sand Mine, is de
grootste leverancier van zand in Europa. De mijn bevindt zich in Biala Gora midden in Polen, ongeveer 100 kilometer van Warschau en is vooral beroemd vanwege de hoge kwaliteit van het zand. Het zand wordt dan ook voor verschillende
doeleinden gebruikt, onder andere voor het maken van glas.

De White Mountain Sand Mine is een bron van hoogwaardig silicium voor de glasindustrie, chemische sector, metaalgieterij en de vervaardiging van bouwmaterialen.

I

n de mijn TKSM Biala Gora, eigendom van
Quarzwerke Group, worden minerale grondstoffen gedolven. Dit familiebedrijf zet de
meest duurzame methoden in om zeer nauwkeurige resultaten te behalen, door grondstoffen
van hoge kwaliteit te combineren met moderne
en efficiënte verwerkingstechnieken.

Nauwkeurige inspectie
Omdat een mijn altijd in beweging is, is een
grondige inspectie en meting van de voorraden van essentieel belang. Daarom besloot de
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Quarzwerke Group nieuwe technologieën te
omarmen. Met het inzetten van de Intel Falcon
8+ Drone van Topcon om de reserves in de mijn
in kaart te brengen, kan nu in real time nauwkeurig en efficiënt informatie worden verzameld
om de graafwerkzaamheden te plannen.
Een van de vele producten uit de mijn is zilverzand met silicium, dat na een uitgebreide
mechanische verwerking voor een breed
scala aan toepassingen wordt ingezet. Het
verfijnde, hoogwaardige silicium uit TKSM Biala Gora gaat vooral naar de glasindustrie,
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Het inspecteren van de White Mountain Sand Mine is extra uitdagend omdat de werkzaamheden in de mijn continu doorgaan.

chemische sector, metaalgieterij en de vervaardiging van bouwmaterialen. De uitzonderlijke kwaliteit van de grondstoffen maakt
de eindproducten universeel populair, maar
om dit kwaliteitsresultaat te bereiken, moeten
de volumes tot op de millimeter nauwkeurig
kunnen worden gemeten.

Complexe taak
Het inspecteren van een mijn die zo groot is,
is niet eenvoudig. In juni 2019 besloot de onafhankelijke contractor Paweł Grad, die sinds
2013 de inspecties van de mijn uitvoert, de

hulp van Topcon in te roepen. Grad: “Een
inspectie van de mijn is een extreem grote,
complexe en tijdrovende taak en we staan
vaak onder enorme tijdsdruk. Meestal hebben we maar een paar dagen voordat we
de informatie aan de Quarzwerke Group
moeten leveren. De eigenaar laat zich veel
gelegen liggen aan de inspectie van de mijn
en we zijn dus doorlopend bezig om het proces te stroomlijnen en zo efficiënt mogelijk te
maken. De investering in de Falcon 8+ was
dus een gezamenlijke beslissing.”
Piotr Matyjasek, regiomanager van Topcon

In verband met een nabijgelegen militaire luchtmachtbasis was de inzet van drones voor de inspectie van de mijn
aan strenge regels gebonden.

Positioning Polen, legt uit waarom dit toestel
geschikt was voor de werkzaamheden: “De
Falcon 8+ Drone biedt nauwkeurige hogeresolutie-imaging in krappe ruimtes en uitdagende omgevingen. Hierdoor is het een nuttig
hulpmiddel voor volumeberekeningen en/of
het uitvoeren van foto-inspecties van de mijn.”

Maximale veiligheid
De Falcon 8+ bevat sensoren en functies voor
actieve trillingsdemping en compenserende
camerabevestigingen. Deze helikopterdrone
kan ook beelden vanuit elk perspectief vastleggen en biedt de benodigde flexibiliteit
voor direct opstijgen en zacht landen. “Veiligheid heeft voor ons de allerhoogste prioriteit, aangezien de mijn vlak bij een militaire
basis van de Poolse luchtmacht is gelegen”,
vervolgt Grad. “Er vliegen vaak helikopters
rond, dus het was een bijzonder lastige uitdaging om van traditionele inspectietechnieken over te gaan op drones. Maar het
technische team van Topcon heeft ons enorm
goed geholpen. Ze hebben de overstap mogelijk gemaakt door training aan te bieden
voor elk aspect: van platform en software tot
aan workflow en regelgeving. En nu hebben
we dus een dronevliegbrevet. Het hele proces is nu dan ook duidelijk voor ons: van het
ophalen van de eerste fotogegevens tot het
presenteren van de inspectiegegevens aan
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De door de drone ingewonnen data worden met Bentley ContextCapture omgezet in 3D-meshes.

de investeerder. Onze workflow is daarmee
dan ook ingrijpend verbeterd.”

Dataverwerking
De inspectieworkflow is opgezet met behulp
van Bentley ContextCapture. Met deze software kunnen de 3D-modellen worden gemaakt
van allerlei soorten infrastructuurprojecten, op
basis van eenvoudige foto’s of puntenwolken.
Zonder dat daar gespecialiseerde apparatuur
voor nodig is, is het zo mogelijk om uiterst gedetailleerde 3D-meshes te maken. Zo verkrijgt
de gebruiker een nauwkeurige en realistische
context die te gebruiken is bij besluitvorming
over ontwerp, bouw en exploitatie, en die dus
gedurende de gehele levenscyclus van een
project te gebruiken is.

Deze werkwijze levert uiteenlopende voordelen op voor de Quarzwerke Group en de
contractor. Met de hybride verwerking in
ContextCapture kunnen reality meshes van
de mijn worden gemaakt die klaar zijn voor
engineering en waarin het beste van twee
werelden wordt verenigd. De meshes bieden
de veelzijdigheid van fotografie met hoge resolutie, waar nodig aangevuld met de extra
nauwkeurigheid van door lazerscanning samengestelde puntenwolken.
Het vastleggen en verwerken van de metingen uit de mijn kost dankzij de Falcon 8+ en
Bentley ContextCapture minder tijd. Het hele
proces gaat nu tenminste twee keer zo snel,
maar de precisie en de kwaliteit van de gegevens is veel groter aangezien de apparatuur

miljoenen punten kan meten van elk object.
Grad concludeert: “De combinatie van Topcon-technologie en de doorlopende steun van
het team heeft de manier waarop we inspecties uitvoeren volledig veranderd. Onze workflow is nu veel efficiënter en onze resultaten
zijn nauwkeuriger. We zullen deze oplossingen in de toekomst blijven gebruiken, in deze
mijn en voor projecten in heel Europa.” n

Dankzij de inzet van de drone gaat de inspectie twee keer sneller dan voorheen, terwijl precisie en de kwaliteit van
de gegevens is toegenomen.
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De stand van BIM bij architectenbureaus

“Afstemming tussen partijen
belangrijker dan ooit”
Door de redactie

Oorspronkelijk werd BIM vooral gepresenteerd als hét ultieme wapen tegen faalkosten,
aangezien het model het broodnodige totaaloverzicht bood van een te bouwen constructie. Inmiddels is duidelijk dat een BIM veel meer mogelijkheden biedt dan alleen het reduceren van faalkosten: het kan na oplevering van het project een belangrijke rol spelen bij
het beheer en onderhoud van een constructie, het kan een begin zijn van een functionele
digitale tweeling van een gebouw en de gegevens uit een BIM kunnen van belang zijn
voor de totstandkoming van een smart city.

M

et de nieuwe mogelijkheden die BIM
biedt, is er reden genoeg om een
multi-interview op te zetten met een
drietal architectenbureaus, partijen die met
hun ontwerpwerkzaamheden vaak de eerste
concrete stappen zetten bij de totstandkoming
van een BIM. Hoe zetten zij hun modellen op,
hoe houden ze rekening met het gebruik van
de ontwerpdata door derden en hoe zien ze
hun rol in de toekomst? Voor EGM architecten
en Powered by EGM (PbE) gaven Patrick Tak,
Gary Cornel en Toon van Bokstel antwoord
op deze vragen. EGM is een full-service architectenbureau waarbinnen PbE een totale
BIM-oplossing verzorgt. Het pakket van diensten bestaat daarbij uit 3D-tekenwerk, bouwtechniek, (AR/VR) visualisatie, management,
coördinatie, beheer en systems engineering.

Een BIM is belangrijk voor alle
partijen die betrokken zijn bij het
bouwproces. Wat zien jullie als jullie
belangrijkste taken en verantwoordelijkheden bij de totstandkoming
van dit model?
Tak: “Als architect staan we aan de basis
van het BIM. Een goed opgezet model kan de
complete project-lifecycle mee. Dit begint met
het ontwerp en loopt door tot in de beheer- en
gebruiksfase van het project.”
Cornel: “Als architect zijn wij al vaak verantwoordelijk voor de totale integratie van alle
modellen in een totaal en gecoördineerd BIMmodel. Met name in de ontwerpfasen hebben
wij de rol van centrale BIM-coördinator/-manager om dit proces en de kwaliteit van het
BIM goed te bewaken.”

Special

Het gecombineerde BIM- en GIS-model van het EGM-kantoor.

of is het juist de aannemer of de
opdrachtgever die dit voor zijn rekening moet nemen?

Van Bokstel: “Wij vinden het belangrijk om
de Nederlandse standaarden toe te passen
binnen onze projecten. Hierop passen wij
onze bedrijfsstandaarden op aan. Tot aan
het definitief ontwerp wordt BIM gebruikt
om het ontwerp met de andere partijen af
te stemmen. Na het definitief ontwerp, krijgt
de bouwkundige afstemming de boventoon
en ligt de focus hierop. Tot aan het definitief
ontwerp heeft de architect de verantwoordelijkheid. Na definitief wordt deze rol soms
vervuld door de aannemer. Powered by EGM
is gespecialiseerd in BIM in combinatie met
bouwkundige uitwerking. Zij nemen ook na
het definitief ontwerp de coördinerende rol
op zich.”

Tak: “Omdat we de basis leggen van het ontwerp zijn we in een vroeg stadium in gesprek
met verschillende stakeholders. EGM heeft
als full-service bureau de kennis en kunde in
huis om een project van ontwerp tot uitvoer
te begeleiden en coördineren. Een goede samenwerking met andere ketenpartners is het
belangrijkste tijdens een project. Het model
of BIM dat wordt opgeleverd, is een product
van alle betrokkenen en EGM is zeker een
partij die de rol van BIM-coördinator kan vervullen.”

Welke rol willen jullie als bureau
spelen in de moderne bouwketen? Is
het architectenbureau de aangewezen organisatie om de BIM-coördinatie op zich te nemen, moet deze
taak gedeeld worden met anderen

Cornel: “Zoals gezegd zijn we vaak verantwoordelijk voor de integratie van de modellen. Als architect overzien wij het geheel en
kunnen daarom uitstekend de samenhang
van de diverse disciplines beoordelen. Al
ruim voordat BIM zijn intrede deed, vervul-
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de bouwinformatie van nieuwe
constructies rechtstreeks moeten
worden opgenomen in een smartcitymodel. In hoeverre hebben jullie
al te maken met de trend om smart
cities te maken? Op welke manier
kan het jullie werk beïnvloeden en in
hoeverre hebben jullie als architectenbureau zelf belang bij een smartcitymodel als jullie een nieuwe constructie ontwerpen?
Tak: “GIS-Data worden gebruikt als startpunt
voor een ontwerp. Dit beperkt zich vaak alleen
tot locatie-informatie. De omgeving, samenleving en historie van een locatie spelen vaak
wel een rol bij een ontwerp, maar een nieuw
ontwerp wordt vaak niet kwantificeerbaar
gemaakt in een smart-citymodel. Ik denk dat
het erg moeilijk is om in een vroeg stadium al
kwantificeerbare gegevens aan een ontwerp
te koppelen. Een smart-citymodel kan behoeftes binnen een gemeente laten zien waar wij
als architect op kunnen inspelen.”
Rendering van een BIM-detail in Enscape.

den wij als architect die rol. Met name dus
gedurende de ontwerpfasen is onze rol als
BIM-coördinator een meerwaarde voor onze
opdrachtgevers. In de uitvoeringsfase neemt
de aannemer steeds vaker die rol over, met
name omdat zij als uitvoerende partij het BIM
gebruiken en waarde hechten aan specifieke
modelinformatie.”
Van Bokstel: “Bij Powered by EGM willen wij het gehele proces tot aan het uitvoeringsgereed ontwerp de BIM-coördinatie
verzorgen. Afhankelijk van de ervaring van
de aannemer met BIM, kan dit ook na uitvoeringsgereed ontwerp doorlopen.”

In hoeverre houden jullie bij de start
al rekening met de mogelijkheid
dat het digitale model ook na oplevering van het project ingezet kan
worden voor onderhoud en beheer?
Beïnvloeden specifieke eisen van de
opdrachtgever/eigenaar de opzet
van jullie model of is de opzet altijd
hetzelfde?
Tak: “De vraag van de opdrachtgever bepaald in hoge mate de eisen aan het model.
We willen altijd een model leveren dat de
gegevens bevat voor verdere fases, maar als
architect bepalen we niet altijd wat anderen
met deze data gaan doen. Afstemming tussen partijen is daarom belangrijker dan ooit.

Als EGM willen we dat het geleverde model
gebruikt kan worden in verdere fases en in
gebruik en beheer. Dit kan zijn als bronbestand van de gegevens, maar ook alleen als
3D-weergave.”
Cornel: “Het is allemaal afhankelijk van de
uitvraag en doelstelling van het model. We
merken dat nog lang niet alle opdrachtgevers
hier bewust mee bezig zijn en dit vragen te
implementeren in de modellen. Inmiddels
hebben we de ervaring wel en kunnen concluderen dat het qua opzetten van de modellen niet heel veel extra vraagt anders dan het
toevoegen van extra data ten behoeve van de
onderhoud- en beheerfase.”
Van Bokstel: “In principe gebeurt dit nu alleen op vraag van de klant, omdat het ook
niet efficiënt is om data die niet gebruikt gaan
worden in een model te verwerken. Doordat
onze BIM voldoet aan de standaard kunnen
al veel van deze data worden gebruikt. Specifieke data die gewenst zijn voor de beheerfase, kunnen door de opdrachtgever worden
aangegeven.”

Voor smart cities is het nodig om
geografische en bouwkundige informatie samen te brengen. Momenteel
gebeurt dit vaak door as-built data
in te winnen en deze te koppelen
aan de GIS-gegevens. Idealiter zou

Van Bokstel: “Op dit moment passen wij
GIS-data toe om de omgeving in kaart te
brengen. Wij zien wel het belang van de
trend naar smart cities. Zo zouden wij mogelijk data als verkeersdrukte, geluidmetingen,
luchtkwaliteit en temperatuurmetingen die
verzameld worden met de smart city, in onze
ontwerpen kunnen verwerken. Zo zouden we
niet alleen een goed gebouw kunnen ontwerpen, maar ook ervoor kunnen zorgen dat dit
een positief effect heeft op de omgeving.” n
www.egm.nl
poweredbyegm.nl
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De stand van BIM bij architectenbureaus

“BIM draait om samenwerking
en commitment”
Door de redactie

ZJA is een internationaal georiënteerd architectenbureau, opgericht in 1990 en
gespecialiseerd in infrastructuur, openbaar vervoer, sport en leisure. Het bedrijf is
bekend als ontwerper van stadions, bruggen, stations en snelwegen en beschikt
over een zelfstandige afdeling research & development voor het bijhouden van
de technische kennis. Mike van Houtum, architect bij ZJA, vertelt hoe het bureau
omgaat met BIM.

Een BIM is belangrijk voor alle
partijen die betrokken zijn bij het
bouwproces. Wat zien jullie als jullie
belangrijkste taken en verantwoordelijkheden bij de totstandkoming
van dit model?
“De taken en verantwoordelijkheden vloeien
denk ik direct voort uit het doel van een BIM
en dat is nog steeds het terugdringen van
faalkosten. Een BIM biedt de mogelijkheid
om het ontwerpproces volledig te beheersen,
waarbij alle betrokken partijen de inbreng
van de anderen direct ruimtelijk kunnen toetsen, een proces dat vijf of tien jaar geleden
echt veel lastiger was. Het werken in een BIM
draait dus vooral om samenwerking en onze
taken en verantwoordelijkheden liggen dan
ook in eerste instantie op dat vlak. We moeten goede en duidelijke afspraken maken met
alle betrokkenen en vervolgens die afspraken
nakomen, dat is de kern.”
“Binnen een BIM-project zie ik het liefst dat
er een BIM-coördinator is die de inhoud van
en afstemming tussen de modellen controleert
en daarmee dus de kwaliteitsbewaking op
zich neemt. Het aanstellen van die BIM-coördinator zou daarbij dan aan het begin van
het proces moeten plaatsvinden, zodat alle
betrokkenen weten wie het aanspreekpunt is
en hoe deze functioneert. Dat is echter alleen
mogelijk in de ideale situatie waarbij alle
partijen vanaf het eerste begin van het project al betrokken zijn bij de opdracht. In de
praktijk komt het ook voor dat wij als architect met een project beginnen, er vervolgens
een constructeur aan boord komt, dan een
installateur, een aannemer en eventueel nog
andere partijen. In zo’n gefaseerde structuur

Special

Mike van Houtum, architect bij ZJA: “Het is bij een BIM-project essentieel dat alle betrokkenen zich committeren aan de
gemaakte afspraken én enthousiast zijn over deze manier van maken.”

is het lastig vooraf gezamenlijk afspraken te
maken over het model of een coördinator aan
te stellen, tenzij de opdrachtgever zelf duidelijke eisen stelt aan de doelen van het model.
Zo zijn wij dus vaak de partij die de opzet
van het model initieert. Meestal is dat al wel
in overleg met de constructeur, maar die loopt
dan inhoudelijk nog wat achter op ons, omdat deze onze informatie nodig heeft om mee
te kunnen werken. Dat geldt ook weer voor
de andere partijen, zodat het even duurt voor
het project zo ver is dat een integraal model
beschikbaar en betrouwbaar genoeg is om
de coördinatie te starten.”

Welke rol willen jullie als bureau
spelen in de moderne bouwketen? Is

het architectenbureau de aangewezen organisatie om de BIM-coördinatie op zich te nemen, moet deze
taak gedeeld worden met anderen
of is het juist de aannemer of de
opdrachtgever die dit voor zijn rekening moet nemen?
“Aan het begin van elk BIM-proces moet
natuurlijk helder zijn wat de afspraken zijn:
wie levert wat aan in welke fase? Wat is het
detailniveau waarop alle partijen aanleveren en met welke frequentie leveren ze aan?
Wordt het model in delen opgeknipt of is er
een centraal model waar alles in zit? Dat is
de concrete invulling van het project en betreft de contractvorming tussen de partijen.
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model enkel bedoeld voor onderlinge coördinatie? Dient het model als contractstuk voor
een aanbesteding? Wordt het later ingezet
voor beheer en onderhoud? Je maakt tijdens
een ontwerpproces gerichtere keuzes in de
opzet als het doel vooraf duidelijk is. Er zijn
weliswaar wel mensen binnen de opdrachtgevende organisaties die het voordeel en de
mogelijkheden van BIM erkennen, maar het
heeft vaak veel tijd nodig voordat werkwijzen en procedures binnen grote instellingen
veranderen. En dat zal toch echt eerst moeten
gebeuren voor we überhaupt de vraag krijgen of we het digitale model geschikt willen
maken voor onderhoud en beheer.”

Een van de BIM-projecten waar ZJA bij betrokken was: de renovatie van de diamantbeurs in Amsterdam.

Onmisbaar natuurlijk, omdat de betrokkenen
daarmee ook in het heetst van de strijd precies weten waar ze aan toe zijn. Dat gezegd
hebbende is het wél zo dat het vastleggen
van afspraken niet alles is bij een BIM-project. Het is essentieel dat alle betrokkenen
zich ook daadwerkelijk committeren aan de
gemaakte afspraken én enthousiast zijn over
deze manier van maken. Het wil nog wel
eens gebeuren dat partijen van alles beloven omdat ze daarmee de opdracht kunnen
binnenhalen, maar er vervolgens een potje
van maken tijdens het project door telkens te
laat of gebrekkig het model te updaten. Dat
is ontzettend frustrerend voor de anderen,
aangezien die dan de hele tijd moeten werken met verouderde info. Dus om de vraag
te beantwoorden, we willen graag onze
verantwoordelijkheid nemen binnen het BIMproces, maar het zou niemands taak moeten
zijn om andere partijen er constant op te wijzen dat ze de gemaakte afspraken moeten
nakomen.”

In hoeverre houden jullie bij de start
al rekening met de mogelijkheid
dat het digitale model ook na oplevering van het project ingezet kan
worden voor onderhoud en beheer?
Beïnvloeden specifieke eisen van de
opdrachtgever/eigenaar de opzet
van jullie model of is de opzet altijd
hetzelfde?

“Wij werken veel voor overheidsorganisaties
en hebben de indruk dat BIM daar nog niet
vaak wordt geassocieerd met onderhoud
en beheer. We hebben dus geen praktijkervaring hiermee. Het idee lijkt me wel uitvoerbaar, aangezien in principe elke soort
informatie aan de geometrie te koppelen is.
Zolang dat gedisciplineerd en gestructureerd
gebeurt, moet dat dan ook zeker kunnen voor
onderhoud en beheer. Mocht een opdrachtgever de eis stellen dat daarvoor extra informatie in het model wordt opgenomen, dan
zullen we dat ook zeker doen. Het doel is
tenslotte dat we een product opleveren waar
de opdrachtgever tevreden over is.”
“Dat we nog niet vaak vragen krijgen over
het gebruik van het BIM-model voor onderhoud en beheer heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat veel grote organisaties
nog niet helemaal klaar lijken te zijn voor het
BIM-proces, bijvoorbeeld al omdat ze simpelweg niet over de software beschikken om een
3D-model te openen. De keuze voor BIM is
bij de projecten die wij doen vaak de keuze
van het ontwerpteam, aangezien de leden
daarvan direct voordeel hebben van het gebruik ervan. We zien wel steeds vaker de eis
vanuit opdrachtgevers om BIM toe te passen,
al blijft het vaak bij een verwijzing naar de
basis-ILS. Er ligt met het vastleggen van de intenties van het BIM-model bij opdrachtgevers
een krachtig handvat om de samenwerking
efficiënt en doelmatig te laten verlopen. Is het

Voor smart cities is het nodig om
geografische en bouwkundige informatie samen te brengen. Momenteel
gebeurt dit vaak door as-built data
in te winnen en deze te koppelen
aan de GIS-gegevens. Idealiter zou
de bouwinformatie van nieuwe
constructies rechtstreeks moeten
worden opgenomen in een smartcitymodel. In hoeverre hebben jullie
al te maken met de trend om smart
cities te maken? Op welke manier
kan het jullie werk beïnvloeden en in
hoeverre hebben jullie als architectenbureau zelf belang bij een smartcitymodel als jullie een nieuwe constructie ontwerpen?
“Over smart cities en aanverwante zaken
hebben we het nog nooit gehad met opdrachtgevers of bouwpartners. Het is op
zichzelf interessant, maar niet iets waar wij
op dit moment mee te maken hebben. In het
algemeen geldt voor ons werk dat we graag
zien dat er zo veel mogelijk informatie beschikbaar is, dus wat dat betreft zie ik de ontwikkeling van smart cities wel zitten. Of en
hoe we daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren, zal de toekomst moeten uitwijzen.” n
www.zja.nl
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De stand van BIM bij architectenbureaus

“Nederland heeft behoefte aan
een top-down BIM-implementatie”
Door de redactie

Architectenbureau cepezed in Delft ontwerpt niet alleen gebouwen en interieurs,
maar ontwikkelt en bouwt ze ook vaak zelf. De organisatie bestaat uit architecten, bouwtechnologen en ingenieurs die actief zijn in de bedrijfsonderdelen
cepezedprojects voor de ontwikkeling, cepezedbouwteam voor de realisatie en
cepezedinterieur voor de binnenwereld van gebouwen. Namens cepezed beantwoordt BIM-expert en architect Frank Smit de vragen van BIGnieuws binnen deze
reeks artikelen over BIM bij architectenbureaus.

Een BIM is belangrijk voor alle
partijen die betrokken zijn bij het
bouwproces. Wat zien jullie als jullie
belangrijkste taken en verantwoordelijkheden bij de totstandkoming
van dit model?
“Het is belangrijk dat alle betrokken partijen
weten wat ze van het BIM-proces kunnen verwachten. Dit geldt ook voor de partijen die
later pas een rol spelen. In eenvoudig leesbare schema’s leggen wij vast wat er van wie
verwacht wordt en wanneer. De output van
het BIM-proces zijn aspectmodellen. Een van
de belangrijkste verantwoordelijkheden die
wij als architectenbureau dragen, is zorgen
dat hier duidelijke afspraken over worden
gemaakt. Wie stopt welke informatie in welk
model, wanneer en vooral: hoe? Daarbij
staat de ‘waarom’-vraag centraal.”
“Om het verwachtingspatroon, de onderlinge
samenhang en de demarcatie van de aspectmodellen te overzien, is er één overzicht
ontwikkeld dat alle content van de diverse
modellen inzichtelijk maakt: de parameterdemarcatielijst. Dit overzicht ontwikkelen wij
in samenwerking met de ontwerp- en uitvoeringspartners van het project. Het verwachtingspatroon scherp krijgen en houden is een
van de meest complexe taken in het proces.
Daarnaast is het belangrijk dat er algemene
afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld naamgeving, coördinaten en fasering.
Deze afspraken leggen wij vast in een BIMuitvoeringsplan.”

Welke rol willen jullie als bureau
spelen in de moderne bouwketen?
Is het architectenbureau de aange-

Special

Een BIM-project van cepezed: het energieneutrale onderwijsgebouw van Inholland Amsterdam.

wezen organisatie om de BIM-coördinatie op zich te nemen, moet deze
taak gedeeld worden met anderen
of is het juist de aannemer of de
opdrachtgever die dit voor zijn rekening moet nemen?
“In de meest recente NEN-normen op dit
gebied, de NEN 19650, wordt beschreven
dat het BIM-proces voornamelijk door de opdrachtgever dient te worden geïnitieerd. Echter blijkt dit in de praktijk lang niet altijd het
geval. Wij zien het als de rol van de architect
om de opdrachtgever hierin te adviseren. In
de ontwerpfase is de architectuur bij uitstek
de juiste discipline om de BIM-coördinatie
op zich te nemen. Het samenbrengen van

interdisciplinaire oplossingen is van oudsher
immers de rol van de architect. Ook in het
digitale ontwerpveld is deze rol onveranderd
gebleken. De middelen om dit doel te bereiken zijn echter zeer geavanceerd geworden.”
“Met een weloverwogen opzet van het proces en de daarbij behorende (model)structuur
kan de architect adviseren over de mogelijkheden van het BIM tijdens de ontwerp- , uitvoerings- en gebruiksfase. Er zijn in het model
zelfs mogelijkheden voor na de levenscyclus
van het bouwwerk. Denk bijvoorbeeld aan
het coderen van de bouwelementen om de
demontagevolgorde te borgen bij hergebruik
na de levenscyclus.”
“In de ontwerpfase kunnen factoren als verificatie en validatie een belangrijke rol spelen
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“De opzet van de modellen is zo ontwikkeld
dat ze onderhevig zijn aan veranderende
eisen en wensen. De basis is eenvoudig uit
te breiden naar de wensen van een vervolgfase. Wij zetten de modellen op conform
alom gerespecteerde normen en standaarden. Er bestaan ook veel misvattingen over
de manier waarop een adequaat beheer en
onderhoud-model, ook wel B&E-model, opgezet zou moeten zijn. Regelmatig krijgen wij
verzoeken om een B&E-model te leveren op
LOD500, maar dit schiet zijn doel voorbij. In
onze optiek dient een beheer en onderhoudmodel eenvoudig in gebruik te zijn en bevat
het slechts de noodzakelijke informatie, zoals
vierkante meters vloerafwerking, gevel, plafondtypes en type armaturen. Zeker niet het
detailniveau van het laatste schroefje.”

De BIM-details van de gevel van het gebouw van Inholland.

bij de opzet van het BIM. Ook is het tegenwoordig mogelijk om op voorhand een koppeling tot stand te brengen tussen de modelelementen en de nationale milieudatabase.
Hiermee worden MilieuPrestatie Gebouwen,
ofwel de MPG, gemonitord. Gedurende het
ontwerpproces wordt hierop geanticipeerd.
De MPG geeft aan wat de milieubelasting is
van de materialen die in een gebouw worden
toegepast.”
“Na het ontwerptraject is een verschuiving
van de coördinatieplicht te constateren,
steeds vaker worden de aspectmodellen van
het ontwerpteam een-op-een doorgezet door
de aannemers naar de co-makers en leveranciers. Hier zitten voor- en nadelen aan. Het
bronmodel en de ontwerprandvoorwaarden,
de design intent, blijven grotendeels in stand.
Het is dus een efficiëntieslag. De kaders
waarbinnen gebouwd moet worden, liggen
sneller op het bureau van de ontwikkelaar,
zonder ruis.”
“Deze methode zorgt er ook voor dat ontwerpers informatie in de modellen moeten
stoppen, die voor het ontwerp an sich niet
relevant zijn, maar wel voor aansturing van
leveranciers. De demarcatie van werkzaamheden is op dit vlak aan het vervagen. De reden hiervoor is tamelijk eenvoudig. De meest

gangbare BIM-standaard in de Nederlandse
bouwwereld is de BIM basis ILS v2, deze is
voornamelijk ontwikkeld door de aannemerij. Tegenwoordig is er op dit gebied echter
ook een tegengeluid, namelijk de ILS O&E
voor ontwerp en engineering. De ILS O&E
verschaft duidelijkheid ten aanzien van de
demarcatie tussen ontwerp- en uitvoeringsmodellen.”
“Waar in de Nederlandse markt behoefte aan
is, is een top-down BIM-implementatie. Een opdrachtgever met duidelijke visie op waar hij
de modellen na uitvoering voor wil gebruiken.
Alleen wanneer deze wensen duidelijk zijn,
kan hiernaar worden gehandeld. Begrijp mij
niet verkeerd, er zijn wel degelijk instanties die
op dit gebied een zeer duidelijke en weloverwogen vraag uitzetten, maar helaas is dit bij
veel projecten nog niet het geval.”

In hoeverre houden jullie bij de start
al rekening met de mogelijkheid dat
het digitale model ook na oplevering
van het project ingezet kan worden
voor onderhoud en beheer? Beïnvloeden specifieke eisen van de opdrachtgever/eigenaar de opzet van
jullie model of is de opzet altijd hetzelfde?

Voor smart cities is het nodig om
geografische en bouwkundige informatie samen te brengen. Momenteel
gebeurt dit vaak door as-built data
in te winnen en deze te koppelen
aan de GIS-gegevens. Idealiter zou
de bouwinformatie van nieuwe constructies rechtstreeks moeten worden opgenomen in een smart-citymodel. In hoeverre hebben jullie al te
maken met de trend om smart cities
te maken? Op welke manier kan het
jullie werk beïnvloeden en in hoeverre hebben jullie als architectenbureau
zelf belang bij een smart-citymodel
als jullie een nieuwe constructie ontwerpen?
“Dit is een zeer interessant vraagstuk. Wij
nemen deel aan de ontwikkeling van het digitale stelsel vanuit de BNA. De mogelijkheden van een dergelijk stelsel zijn eindeloos
en kunnen een enorme positieve impact hebben op de manier waarop onze maatschappij is ingericht. Denk aan het koppelen van
beveiligingssystemen om criminaliteit tegen
te gaan, een app op je telefoon om je naar
de dichtstbijzijnde AED te leiden, smart data
om energieverspilling tegen te gaan bij klimaatinstallaties, logistieke oplossingen en
hergebruik van bouwproducten wanneer een
bouwwerk aan het einde van zijn levenscyclus is. Daarnaast kunnen smart-citymodellen
gebruikt worden voor een accurate digitale
ontwerpcontext, wat het leven van architecten
vereenvoudigt.” n
www.cepezed.nl
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Indraijt – Internationaal IGIF-raamwerk goed bruikbaar in
Nederland – Agenda

Masterstudent in de spotlight: Max van Schendel
Deze keer geen afstudeerder, maar
een Geomatics-stagiair in de spotlight: Max van Schendel. Hij werkte
bij CGI (afd. Geo-ICT) aan het
‘IncidentMapper’-project.
Technologische vooruitgang op het
gebied van informatica en teledetectie heeft geleid tot de opkomst
van augmented reality (AR) en
head-mounted displays (HMD).
Deze apparaten kunnen informatie
over hun omgeving verzamelen, hun
gebruiker positioneren en virtuele en
real-world informatie visueel integreren. Dergelijke apparaten stellen
gebruikers in staat hun omgeving beter te begrijpen. Bovendien suggereren studies dat AR hulpdiensten enorm
zou kunnen helpen bij hun taken, aangezien dergelijke

apparaten hulpverleners ter plaatse
nuttige en beknopte informatie kunnen verstrekken. Eerdere studies
waren gericht op het ontwikkelen
van op AR gebaseerde informatiesystemen voor crisissituaties. Het lijkt
er echter op dat er tot nu toe weinig
pogingen zijn ondernomen om een
AR-informatiesysteem te ontwikkelen dat collaboratieve, realtime
gegevensverzameling, verwerking,
distributie en visualisatie ondersteunt. Het doel van het IncidentMapper-project is om een dergelijk
systeem te creëren.
Max werd begeleid door Edward Verbree (TU Delft) en
Robert Voûte (TU Delft en CGI).

3D-model opgebouwd en gedeeld.
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Aankondiging promotie Agung Indraijt
Op 21 juni 2021 verdedigt Agung Indraijt aan de TU Delft zijn
proefschrift over het monitoren van stedelijke plannen aan de
hand van een informatie infrastructuur gebaseerd op open data.
Aan een dergelijk monitoringssysteem is grote behoefte. Een
ruimtelijk plan bevat een reeks afspraken tussen alle belanghebbenden die rechtstreeks van invloed zijn op de leefbaarheid
van een gebied. In veel steden geldt in de praktijk echter ‘plan
and forget’, doordat de feitelijke ontwikkelingen niet voldoende
worden gemonitord. Die situatie kan worden verbeterd door
ruimtelijke plannen toegankelijk te maken voor de bredere gemeenschap via ‘Participatory Urban Plan Monitoring’ (PUPM).
Agung stelt verbetering van zo’n monitoringsproces voor op
basis van: (i) het bepalen welke ruimtelijke gegevens hiervoor
nodig zijn; (ii) het ontwerpen van een uitwisselingsprocedure
van informatie van plannen; (iii) een beheerproces van ruimtelijke gegevens dat informatiestromen in twee richtingen tussen
belanghebbenden mogelijk maakt.
In zijn onderzoek zijn alle vier de functies van land administratie van belang: eigendomsregistratie, waardebepaling, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling. Onderlinge informatie uitwisseling tussen deze functies is essentieel om interactie
mogelijk te maken, ook in PUPM.
Agung presenteert in zijn proefschrift een prototype met behulp

van een 4D ruimtelijke representatie ter
ondersteuning van PUPM. Dit op basis van
een gebruikersgerichte aanpak en gegevensbeheeraspecten in een holistische benadering bij
met name voor het delen van informatie met
alle belanghebbenden via een Open SII (‘Spatial Information
Infrastructure’). Het resultaat is getest met ruimtelijke plannen
van de twee grootste Indonesische steden: Jakarta en Bandung.
Dit promotieonderzoek draagt ook bij aan de herziening van
de ISO 19152 standaard ‘Land Administration Domain Model’
(LADM) dankzij de ontwikkeling van het ‘Spatial Plan Information Package’ (een toekomstig onderdeel van ISO 19152) voor het
representeren van ruimtelijke plannen. Door deze monitoring
van de ruimtelijke plannen wordt er bijgedragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen ‘plan and progress’.
Agung verdedigt zijn proefschrift ‘4D Open Spatial Information
Infrastructure - Participatory Urban Plan Monitoring in Indonesian Cities’ op dinsdag 21 juni 2021 in de Senaatszaal van de
Aula TU Delft om 15:00 uur. Hoe de promotie exact zal worden
georganiseerd, gaat afhangen van de dan geldende coronamaatregelen. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd (in de
Aula of online).

Internationaal IGIF-raamwerk goed bruikbaar in Nederland
Op donderdag 25 januari organiseerde
de NCG Commissie Geografische informatie infrastructuur de workshop “De
waarde van het Integrated Geospatial
Information Framework (IGIF) voor
Nederland”. Dit raamwerk is ontwikkeld door de Expert Group on Global
Geospatial Information Management
van de Verenigde Naties (UN GGIM)
met als doel de organisatie van nationale geografische informatie infrastructuren (GII) te bevorderen, met name in
ontwikkelingslanden. In deze workshop
stond de vraag centraal of ook voor een
redelijk ontwikkelde GII als de Nederlandse het IGIF van waarde kan zijn.
Greg Scott, als Inter-Regional Advisor
on Global Geospatial Information Management in the United Nations Statistics Division een van de grondleggers
van het IGIF, legde uit dat het IGIF in
feite uit drie onderdelen bestaat: (1) het
strategisch raamwerk (waarom geo?),
(2) een implementatiegids op hoofdlijnen (welke acties kunnen worden ondernomen?), en (3) nationale actieplannen (hoe worden de acties uitgevoerd,
wanneer en door wie?).

Martin Salzmann, Hoofd Strategie van
het Kadaster, deelde zijn ideeën van
wat het IGIF voor Nederland zou kunnen betekenen.
In drie breakoutsessies werden de drie
verschillende IGIF-onderdelen nader
besproken. De belangrijkste conclusies
van de verschillende groepen waren:
1. Het raamwerk biedt een goed kader
om de stand van zaken van een GII
in kaart te brengen, ook in Nederland.
2. Het raamwerk is wel complex en
onderlinge verbanden tussen de verschillende ‘strategische routes’ zijn
niet altijd duidelijk alsook wat precies onder een bepaalde ‘route valt.
En de relatie met de wereld buiten
geografische data lijkt onderbelicht
te blijven.
3. Ook voor wat betreft de actieplannen
is er nog veel ongewis. Het raamwerk gaat bijvoorbeeld niet in op
de timing van het inzetten van een
bepaalde strategie.
4. Het IGIF lijkt met name te leven
onder de GII-managers. Technisch

georiënteerde geodataspecialisten
zijn nog niet aangesloten.
Joep Crompvoets (KU Leuven) en
Johannes van Geertsom (NGI België)
gaven een kijkje in de keuken van de
toepassing van IGIF op de Belgische
GII. De stand van zaken kon voor het
federale niveau vastgesteld worden.
Het omzetten van deze informatie in
concrete actieplannen zal meer tijd
vergen.

Agenda

De komende maanden staan de volgende evenementen gepland (zie www.
gdmc.nl/events):
• 22 juni 2021: promotie Agung Indraijt
• 24 juni 2021: LADM/3D LA workshop
(tijdens FIG working week 2021)
• 25 juni 2021: Geomatics day, TU
Delft (online)
• 11-13 oktober 2021: FIG 3D
Cadastres workshop (samen met 3D
GeoInfo conference)

Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoek op gebied van Geo-information Technology & Governance inclusief
het KCOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoek wordt uitgevoerd
bij de Faculteit Bouwkunde.

Redactie
Dirk Dubbeling (06-42 60 12 78; d.j.dubbeling@tudelft.nl)
www.gdmc.nl /// www.kcopendata.eu /// www.tudelft.nl/bk
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GeoBusiness NL en NSO organiseren workshops

Mogelijkheden satellietdata
nog niet algemeen bekend
Door Lambert-Jan Koops

Op dinsdag 9 maart 2021 vond de workshop Klimaatadaptatie en Satellietdata
plaats als tweede evenement van een vierdelige serie die als doel heeft om het
gebruik van satellietdata binnen het geo-werkveld te vergroten. De organisatie
van deze workshops is in handen van het Netherlands Space Office (NSO) en
GeoBusiness NL en het geheel werd dan ook live gestreamd vanuit de Space Expo
in Noordwijk. Anke van Dellen en Camille van der Harten van GeoBusiness NL en
Jasper van Loon van NSO vertellen over dit initiatief.

D

e rijksoverheid stelt zich ten doel om in
2050 de energievoorziening helemaal
duurzaam te hebben in de strijd tegen
klimaatverandering. Deze energietransitie is
een stevige uitdaging die alleen kan slagen
als de effecten van maatregelen goed worden gemonitord. In hoeverre kunnen data die
satellieten leveren daarbij helpen? NSO en
GeoBusiness NL willen de werkvelden van
ruimtevaart, energietransitie en geo-informatie met elkaar kennis laten maken en onderzoeken hoe satellieten kunnen helpen bij de
benodigde informatievoorziening.
Deze reeks workshops van GeoBusiness NL
en NSO hebben als doel het gebruik van
satellietdata te vergroten. Het zijn verkenningen van de mogelijkheden die satellietdata bieden als toegevoegde waarde bij de
grote maatschappelijke uitdagingen van dit
moment, zoals de Energietransitie, klimaat
en klimaatadaptie, Gezondheid en zorg,
Landbouw en voedsel, Veiligheid, Duurzame
mobiliteit en Stikstofreductie en natuurherstel.

Samenwerking
Van der Harten vertelt hoe de samenwerking
tussen GeoBusiness NL en NSO is gestart: “Het
is begonnen op de nieuwjaarsreceptie van
2020, waar Harm van de Wetering, directeur
van NSO, opriep tot meer samenwerking met
betrekking tot het gebruik van satellietdata.
Samen met Rob Beck van Neo hebben wij dit
toen opgepakt en nadat we het met het NSO
hadden opgenomen, kwamen we al sparrend
tot het idee om nu eens een keer niet de gebruikelijke partijen te benaderen, maar de sectoren
en gebruikers te zoeken die nog niet weten
wat er precies mogelijk is op dit gebied. Er
zijn namelijk nog genoeg organisaties die met

Evenement

De eerste workshop van GeoBusiness NL en NSO vond online plaats in oktober 2020 vanuit de Space Expo in
Noordwijk.

problemen worstelen die door slim gebruik van
satellietdata te verhelpen zijn. Het idee was dan
ook dat alle deelnemers bij deze bijeenkomsten
in kleine groepjes samen met aanbieders zou-

den nadenken over wat zij zelf nodig hadden
voor hun specifieke situatie. Helaas moesten we
deze persoonlijke benadering loslaten toen we
het evenement online moesten houden onder
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ren er al verschillende presentaties gegeven.
Zo vertelde Deltacommissaris Peter Glas over
de klimaatadaptatie en de uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd op dit
gebied en sprak de in klimaat gespecialiseerde Deltares-hydroloog Frederiek Sperna
Weiland over de toepasbaarheid van data in
relatie tot klimaatadaptatie. Ook Harm van
de Wetering en Arnold Wielinga van RHDHV
droegen een steentje bij aan het programma.

Grote belangstelling

De tweede workshop Klimaatadaptatie en Satellietdata vond plaats op 9 maart 2021 en werd ook uitgezonden
vanuit de Space Expo in Noordwijk.

invloed van de coronamaatregelen. Het thema
Energietransitie en Satellietdata bleef daarbij
wel gehandhaafd, maar het evenement stond
toch niet in het teken van matchmaking zoals
we dat oorspronkelijk bedacht hadden.”

Publieksparticipatie
De eerste workshop van GeoBusiness NL en
NSO vond plaats in oktober 2020. Hierbij
stond zowel de informatiebehoefte over de
gebouwde omgeving centraal, alsook de informatiebehoefte die hoort bij de monitoring
van de effecten van verschillende maatregelen voor natuur en landbouw. Marja Exterkate, statistisch onderzoeker van CBS namens VIVET, en Jaya Sicco Smit, strategisch
adviseur duurzaamheid bij Vivare, deelden

hun ideeën tijdens hun presentaties, en bij het
rondetafelgesprek onder leiding van Douwe
Blanksma, bestuurslid GeoBusiness NL en
directeur Ruimteschepper, werd duidelijk dat
een online bijeenkomst ook zo zijn voordelen
had, omdat de kijkers makkelijk konden reageren en zo actief deel konden nemen aan
het gesprek.
Tijdens de maartsessie die in het teken stond
van klimaatadaptatie was er tijdens het rondetafelgesprek onder leiding van Rob Steneker, bestuurslid GeoBusiness NL en MD Visma
Roxit, ook vooral weer aandacht voor de informatievoorziening, waarbij de deelnemers
werd gevraagd welke data ze nu het meest
zou helpen. Dit gesprek was het afsluitende
onderdeel van de workshop, daarvoor wa-

Met de twee georganiseerde workshopevenementen zijn GeoBusiness NL en NSO dus
halverwege het programma. Van Dellen is
vooralsnog tevreden over de aandacht die er
was: “We dachten in eerste instantie dat we
het online klein moesten houden, maar de belangstelling was veel groter dan we verwacht
hadden. De beide workshops trokken tussen
de honderd en honderdvijftig bezoekers uit
echt alle kanten van het geo-werkveld. Dus niet
alleen bedrijven, zowel leden als niet-leden
van GeoBusiness NL, maar ook gemeenten,
waterschappen, RVO, universiteiten en provincies. Het was mooi om te zien hoe breed de
doelgroep was die we aanspraken.”
Ook Van Loon is blij met de belangstelling:
“De reden om dit allemaal te organiseren is
dat we graag het misverstand willen wegnemen dat het gebruik van satellietdata iets ingewikkelds is wat alleen weggelegd is voor
specialisten. Dat is echt iets van vroeger. Tegenwoordig zijn de data gebruiksvriendelijk
beschikbaar en is de datastroom goed geregeld. Natuurlijk is het nog wel nodig om
goed na te denken over welke data voor een
organisatie nuttig zijn, welke software nodig
is voor het bewerken en hoe de workflow eruit moet zien, maar dat zijn oplosbare zaken,
zeker als de juiste partijen bij elkaar gaan
zitten.”

Vervolg
SBIR-Regeling
Het thema van de tweede workshop die GeoBusiness NL en NSO organiseerden is voor
deze laatste partij meer dan alleen een vrijblijvend onderwerp voor een workshop. Op
22 maart 2021 werd namelijk binnen de Small Business Innovation and Research (SBIR-)
regeling de oproep ‘Satellietdata ten behoeve van klimaatmitigatie en -adaptatie’ geopend voor aanvragen. De SBIR-regeling is een regeling van het NSO om de toepassing
van satellietgegevens door overheidsinstellingen te stimuleren. Overheden hebben daarbij
een concrete vraag, waarop bedrijven een antwoord formuleren in de vorm van een idee
voor een applicatie. De meest kansrijke ideeën krijgen een subsidie om van deze applicatie een werkend prototype te ontwikkelen. Het NSO heeft ‘innovatiegericht inkopen
ruimtevaart’ geïntroduceerd, met SBIR als financieringsinstrument. Aanvragen binnen de
SBIR-regeling worden beoordeeld op impact in de organisatie, technologische haalbaarheid en innovatie. Voor de oproep ‘Satellietdata ten behoeve van klimaatmitigatie en
-adaptatie’ geldt dat offertes voor fase 1, het haalbaarheidsonderzoek, tot en met 12 mei
2021 kunnen worden ingediend.

Momenteel zijn er nog geen nieuwe workshops gepland, maar zowel Van der Harten
als Van Loon benadrukken dat ze zeker zullen
worden georganiseerd. “Het hangt een beetje af van de ontwikkelingen rondom corona
en de bijbehorende beperkingen”, zo stelt
Van Loon. “We willen het toch echt graag
weer live doen en we verwachten dat dit pas
na de zomer weer kan.” Van der Harten wil
daar graag op wachten: “Met de workshops
willen we toch het liefst matchmaking faciliteren en ervoor zorgen dat partijen pilots met
elkaar opzetten. Dat lukt gewoon veel beter
als mensen elkaar live ontmoeten.” n
www.geobusiness.nl
www.spaceoffice.nl
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Geo Academie biedt vrij toegankelijk platform

Instructievideo’s opensourceGIS online
Door Timon Lobeek, Mariëlle Geers-Plasmans
en Erik Meerburg

De Geo Academie is gestart met een verzamelplatform voor GIS-instructievideo’s.
Alle video’s bij elkaar, gemaakt door professionals, die de kijker persoonlijk kan
aanspreken als deze verder geholpen wil worden. GIS-adviseur Mariëlle GeersPlasmans, student Timon Lobeek en directeur Geo Academie Erik Meerburg vertellen hierover.

Het aanbieden van instructievideo’s past goed bij de primaire doelstelling van de Geo Academie, het ontwikkelen van de kennis van geo-informatie onder de beroepsbevolking.

M

eerburg begint met op te merken dat
als iemand tegenwoordig iets wil doen
en niet weet hoe het moet, YouTube al
snel de eerste plek is waar gezocht wordt. “Een
handleiding lezen is goed, mits die goed geschreven is, maar de snelheid waarmee iemand
de juiste dingen kan vinden, is bij YouTube een
heel stuk hoger. Tenminste… zo werkt het voor
heel veel thuisactiviteiten. Dat gitaarloopje uitzoeken, de laptop openschroeven om een harde
schijf te vervangen, en zelfs de piepende thuis-

Software

kantoorstoel fixen? Geen haar op mijn hoofd die
eraan denkt om dat op de ouderwetse manier te
doen. Ik raadpleeg gewoon YouTube.”
Geers-Plasmans vult aan: “Zelf doe ik dat voor
GIS-toepassingen ook vaak. En soms geeft een
middagje filmpjes kijken daarbij hele nieuwe inzichten in hoe ik een gereedschap ook anders
kan gebruiken. Tegelijkertijd is het vaak ook wel
verdraaid lastig om de dingen te vinden die écht
waardevol zijn. Niet te simpel, niet te complex…
en dingen die ook in de Nederlandse context

nuttig zijn. Zelf heb ik een YouTube-kanaal, geojuffie, waarin ik dingen uitleg waar ik zelf mee
worstelde toen ik QGIS aan het leren was. Als
ik tegen dingen ben aangelopen, dan hebben
anderen daar vast ook vragen over, denk ik altijd. Een voordeel voor die anderen is dat ik dat
natuurlijk gewoon in het Nederlands doe.”
Meerburg: “Op mijn videokanaal geogoeroe
vinden kijkers vooral dingen die ik voor studenten en cursisten heb gemaakt. Mijn ervaring is
dat ik in een video veel sneller kan uitleggen hoe
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Het videoplatform focust op opensource-GIS: nu nog vooral QGIS, maar straks ook PostGIS, GeoServer
en Tailormap.

iets werkt dan met een beschrijving. De kijkers
zien dan ook gewoon waar ik klik. Dat is zó
waardevol.”

Kennisontwikkeling online
De afgelopen tien jaar is Meerburg druk in de
weer geweest met Stichting Geo Academie.
De primaire doelstelling van deze organisatie
is ‘het ontwikkelen van de kennis van geoinformatie onder de beroepsbevolking’ en
daarmee volgt dus de vraag hoe dat het beste
kan worden vormgegeven. “Het huidige jaar
is de kennisontwikkeling met name online gegaan. Dat hebben we zelf ook gedaan, met
online trainingen en werkplekbegeleiding, en
een hybride Vakopleiding GIS. Voor het formele onderwijs zijn heel wat video’s gemaakt
rond een flip-the-classroom-opzet. Dit jaar
werd dat natuurlijk wat plots opgedrongen,
maar alles wijst erop dat dit wel blijvertjes
zijn. Met andere woorden, de tijd is daar om
ook voor die beroepsbevolking een nieuwe

Open Stack
Het videoplatform van Geo Academie focust op de toepassingen van opensourceGIS: in eerste instantie is dat met name
QGIS, maar het idee is ook snel meer
over PostGIS, GeoServer en Tailormap
aan te bieden. Die laatste ook omdat directeur Meerburg zelf bij B3Partners is
aangehaakt, waar Tailormap vandaan
komt. En ook omdat er dan een hele
open stack wordt ondersteund: database, desktop GIS, webservices bouwen
en webviewers maken.

manier van GIS-training aan te bieden. En
dat doen we met instructievideo’s. We hebben daarvoor Timon gevraagd eens te kijken
wat hij als kansrijk ziet. En tegelijk ons ook
even de jaren twintig in te loodsen, want die
geo-wereld zit af en toe nog wat vast in eigen
tradities, dan is het goed een jonge frisse blik
erop te laten werpen.”
Lobeek vertelt dat hij het verzoek van Meerburg uitwerkt als afstudeeropdracht voor de
opleiding Creative Media and Game Technologies en best verbaasd was aan het begin.
“Ik wist helemaal niks van geo en GIS. Dat er
mensen zijn die bij de gemeente alle bomen
inventariseren en er gegevens van vastleggen, kwam als een complete verrassing, en
dat iemand daar dan ook weer wat mee kan
doen in een programma als QGIS… Echt een
heel andere wereld. Het zijn ook echt heel
andere mensen dan waar ik normaal mee
werk… Aan het begin van de opdracht ben
ik dan ook eerst begonnen met persona’s te
maken, fictieve mensen die een mogelijke
gebruiker van de GIS-instructievideo’s weergeven. Die heb ik gebruikt om een goed idee
te krijgen van de manier waarop de website
met de video’s vorm moet krijgen.”

Aansluiting bij doelgroep
Lobeek is dus verantwoordelijk voor de look
en feel van de videosite. Het resultaat van zijn
werk kan Geers-Plasmans zeker bekoren: “We
hadden Timon gevraagd omdat zijn eerdere
werk op zijn eigen website er zo anders uitzag dan gebruikelijk in de geo-wereld, maar
nadat hij de doelgroep zag werd zijn kleurgebruik een stuk… zullen we zeggen rustiger?”
Lobeek: “Ja, dat klopt. Het zit trouwens niet
alleen in de kleur, want de Geo Academie

heeft natuurlijk ook een huisstijl waar al allerlei materiaal in gemaakt is en waar ik rekening mee heb gehouden. Met een paar kleine
aanpassingen kan die huisstijl namelijk nog
wel een paar jaar mee. Nou ja, de website
moest natuurlijk wel anders. Maar niet te gek,
ik wilde het wel laten aansluiten bij de doelgroep.”
Ook Meerburg is in zijn nopjes met het eindresultaat: “Ik denk dat we nu wel echt iets
moois hebben staan met die instructievideo’s.
Op dit moment hebben we er nog maar een
beperkt aantal in staan, maar dat moet snel
meer worden. Dat willen we ook niet alleen
doen. Het idee achter dit platform is dat we
de kennis aanspreken die er is, met name bij
de geweldig goede zzp’ers en kleine bedrijven die er zijn. De Geo Academie wil graag
die krachten helpen bundelen. En ook praktisch helpen: een kort intro voor de video zelf
zodat die herkenbaar is, informatie over de
maker er direct naast op de pagina, zodat je
als kijker daar contact mee kan opnemen als
je meer wil weten. Het idee is ook dat dit platform voor iedereen gratis toegankelijk is. En
ja, er wordt wel gevraagd of ik niet bang ben
dat dit gratis platform de ‘echte’ trainingen en
opleidingen vervangt. Nou, dat lijkt me toch
een beetje stug… een kijker leert het vak zelf
niet met een paar video’s. Maar het helpt een
geïnteresseerde met bepaalde dingen natuurlijk wel verder, zaken waar deze nét even dat
kleine zetje nodig heeft. En als iemand meer
de diepte in wil, dan kan hij of zij de maker
benaderen voor aanvullende consultancy. Of
die training bij de Geo Academie volgen natuurlijk.” n
Timon Lobeek studeert in april af, en zoekt nog een leuke opdracht voor de komende maanden. In september gaat hij aan
zijn masterstudie beginnen, zie www.timonlobeek.nl. Mariëlle
Geers-Plasmans is zelfstandig GIS-adviseur, aangesloten bij
de OpenGeoGroep, en is te vinden via logischinzicht.nl. Erik
Meerburg is directeur Geo Academie, customer succes
manager bij B3Partners, en docent aan de TU Delft.
Voor meer informatie en de pagina met instructievideo’s,
zie www.geo-academie.nl.
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Integrale verstedelijkingsstrategie gewenst

Grote opgaven in een
beperkte ruimte

Door de redactie

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet
een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van
de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens
en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en
bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit
onder grote druk. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied
van Nederland. In het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’ schetsen
onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze opgaven en
geven ze verschillende beleidsopties voor de aanpak ervan. Dit artikel noemt de
belangrijkste bevindingen.

D

e opgave is om in het leefomgevingsbeleid niet alleen nieuw ruimtegebruik in te
passen, maar tegelijkertijd de omgevingskwaliteit te verbeteren. Dat vraagt om een nieuwe balans tussen de gebruikswaarde (economische benutting), belevingswaarde (perspectief
van de burger) en toekomstwaarde (ecologische
duurzaamheid) van de ruimte in Nederland.
De grote opgaven voor verstedelijking, klimaat,
natuur, waterbeheer en landbouw delen de bodem en het water als gezamenlijke onderlegger.
De randvoorwaarden die het water- en bodemsysteem aan ruimtelijke ingrepen stelt en de aangrijpingspunten vanuit datzelfde systeem voor
bijvoorbeeld klimaatadaptatie moeten daarom
veel meer dan voorheen centraal staan in het
omgevingsbeleid.
In het PBL-rapport wordt gesteld dat in de huidige situatie de gebruikswaarde dominant is en
het ecologisch systeem onder druk staat. Deze
eenzijdige oriëntatie op het maximaliseren van
de (economische) gebruikswaarde van stedelijke
gebieden en landbouwgrond heeft de kwaliteit
van de leefomgeving in Nederland onder druk
gezet. De grenzen van de draagkracht van het
onderliggende fysieke systeem zijn in zicht of al
overschreden. Dit heeft consequenties voor de
toekomstbestendigheid van de ondergrond, het
watersysteem en de biodiversiteit.
In de gewenste situatie voor de leefomgeving
zijn de waardes in balans en staan bodem en
water centraal. De opgaven voor klimaat, natuur, waterbeheer en landbouw delen een aanzienlijke watercomponent. Het ligt volgens de

Artikel

dering). De laag van de ‘ondergrond’ stelt dan
voorwaarden aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Betrokkenheid van burgers

Boven de huidige situatie, waarin het ecologische
systeem onder druk staat en onder de gewenste situatie
waarbij bodem en water centraal staan. Bron: PBL.

PBL-schrijvers om die reden voor de hand het bodem- en watersysteem van Nederland veel meer
dan voorheen als structurerend principe centraal
te stellen in het omgevingsbeleid (lagenbena-

Het omgevingsbeleid stuit naast fysieke ook op
sociale grenzen: denk aan protesten – bijvoorbeeld tegen windmolens –, gebrekkige participatie bij planvorming en het ‘afhaken’ van
bevolkingsgroepen bijvoorbeeld door wantrouwen, maar ook aan het ‘stemmen met de voeten’
door burgers en bedrijven. Dit gaat ten koste van
de sturingsmogelijkheid van de overheid. Het
betrekken van de samenleving bij de totstandkoming én uitvoering van het leefomgevingsbeleid vergt de komende periode dan ook de nodige aandacht. Het creëren van maatschappelijk
draagvlak voor de noodzakelijke ingrepen vereist daarbij een sectoroverstijgende inspanning.
Voor de betrokkenheid van burgers en het vertrouwen in overheidsbeleid zijn zaken nodig als
duidelijke langetermijndoelen, heldere kaders en
een goed begrip van de leefwereld van burgers.
De effecten van beleidsmaatregelen komen immers in die dagelijkse leefomgeving samen.
Een urgente opgave op het gebied van de verstedelijking is te voorzien in de behoefte aan
een groot aantal nieuwe woningen. De woningbouwopgave aanpakken als een onderdeel van
een bredere verstedelijkingsstrategie kan op de
langere termijn tot een duurzamer ruimtegebruik
en een hogere kwaliteit van de leefomgeving
leiden. Verstedelijking is echter meer dan alleen
woningbouw. In de afgelopen decennia heeft
het beleid enig succes gehad met het bouwen
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Voor droogte en klimaatverandering geldt dat de gevolgen van de verandering sterk verschillen per regio en dus ook een eigen aanpak vragen. Bron: PBL.

van woningen binnen bestaand stedelijk gebied,
maar tegelijkertijd is de ruimte voor werken
daarbuiten sterk gegroeid, denk aan bedrijventerreinen en aan de distributie- en datacentra
waarover de laatste tijd veel discussie is. Wanneer beleid focust op de locatie van woonwijken
en minder kijkt naar die van bedrijven, kan de
verstedelijking dus toch een aanzienlijk beslag
leggen op het buitengebied. Het beleid schiet
daarmee zijn doelen voorbij, zowel vanuit het
oogpunt van de bereikbaarheid van werklocaties als vanuit dat van behoud van groene ruimte.

Niet alles past
Er zijn meerdere aandachtspunten voor een
integrale verstedelijkingsstrategie volgens het
PBL-rapport. Om te beginnen is het zo dat door
de gezamenlijke ruimtevraag van alle opgaven
(wonen, werken, infrastructuur, groen, water,
energie) de ruimtedruk in sommige gebieden zo
groot is dat ‘niet alles past’, zoals het Rijk ook
in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) constateert. De regio is van groot belang voor duurzame verstedelijking, maar vanwege de relaties
tussen regio’s is er ook een bovenregionaal en
nationaal verstedelijkingsbeleid nodig.
Omdat stedelijke netwerken het schaalniveau
van de regio overstijgen, is het volgens het PBLrapport van belang om deze integrale verstedelijkingsstrategie nationaal op de kaart te zetten,
als bouwsteen voor de eerstvolgende actualisatie
van de NOVI. Dat maakt duidelijk waar ruimtebehoeftes botsen en waar ze mogelijk te combi-

neren zijn; in beide gevallen zijn keuzes nodig.
Prioriteit daarbij hebben logischerwijs de regio’s
met de grootste verstedelijkingsdruk.
Een ander punt van aandacht bij regionale
verstedelijking is de ruimtelijke inpassing van
klimaatadaptatie en duurzame energie op een
laag schaalniveau. In de afgelopen decennia is
veel ervaring opgedaan met regionale verstedelijking als combinatie van vooral wonen, werken
en infrastructuur, en in veel mindere mate als integraal proces. Als het Rijk nu een integrale verstedelijkingsstrategie uitwerkt – voor een breed
palet aan functies in samenhang – dan leidt dit
tot een duurzamer ruimtegebruik en een hogere
kwaliteit van de leefomgeving. Hiervoor zijn een
heldere visie van de Rijksoverheid en concrete
uitvoeringsstrategieën van het Rijk in samenwerking met de regio nodig. Regionaal en lokaal
kunnen vervolgens (sleutel)projecten de uitvoering versnellen.

Resultaatverantwoordelijkheid
In het licht van de geschetste opgaven is het
volgens het PBL-rapport van belang dat het Rijk
naast de sturing op proces meer inhoudelijke verantwoordelijkheid neemt. Dit kan op twee manieren. De eerste is door als Rijksoverheid sterker
te sturen op urgente sectorale thema’s, denk aan
het woningtekort en de stikstofproblematiek, en
decentrale overheden in staat te stellen om ruimtelijke afwegingen te maken op de regionale
schaal. Dit vereist wel dat de instrumenten en
financiële middelen voor decentrale overheden

wel meer dan nu worden ‘ontschot’; momenteel
zijn de financiën vaak gelabeld voor specifieke
doelen, wat de decentrale overheden in de praktijk belemmert bij gebiedsspecifiek beleid. Door
‘potjes’ samen te voegen, kunnen decentrale
overheden in uitvoeringsprojecten veel beter
maatwerk leveren.
De tweede manier is in de vorm van een nationaal integraal omgevingsbeleid, waarin het
Rijk ook zelf belangrijke ruimtelijke afwegingen
maakt. Daarvoor is niet alleen een andere departementale indeling nodig, maar ook een
politiek-bestuurlijke cultuur en financieringsregels
die het streven naar samenhang (synergie tussen functies) belonen. In beide opties doet het
Rijk volgens de PBL-onderzoekers er overigens
verstandig aan om meer opgavegericht te gaan
werken. In de samenwerking met de decentrale
overheden vraagt dit om ‘schakelen’ tussen de
bestuursniveaus, niet alleen om gezamenlijk beleid te maken, maar ook om dit effectief uit te
voeren. n
www.pbl.nl
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Live in november!

GeoBuzz 2021:
we komen weer samen
Door de redactie

Een jaar geleden waren de organisatoren gestart met de voorbereidingen van
GeoBuzz 2020. Noodgedwongen moesten ze stoppen. De programmacommissie
had het raamwerk voor een mooi programma gemaakt. De studentencommissie
had haar programma in de steigers. De beursinschrijvingen kwamen op gang.
Toen kwam corona.

D

e verwachting dat de invloed van corona snel over zou zijn, was wel erg
optimistisch. Niets bleek minder waar.
GeoBuzz in 2020 omvormen naar een corona-bestendig evenement was weliswaar mogelijk geweest, maar deed in de ogen van de
organisatie geen recht aan het karakter van
GeoBuzz. Het is nu eenmaal een netwerkbijeenkomst die staat of valt bij de ontmoetingen
en volle presentatiezalen waar je informatie
ophaalt. Met grote spijt, maar vanuit die realiteit is daarom besloten in 2020 geen GeoBuzz te organiseren.
Door de onverwacht snelle komst van meerdere vaccins ziet het ernaar uit dat in het
najaar weer netwerkevenementen mogelijk
zijn. En wel op zo’n wijze dat er geen beperkingen zijn zoals 1,5 meter afstand. Want
dat is voor de organisatie een voorwaarde
voor GeoBuzz. Ontmoetingen moeten volop
mogelijk zijn voor iedereen, zonder beperkingen. Anders niet.
Met die verwachting heeft de organisatie de
GeoBuzz weer opgepakt. De reacties zijn in
eerste instantie heel positief, dus: wat gaat er
gebeuren?

GeoBuzz komt in 2021 met het gevoel van 2019: een live netwerkevent waar ontmoetingen centraal staan.
Foto: Alex de Haas.

Programma
Qua programma wordt er een kwaliteitsslag gemaakt. Waren er voorheen zeer veel
presentaties, nu zijn er een beperkt aantal
presentaties per thema. Per dag zijn er twee

GIN
Voor Geo-Informatie Nederland (GIN) is GeoBuzz een belangrijke plek waar ze geoprofessionals vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs bij elkaar brengen.
Voor GIN-leden kan GeoBuzz veel opleveren. Het is bij uitstek een plek om kennis en ervaring op te doen over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Om bij te praten met oude
bekenden, maar juist ook om te netwerken en nieuwe geo-professionals te ontmoeten.
GIN verwacht veel moois, ook zij hebben tenslotte twee jaar moeten wachten op de volgende editie. GIN hoopt te laten zien waar de geo-sector op dit moment staat en samen te
kunnen kijken naar de ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren.
www.geoinformatienederland.nl

Evenement

dagvullende themaprogramma’s. Ingebed
tussen een plenaire en inspirerende opening
en afsluiting, zijn er drie blokken met presentaties over een thema. De thema’s zijn:
Klimaatadaptatie & Energietransitie
Een van de grote maatschappelijke thema’s
op dit moment is de klimaatadaptatie. Hierin
zijn veel ontwikkelingen. Een van de grote
uitdagingen is om Nederland energieneutraal te maken. Er worden 30 RES’en (Regionale Energie Strategie) gemaakt, die met
elkaar invulling geven aan de landelijke
ambitie.
Smart Mobility
De mobiliteitsontwikkelingen gaan snel. Op
GeoBuzz wordt aan dit belangrijke maatschappelijke thema volop aandacht gege-
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Studentenprogramma
GeoBuzz wordt traditioneel goed bezocht
door studenten. Het is een belangrijk evenement voor hen om zicht te krijgen op de arbeidsmogelijkheden. Voor exposanten is dit
een gelegenheid om hun HR-manager aanwezig te laten zijn. Zij kunnen studenten vertellen over de werk- en stagemogelijkheden
in hun organisatie. De studenten krijgen een
eigen programma, kunnen aansluiten bij de
themaprogramma’s en worden actief uitgedaagd om bij de exposanten langs te gaan.

GeoBuzz-beurs

De presentaties van GeoBuzz 2021 zullen in het teken staan van Klimaatadaptatie & Energietransitie,
Smart Mobility, Omgevingswet en Digital Twins. Foto: Alex de Haas.

ven. De organisatie roept op om innovaties
te laten zien, ervaringen te delen en het gesprek hierover aan te gaan.

gratis meekijken: live en achteraf. Via de
GeoBuzz-website is hiervoor een presentatieplaats te reserveren.

De GeoBuzz-beurs is het netwerkcentrum
voor ontmoetingen. Het is de plaats voor
GeoBusiness NL, overheden en andere organisaties om zich te laten zien. Er is ruimte voor
grote bedrijven, mkb en start-ups. Veel beursplaatsen zijn al bij voorinschrijvingen vanuit
2019 gereserveerd. n
www.geobuzz.nl

Omgevingswet
We staan aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet. Dit is de grootste
stelselwijziging die Nederland tot op heden
kent. Met daarin een bepalende rol voor de
informatievoorziening, waarbij geo-informatie onontbeerlijk is. Hoe wordt invulling gegeven aan de ambities van de Omgevingswet
voor een betere, snellere en eenvoudigere
dienstverlening vanuit overheden? Hoe maken we initiatieven mogelijk en waar staan
we aan de vooravond van de invoering?
Digital Twins
Bij GeoBuzz 2019 was het begrip Digital
Twin nauwelijks waarneembaar. Nu is er een
explosie aan ontwikkelingen rondom Digital
Twins. Alle reden om dit thema op GeoBuzz
te programmeren. Wat is de waarde van Digital Twins voor de maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe waardevol zijn Digital Twins
en hoe maak je die? Inzichten, innovaties en
ervaringen worden gedeeld.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt
dat iedereen voor één of meerdere thema’s
de presentatievoorstellen kan indienen. Geïnteresseerden hebben tot 15 mei de mogelijkheid om dit te doen via de GeoBuzzwebsite.

Commerciële presentaties
De komende GeoBuzz krijgen bedrijven de
gelegenheid om commerciële presentaties
te geven. Dit gebeurt in speciale Streamtheaters op de beurs. De presentaties worden
live gestreamd. Geïnteresseerden kunnen

Ook dit jaar zullen er weer talloze demonstraties bij te wonen zijn. Foto: Alex de Haas.

GeoBusiness Nederland
In 2013 heeft GeoBusiness NL het initiatief genomen om een onafhankelijke beurs, de GeoBuzz, te starten. Geo-Informatie Nederland (GIN) sloot zich aan bij dit initiatief, met als doel
haar congres en symposium te verbinden aan GeoBuzz. Deze samenwerking resulteerde in
de eerste GeoBuzz in november 2014, georganiseerd in samenwerking met Sense.
GeoBuzz is niet alleen een beurs. Het biedt bedrijven ook een podium om presentaties
te geven en te netwerken. Voor GeoBusiness NL is het belangrijk dat haar leden elkaar
kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen presenteren aan potentiële klanten en andere stakeholders uit het geo-werkveld.
GeoBusiness NL vindt het belangrijk dat GeoBuzz een onafhankelijk evenement is dat
alle mogelijkheden biedt aan haar leden om op een ongedwongen manier te netwerken.
GeoBuzz is voor GeoBusiness NL dé jaarlijkse algemene netwerkdag voor iedereen die
werkt met, of interesse heeft in, geo-informatie en technologie. De organisatie kijkt dan
ook uit naar een geweldig evenement, met een gevulde beursvloer en een mooi thematisch
programma, dat alle ruimte biedt voor veel netwerkmogelijkheden.
www.geobusiness.nl
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NEO ontwikkelt slimme oplossingen
voor de energietransitie

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

• Het geschat vermogen
en meer...
Hiermee kunt u uitgebreide analyses
maken en/of de zonnepanelen koppelen
aan andere databronnen.

Kijk op zonnepanelen.neo.nl
voor het recentste overzicht van
zonnepanelen in Nederland

Betrouwbaar en innovatief
U vindt op zonnepanelen.neo.nl een actueel
(gratis) overzicht van zonnepanelen in
Nederland. In een uitgebreide service
leveren wij u:
• Locatie van zonnepanelen, zowel op daken,
tuinen als in zonneparken
• Koppeling met de basisregistraties
• De 3D-vorm en het oppervlak

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

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

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

Actualisatie data en aanpassingen

3D Basisvoorziening verder
uitgebreid
Door de redactie

3D Basisvoorziening is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale
objecten. In april zijn de drie datasets in de voorziening vernieuwd. Deze sets zijn
gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
de gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en volledig
automatisch hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

3

D Basisvoorziening is te downloaden via
PDOK. De bezoeker kan daarbij kiezen
uit de datasets 3D Basisbestand Volledig,
3D Basisbestand Gebouwen en 3D Hoogtestatistieken Gebouwen. Deze eerste bevat driedimensionale topografische objecten voor terreinen,
water, wegen en gebouwen. Het 3D Basisbestand Gebouwen bevat driedimensionale topografische objecten voor gebouwen, waarbij onderscheid is gemaakt in hoogtesprongen. De 3D
Hoogtestatistieken Gebouwen bevat tweedimensionale geometrieën van gebouwen met daarbij
verschillende hoogtestatistieken.
3D Basisvoorziening is te gebruiken op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000. Het bestand
wordt geleverd als dataset per kaartblad. Een
kaartblad is op de kaart van Nederland te
kiezen en de downloader krijgt een CityJSONbestand met gegevens in een zip-bestand. Een
kaartbladbestand van het 3D Basisbestand Volledig beslaat tussen de 200 en 700 MB. De
kaartbladbestanden van het 3D Basisbestand
Gebouwen zijn veel kleiner en de 3D Hoogtestatistieken Gebouwen betreft één bestand voor
heel Nederland in GeoPackage 1.2.

Verschillende doeleinden
De topografie is ingewonnen op basis van luchtfoto’s uit het jaar dat de bezoeker kan kiezen
in het menu. Het hoogtemodel is gebaseerd op
luchtfoto’s en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) met dezelfde actualiteit. Hierdoor
treden minder consistentiefouten op. De data van
de BAG en de BGT zijn van 1 januari volgend
op het luchtfotojaar. Deze versie van 3D Basisvoorziening is gerealiseerd door het Kadaster in
samenwerking met het ministerie van BZK en de
Technische Universiteit Delft. De bestanden zullen
jaarlijks worden geactualiseerd.

Na het selecteren van de gewenste locatie en het gewenste luchtfotojaar, zijn de drie datasets van
3D Basisvoorziening direct te downloaden.

Het 3D-basisbestand kan toegepast worden voor
verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het
maken van 3D-visualisaties, het uitvoeren van
analyses van geluidsmodellen, schaduwanalyse,
analyse van zonnepotentie en afwateringsberekeningen. Ook is het een belangrijke basis voor
gemeenten bij de planvorming en uitvoering van
projecten in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De gemaakte plannen zijn te toetsen
met behulp van het virtuele 3D-model. In de communicatie met burgers over de impact van de gemaakte plannen op de omgeving is het daarmee
een waardevol visueel hulpmiddel.

Downloadtegels opgeknipt
Met de actualisatie van 3D Basisvoorziening in
april zijn alle producten geactualiseerd op basis
van de luchtfoto’s van 2019 en data uit de BAG

en BGT van 1 januari 2020. Daarnaast zijn de
downloadtegels van 5 km x 6 km opgeknipt
in vier delen. Dit omdat de kleinere bestandsgrootte het verwerken en downloaden versnelt.
Daarnaast zijn jaartallen en productnamen toegevoegd aan de bestandsnamen in verband met
het selecteren van meerdere producten en jaargangen. Om de bestandsgrootte te beperken,
zijn coördinaten afgerond op maximaal vier
decimalen achter de komma. Verder zijn de metadata van CityJSON verder uitgebreid en zijn
in het bestand 3D Hoogtestatistieken Gebouwen
de kwaliteitsparameters gevuld. n
www.kadaster.nl
www.pdok.nl
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Vogelonderzoek en windenergie

Risicokaarten voor
windturbines
Door Remco Takken

De impact van windturbines kan stevig zijn voor vogels. Ze kunnen in aanvaring
komen met de rotorbladen of de mast en de turbines verstoren mogelijk hun leefgebied. Kaarten zijn behulpzaam bij de planning van een windturbinepark.

D

e vereniging Sovon Vogel-onderzoek
Nederland (kortweg Sovon) organiseert landelijke vogeltellingen en
voert onderzoek uit ten behoeve van beheer,
beleid en wetenschap. Sovon onderzocht
voor het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en de provincie Utrecht
waar veel vogelsoorten voorkomen die specifiek kwetsbaar zijn voor windparken. In
het onderzoek voor de provincie Utrecht zijn
ook vliegbewegingen van vleermuizen onderzocht door de Zoogdiervereniging. Ralph
Buij van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Wageningen Environmental Research)
en vogel- en vleermuizenecoloog Roland van
der Vliet van Bureau Waardenburg hebben
inhoudelijk meegedacht bij het opstellen van
de soortenmatrix en de modellering van de
vliegbewegingen.

Gegevens
Met gegevens over de verspreiding, aantallen en vliegbewegingen van de relevante
vogelsoorten zijn kaarten gemaakt. Daarop
staan de gebieden waar naar verwachting
de risico’s van windturbines voor kwetsbare
soorten het grootst zijn. Dat is niet zonder betekenis. In Sovon Nieuws zegt Theo Verstrael,
directeur van Sovon: “Het blijkt lastig dergelijke parken van de grond te krijgen; een
goed voorbeeld is de recente discussie over
windmolens op en rond de Veluwe, breed
uitgemeten in de media omdat de aldaar
broedende Wespendief de komst van deze
molens bleek tegen te kunnen houden. Zeker
in zo’n levendig maatschappelijk debat als
dat over de toekomstige energievoorziening
is het cruciaal dat de ruimtelijke claims van
allerlei kanten worden beschouwd.”

Verschillende risico’s
In een aantal kaarten zijn de risico’s voor
vogels te zien. In de rode gebieden zijn
de risico’s het grootst, in de lichter blauw/

Praktijk

Gevoeligheidskaart niet-broedvogels. Het kaartbeeld geeft in kleuren het relatieve verschil tussen gebieden weer, van
de kans dat windturbines een negatief effect zullen hebben op niet-broedvogelpopulaties. In roodtinten de gebieden
met de hoogste kans, in blauw en wit de gebieden met de laagste kans.
BIGnieuws | april/mei 2021

45

Gevoeligheidskaart broedvogels.

Gevoeligheidskaart vogeltrek.

groen gekleurde gebieden het laagst. Dat
er verschillende kaarten zijn gemaakt, komt
doordat er verschillende risico’s spelen onder
verschillende vogels. In Nederland komen
verspreid over het jaar meer dan vierhonderd
vogelsoorten voor. Lang niet alle soorten lopen een even groot risico. Aspecten die een
rol spelen zijn tijd van het jaar (broedvogel,
niet-broedvogel, trekvogel), maar ook bijvoorbeeld grootte en vlieggedrag. Daarnaast is
er een kaart waarin de vogeltrek in beeld
is gebracht. Aangezien een windturbine er
het gehele jaar staat, is er een soortenmatrix
opgesteld waarin ook andere zaken meewegen. Denk aan de gevoeligheid van een
soort voor aanvaringen, habitatverlies en verstoring (de risico’s), ook de mate van bedreiging, zoals de Rode Lijst-status en de status
in het kader van de Vogelrichtlijn. Alle soortspecifieke kaartbeelden zijn opgesteld middels een ruimtelijk-statische modelleringsstap.
Daarin zit ook een weging voor de kwetsbaarheidsscore uit de soortenselectie. Die is
gecombineerd tot een cumulatief kaartbeeld
van zowel broed- als ook niet-broedvogels.
Voor vleermuizen zijn vergelijkbare kaarten
gemaakt per vleermuissoort, zoals voor de
gevoeligheid van de gewone dwergvleermuis
bij migratie over korte afstand.

hulp van ruimtelijke modellen kunnen kaarten
worden opgesteld met een voorspelling van
de kans op voorkomen en/of de relatieve
dichtheid. In een tweede stap moet de ruimtelijke informatie over het voorkomen van de
relevante vogelsoorten worden gebruikt om
dagelijkse vliegbewegingen te modelleren.
Dagelijkse vliegbewegingen treden op tussen
foerageergebied en slaapplaats.”

Ruimtelijke modellen
In het recentelijk door Sovon gepubliceerde
‘Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels’ valt te lezen: “Informatie over het voorkomen van soorten is voor
grote gebieden zoals een regio, provincie of
land maar zelden gebiedsdekkend. Met be-

Uitleg en interpretatie
De interpretatie van de kaarten behoeft enige
uitleg. Ze tonen slechts de verwachting van
een risico dat je loopt bij plaatsing van windturbines op een bepaalde plek. Deze verwachting is berekend op basis van wat vogelkenners weten over de aanwezigheid van soorten
en over de kennis van hun leefgebiedseisen.
Verstrael in Sovon Nieuws: “Dankzij onze tellers zijn wij in staat om hierover te adviseren.
Met gegevens over de verspreiding, aantallen
en vliegbewegingen van vogels zijn kaarten
gemaakt met gebieden waar de risico’s van
windturbines op kwetsbare soorten het grootst
zullen zijn.” De kaarten geven een beeld van
alleen de voor windturbines kwetsbare vogelen vleermuissoorten. We zien echter niet de
daadwerkelijke aanwezigheid van deze dieren en ook niet de sterfte of verstoring als er
een windturbine in het gebied zou komen te
staan. De kaarten geven daarbij geen oordeel
of het plaatsen van windenergie wel of niet
mogelijk is in een gebied. Naast de mogelijke
aanwezigheid van kwetsbare vogels, kan de
komst van nieuwe windturbines ook om andere redenen niet voldoen aan de regels van de
Wet natuurbescherming.

Gevoeligheidskaart broedvogels en niet- broedvogels.

RES-regio’s
De kaarten zijn een hulpmiddel bij het verder
uitwerken van zoekgebieden voor windenergie in Nederland. Sovon noemt expliciet de
dertig gebieden en hun ‘Regionale Energie
Strategie’, de RES-regio’s, als doelgroep. Het
helpt gemeenten en initiatiefnemers om in een
vroeg stadium informatie over de relevante vogelsoorten te betrekken bij het uitwerken van
zoekgebieden. Om daadwerkelijk te weten
of de plaatsing vogels negatief beïnvloedt,
is nader onderzoek per soort nodig. Dan
pas kan worden vastgesteld of de verwachte
kwetsbare vogelsoorten daadwerkelijk nadelige gevolgen zullen ervaren van beoogde
windturbines. De kaarten geven een indicatie. Ze zijn daarom geen vervanging van het
ecologisch (veld)onderzoek dat onderdeel is
van de plan- en vergunningverleningsprocedures in het kader van de Wet natuurbescherming. Verstrael stelt: “Hoe dan ook zullen er
niet alleen maar besluiten worden genomen
waar iedereen het mee eens is; dat is in ons
dichtbevolkte en intensief gebruikte land nu
eenmaal vrijwel onmogelijk. Een deugdelijke
onderbouwing is wel een belangrijke stap om
draagvlak te creëren voor beslissingen over
duurzame energieopwekking.” n
Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver
bij www.geotekst.eu. Voor dit artikel is geciteerd uit: Sovon
Nieuws 2021/1 en: Sierdsema H., Foppen R., van Els P.,
Kampichler C. & Stahl J. 2021. Achtergronddocument
windenergie gevoeligheidskaart vogels. Sovon-rapport
2021/09. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Zie voor meer informatie www.sovon.nl.
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Documentatiesysteem voor technische professionals

TVVL lanceert openbare
encyclopedie Technipedia
Door de redactie

Technipedia is een technische encyclopedie, openbaar en gratis beschikbaar voor
iedere technische professional die zich bezighoudt met installaties en voorzieningen in de gebouwde omgeving. Het documentatiesysteem is gemaakt om
bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te bewaren. De artikelen op Technipedia kunnen daarom door iedereen worden aangemaakt, aangevuld en geactualiseerd. Technipedia is beschikbaar gesteld via TVVL Connect, het
online communityplatform van deze organisatie.

H

et idee voor een Technipedia is ontstaan in de TVVL Expertgroep Klimaattechniek. Het komt voort uit de wens
naar een actuele versie van het welbekende
boekje Cijfers en Tabellen 2007 van SenterNovem, tegenwoordig RVO. TVVL wilde
in eerste instantie de kennis van haar leden
en andere professionals inzetten om op een
Wikipedia-achtige manier een nieuwe, online
versie te maken. Deze wens is uitgegroeid tot
een algemenere en bredere online encyclopedie voor de Installatietechniek. Technipedia
moet groeien met bijdragen van experts en
TVVL moedigt dan ook iedere technische professional aan om zijn expertise te delen via
deze encyclopedie. Initiatiefnemer en lid van
de TVVL Expertgroep Klimaattechniek Michiel
van Bruggen is in ieder geval enthousiast:
“Mijn ervaring is dat experts in het vakgebied het leuk vinden om hun kennis te delen
en Technipedia is daarvoor ideaal. Het delen
van kennis is een van de kernactiviteiten van
TVVL, en de leden van TVVL en deelnemers
op TVVL Connect hebben samen een enorm
reservoir aan kennis. We zijn dan ook erg
trots op het feit dat we deze kennisdeling nu
interactief beschikbaar kunnen stellen.”

Controleerbaar
De basisregels voor Technipedia zijn vrij
eenvoudig: het doel is zo veel mogelijk bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te
beschrijven, waarbij de informatie controleerbaar moet zijn aan de hand van reeds
gepubliceerde bronnen. Verder is de online
encyclopedie niet bedoeld om standpunten te
bevorderen, reclame te maken of bekendheid
te verkrijgen en zijn de teksten vrij beschikbaar en vrij bewerkbaar voor iedereen. Met

Software

Technipedia: de algemene en brede online encyclopedie voor de Installatietechniek.

betrekking tot dit laatste geldt nog wel dat bezoekers die deze kennisbron willen ontsluiten
zich wel eerst dienen te registreren voor een
TVVL Connect-account. Deze is gratis aan te
maken op de website.

Artikeltypen
Inhoudelijk kent Technipedia vijf soorten bijdragen oftewel artikeltypen, namelijk Definities, Formules of theorie, Componenten,
Systemen en Kengetallen en vuistregels. Deze
typen hebben een vaste omschrijving en een
artikel op Technipedia zal per definitie onder
één – en dus niet meerdere – van deze typen
vallen. Voor definities geldt dat dit een samenvattende beschrijving van een begrip betreft.
Het type formules of theorie betreft formules
die een wiskundige relatie tussen verschillende grootheden aangeeft of een theorie

beschrijft een (natuurkundig) principe wat
toepasbaar is in het werkveld. Voorbeelden
hiervan zijn thermodynamische of hydraulische principes.
Componenten betreffen zelfstandige producten, zoals een pomp, een filter of een warmtewisselaar. Deze kunnen zeer uitgebreid beschreven zijn, zoals de Inregelafsluiter in het
kader bij dit artikel. Samen kunnen de componenten dan weer onderdeel uitmaken van het
type systeem, wat de samenhang van componenten beschrijft, zonder exacte dimensies.
Een systeem kan een volledige weergave zijn
van functies zoals opwekking, distributie en
afgifte gericht op verwarmen, koelen, ventilatie, bevochtigen of (warm) drinkwater. Een
systeem geeft de exacte werking weer door
middel van figuren en/of een omschrijving.
Het laatste type kengetallen en vuistregels
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bevat artikelen over een verhoudingsgetal dat inzicht geeft in aspecten van
het werkveld of een (afgeleid) benaderingsgetal met een bepaalde betrouwbaarheid dat gebruikt kan worden
voor schattingen en eenvoudige doorrekeningen.

Categorieën
De manier waarop de artikelen worden ingedeeld is met de omschrijving
van de verschillende typen dus geheel duidelijk. Die indeling is echter
De inhoud van de categorie Opwekking, gesorteerd op omgekeerd
vooral bedoeld om de schrijvers van
alfabetische volgorde.
de bijdrages duidelijke richtlijnen te
geven. Wie informatie zoekt, heeft
acht verschillende groepen terug te vinden,
meer aan de indeling in categorieën die op
de openingspagina te vinden is. Hier zijn op alfabetische volgorde zijn dat Afgifte,

Algemeen, Behandeling, Gebouw,
Omgeving, Opwekking, Terugwinnen en Transport. Op het moment
van schrijven zijn de categorieën
Afgifte en Terugwinnen overigens
nog lege verzamelingen, maar dat
is ongetwijfeld slechts een kwestie
van tijd. Per categorie staan de
diverse artikelen op alfabetische
volgorde gerangschikt, maar wie
geen zin heeft om te klikken, kan
natuurlijk ook gebruikmaken van de
zoekfunctie. n
www.tvvlconnect.nl/wiki

Inregelafsluiter

Ontwerp

Realisatie

Een inregelafsluiter wordt gebruikt in leidingsystemen. Met een inregelafsluiter wordt een
instelbaar dynamisch drukverlies gecreëerd. De
inregelafsluiter wordt gebruikt voor het creëren
van de gewenste volumestromen in een leidingsysteem. Het inregelen van een leidingsysteem
met inregelafsluiters wordt ook wel waterzijdig
inregelen genoemd.

Ontwerpdoelen:
• de juiste inregelafsluiter kiezen.
• de instelling van de regelknop van de inregelafsluiter bepalen.

Een leidingsysteem moet waterzijdig ingeregeld
worden. Hierdoor kan er afgeweken moeten
worden van de in de ontwerpberekening bepaalde instelling van de regelknop.

Ontwerpuitgangspunten:

Verder realisatie volgens opgave van
leverancier.

Karakteristieken
De ontwerptechnische kenmerken van de inregelafsluiter zijn:
• Het regelbereik, meestal weergegeven in een
volumestroomdrukverlies grafiek.
• De Kvs-waarde bij volledig geopende inregelafsluiter.
• De inbouwmaat, meestal uitgedrukt als DNmaat.
• De drukklasse, meestal uitgedrukt als een PNklasse.
• Werktemperatuurbereik.
• De nauwkeurigheid waarmee het ingestelde
drukverlies gerealiseerd wordt.
• Geluidsproductie.

Andere kenmerken van de
inregelafsluiter zijn:
• De Inbouwlengte en overige maten.
• Regelknop met schaalaanduiding waarmee
het drukverlies ingesteld wordt.
• Optioneel, meetnippels voor het meten van het
drukverlies.
• Optioneel, meetnippel voor temperatuursensor
voor het meten van de mediumtemperatuur.
• Optioneel, volledige afsluitbaarheid bij ongewijzigde regelstand.
• Optioneel, aftapkraantje.
• Optioneel, isolatiemantel.

• Te realiseren volumestroom.
• Drukverschil waarbij gegeven volumestroom
gerealiseerd wordt.

Onderhoud
Volgens opgave leverancier.

De juiste inregelafsluiter wordt als volgt gekozen:
• Bepaal de Kvi-waarde op basis van de volumestroom en het te realiseren drukverschil.
• Kies een inregelafsluiter met de juiste inbouwmaat waarvan de gevonden Kvi-waarde in het
regelbereik ligt.
• Controleer de overige karakteristieken zoals
drukklasse, werktemperatuur e.d.
De instelling van de regelknop kan op de volgende manieren bepaald worden:
• Door het aflezen van de inregelstand in het
volumestroom-drukverlies diagram van een
inregelafsluiter met passende inbouwmaat en
regelbereik.
• Bepaal met de Kvi-waarde en de documentatie
van de leverancier de instelwaarde van de regelknop, meestal door deze af te lezen uit een
tabel of een grafiek.

Keurmerken
Kiwa watermark voor toepassingen in drinkwaterinstallaties. BRL?
Verwijzingen (andere artikelen)
Hydraulische balans
Waterzijdig inregelen
Kv waarde
Volumestroom-drukverlies

Bronnen
Productinformatie van leveranciers.
ISSO, 2013, publicatie 55, leidingwaterinstallaties. DWI, 2018, waterwerkblad WB4.3 en
WB 4.3A, www.infodwi.nl NEN, 2015, NEN
1006, Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties.

Aandachtspunten

Leveranciers:

Het volumestroom-drukverlies drukdiagram is geldig bij een bepaalde mediumtemperatuur (vaak
20°C). Omdat de viscositeit van het medium
varieert met de mediumtemperatuur is het volumestroom-drukverlies diagram niet zonder meer
te gebruiken bij andere mediumtemperaturen.

www.danfoss.com/nl-nl/
www.oventrop.com/
www.kemper-olpe.de/nl/home/
Labels: IRA, Inregelen, transport, leidingen
Type: Component

GeoBusiness Nederland, dé branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie
netwerken | kennis delen | samenwerken | themabijeenkomsten | aanspreekpunt overheid
word lid! www.geobusiness.nl

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

“Het is nooit te laat om te zijn,
wat je had kunnen zijn”
George Eliot

Steve Jobs

“Plezier in je baan zorgt voor perfectie in je werk”

“Zeventig procent van succes is
een kwestie van opdagen”

Aristoteles

Woody Allen

GEO

GEOBUZZ
DE NETWERKDAG MET BEURS EN CONGRES OVER GEO-INFORMATIE
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Opvolger BLDNG360 voor meer dan alleen gebouwen

Optimaal hergebruik data
vormt basis voor Pillr
Door Lambert-Jan Koops

Pillr is een centraal platform voor alle partijen in de bouw en is daarbij vooral een tool
die de samenwerking ondersteunt tussen collega’s, leveranciers en partners. Dit gebeurt door alle informatie op één centrale plek te beheren en controleren, zodat er één
centrale bron met up-to-date informatie ontstaat. Pillr is ontwikkeld door Ampersand
Software en wordt gedistribueerd door CAD & Company. Bas van Berkum, productmanager bij CAD & Company, vertelt over de redenen om Pillr te ontwikkelen.

Het is mogelijk om modellen te controleren op BIM-standaarden met een van de openbare regelsets zoals de BIM basis ILS.

“I

n 2016 zijn we als CAD & Company
begonnen met de ontwikkeling van
BLDNG360 als platform voor het delen
van gebouwmodellen. In de afgelopen jaren
is dat platform uitgebreid met issue management tooling en de online modelchecker. Daarnaast zijn er stappen gezet met functies voor
document management. Met de uitbreiding
van IoT-sensoren op het BLDNG360-platform
creëerden we een compleet platform voor gebouwen. Toch hadden we het idee dat er meer
te halen viel, niet alleen op het gebied van
de functionaliteiten, maar vooral door het toepassingsgebied te vergroten. We wilden een
platform dat niet alleen architecten en bouwers

Software

zou ondersteunen, maar dat ook geschikt zou
zijn voor bijvoorbeeld civieltechnische organisaties en vastgoedeigenaren. Kortom, een
platform dat veel meer doelgroepen zou kunnen aanspreken.”
Een breder opgezet platform betekende dat
de opzet en naam van BLDNG360 niet meer
voldeed, wat als gevolg had dat er een compleet nieuwe start werd gemaakt onder de
naam Pillr. Pillr is een platform voor ontwerpers, bouwers, beheerders en eigenaren van
uiteenlopende bouwwerken. Het biedt met
name de mogelijkheid om modelinformatie
constant te hergebruiken, zo stelt Van Berkum. “Dat hergebruik van het model en de

bijbehorende data is essentieel binnen onze
visie, omdat we denken dat het telkens opnieuw invoeren van gegevens een duidelijke
bottleneck is binnen het bouwproces, aangezien het zowel foutgevoelig als tijdrovend is.
We nemen binnen Pillr dus een centraal model als uitgangspunt en zorgen er daarmee
voor dat alle omliggende processen kunnen
worden verbeterd.”

Specificaties
Het idee achter Pillr is dat dit platform uiteindelijk het hele werkproces in de bouw zal
ondersteunen. Dat betekent bijvoorbeeld ook
dat de data uit het centrale model te gebrui-
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den opgelost, maar het heeft wel een hoop
gesteggel tot gevolg over de vraag waar de
fout vandaan komt en wie het verschil moet
betalen. En dat is dus te voorkomen door de
context en de geometrie samen te brengen op
één centrale plaats.”

Modellen controleren

Visueel inzicht in de data uit het BIM-model samen met de hoeveelheden voor het maken van specificaties.
In het voorbeeld op basis van de NL-Sfb codering.

ken zijn voor het maken van specificaties. Die
functionaliteit is al beschikbaar voor de ontwikkelaars van Pillr, dankzij de recente overname van S-Bestek (zie kader) door CAD &
Company. “Het idee is dat de modelleur een
model aanmaakt en dat hier vervolgens de
specificaties aan worden toegevoegd, zodat
we de geometrie en context daadwerkelijk laten samenvloeien. Dat is met name nuttig voor
een aannemer, want die heeft die gecombineerde informatie nodig en vindt het prettig
dat hij bij het aanklikken van een wand niet
alleen kan zien wat de dikte en de hoogte
van de wand is, maar ook welke manier van
lijmen er moet worden toegepast en wat de
technische beschrijving is. Om het specificatieproces te versnellen, zal Pillr bovendien
zelf specs aanmaken op basis van de NL/

S-Bestek
S-Bestek is op STABU2, STABU NL/
SfB en STABU2-Online gebaseerde webbased besteksoftware (SaaS) voor de
bouw met functies voor het online delen
van bestekken met andere bestekschrijvers. De software beschikt over een IFCimportfunctie waarmee IFC-data is in te
laden. Indien het 3D-model is gebaseerd
op de BIM Basis ILS kan binnen de NL/
SfB-module automatisch de structuur
van het bestek worden opgebouwd tot
de viercijferige NL/SfB-elementcode.
Vervolgens kan de bestekschrijver van
de objecten bouwkundige specificaties
opstellen en deze koppelen aan de technische/presentatie-eisen. Vanuit het bestek is het object met de online viewer
te zien in het model. Ook is het mogelijk
om vanuit het model de specificatie op
te vragen.

Sfb-codering. Daarna kan de bestekschrijver
zelf nog informatie toevoegen als dat nodig
is, maar een deel van het werk is dus al geautomatiseerd en dit levert een aanzienlijke
tijdswinst op.”

Calculatieberekeningen
De samenvoeging van de geometrie en de
specificaties zorgt niet alleen voor minder
fouten bij het opstellen van het bestek, maar
biedt ook de mogelijkheid om calculatieberekeningen te automatiseren. Een op de
planning staande functie die volgens Van
Berkum misverstanden en onduidelijkheid in
de dagelijkse praktijk zal helpen voorkomen.
“Een typisch voorbeeld van een probleem
dat ontstaat bij het handmatig invoeren van
gegevens is dat er ergens een verkeerde hoeveelheid genoteerd wordt, bijvoorbeeld van
een wand die moet worden gestuukt. De stukadoor biedt een offerte aan op basis van
dat verkeerde oppervlak, de calculator neemt
deze op in de berekening en vervolgens blijkt
pas tijdens de uitvoering dat er tien extra
vierkante meter is. Dat kan vaak wel wor-

De integratie van de calculatiewerkzaamheden maakt onderdeel uit van de toekomstvisie
van de ontwikkelaars van Pillr en is momenteel dus nog niet beschikbaar. Andere vormen
van hergebruik van data zijn inmiddels al wel
mogelijk, zoals bijvoorbeeld het uitwisselen
van gegevens met ERP- en MJOP-systemen.
Verder is het mogelijk om modellen te controleren op BIM-standaarden met een van de
bestaande regelsets, zoals de BIM basis ILS.
Incidenten zijn daarbij om te zetten in taken
en toe te wijzen aan projectdeelnemers.
Voor de onderliggende geometrie geldt dat
Pillr goed overweg kan met IFC’s. “Een ontwikkelaar die een breed opgezet platform wil
neerzetten, kan natuurlijk ook niet anders”,
merkt Van Berkum op. “Het is wel zo dat we
als Autodesk-partner wat extra aandacht hebben voor de koppeling met de software van
dit bedrijf – wat zich bijvoorbeeld uit in de
add-ins die we hebben gemaakt voor Revit
en NavisWorks – maar we streven er nadrukkelijk naar om van Pillr een platform te maken
waar iedereen mee overweg kan. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld ook BCF, zodat ook
Tekla- en Archicad-gebruikers mee kunnen
doen. Uiteindelijk draait het immers om het
bij elkaar brengen en hergebruiken van data,
waar ze ook vandaan komen.” n
www.pillr.nl

Pillr is een platform voor ontwerpers, bouwers, beheerders en eigenaren van uiteenlopende bouwwerken.

52

Investeringen in infrastructuur en technologie hoognodig

Een stad die zichzelf verdedigt,
herstelt en uitdaagt
Door de redactie

De 2020 Smart City Index plaatst drie Nederlandse steden in de top 30 van slimme
steden ter wereld, met Amsterdam comfortabel in de top 10. Het is bewijs dat de
overheidsstrategie om te investeren in intelligente oplossingen en technologie haar
vruchten afwerpt. Volgens Ruby Hansen, business development manager bij Atvance
Intellect Nederland, worden op het moment de bouwstenen van de ultieme slimme
stadsvisie gelegd die de basis vormen voor een intelligente toekomst die de stad, de
burger en de economie ten goede zal komen. Zij pleit dan ook voor een doorgaande
investering in techniek die de smart city mogelijk maakt.

V

olgens Hansen naderen we een keerpunt in het datatijdperk, door de toevoeging van infrastructuur en technologie
die zullen herdefiniëren wat mogelijk is. “De
technologie die de afgelopen tien jaar is gebruikt om langzaam de fundamenten van de
slimme stad te leggen, heeft nu een revolutie
ondergaan”, stelt Hansen. “Binnenkort kunnen
we de buitengewone mogelijkheden gebruiken
van 5G, realtime dataverwerking, dataopslag,
data-analyse en automatisering. Die kunnen het
potentieel van artificial intelligence (AI), machine learning en deep learning benutten om
alles te transformeren, van nutsvoorzieningen
tot verkeer tot het creëren van de zelfherstellende stad. Een data-gedreven stad die niet
alleen veilig en efficiënt is, maar ook zichzelf
kan herstellen en misschien zelfs proactief kan
aanpassen om de menselijke ervaring in deze
SMART-steden te optimaliseren.”

Smart City Strategie
De stad die zichzelf verdedigt en herstelt is geen
luchtkasteel. Het is een visie die door de overheid wordt geïmplementeerd met gerichte investeringen en technologieplanning. De Nederlandse Smart City Strategie, uitgebracht in 2017,
was gericht op de intelligente ontwikkeling van
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Eindhoven en de resultaten worden langzaam
zichtbaar. Drie van de steden staan in de Top
30 van de index, met Amsterdam voorop. De
stad heeft jarenlang slimme oplossingen centraal
gesteld in haar ontwikkeling, niet in de laatste
plaats omdat het een van de dichtstbevolkte steden ter wereld is met een bevolking van meer
dan 820 duizend mensen en meer dan 4439

Opinie

Helsinki is een van de voorlopers op het gebied van smart cities. Hier wordt de techniek onder andere gebruikt om een
klimaatneutrale stad te creëren in 2035.

mensen per vierkante kilometer. Met slimme innovatie is de stad steeds beter in staat om diensten
te leveren aan een groeiende bevolking en een
indrukwekkend aantal toeristen − meer dan 14
miljoen per jaar.

Bestuursstructuren
Recent publiceerden Ward Ooms, Marjolein
C.J. Caniëls, Nadine Roijakkers en Dieudonnee Cobben een onderzoeksartikel met de
titel ‘Ecosystems for smart cities: tracing the
evolution of governance structures in a Dutch
smart city initiative’. Dit onderzoek benadrukt
het belang van de smart city voor het verbeteren van de bewonerstevredenheid, het stimuleren van organisatieontwikkeling en het
transformeren van service-innovatie. De Nederlandse overheid loopt voorop in de aan-

pak van slimme stadsontwikkeling. Daarbij
richt de overheid zich op bestuursstructuren
en het betrekken van stakeholders om ervoor
te zorgen dat slimme diensten en oplossingen
niet alleen werken, maar ook floreren.
“Voor het succes van een smart city is het van
doorslaggevend belang dat de investeringen
worden gedaan in de juiste infrastructuur en
technologie”, zegt Hansen. “Er moet precies
worden aangegeven welke gebieden ontwikkeld moeten worden, welke onderdelen
zorgen voor vertraging, en het moet ervoor
zorgen dat data en beveiliging in elk proces
ingebakken zitten. Het huidige cyberthreat
landschap is meer dan een bedreiging, het
vereist dat een slimme stad zichzelf kan verdedigen en herstellen om de veiligheid van
zijn inwoners en services te garanderen.”
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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.

vermogen waarmee bestuurders en beslissers
– binnen de overheid en
het bedrijfsleven – realDe gemeente Rotterdam heeft al belangrijke stappen gezet richting een smart city
time beslissingen kunen hiervoor een model van de stad beschikbaar in CityGML 2.0.
nen nemen.
“We hebben toegang
Evolutie van platformen
tot nog grotere datavoInmiddels zijn de resultaten al te zien van de
lumes, terabytes en zetabytes, dankzij 5G, de
ontwikkeling van technologie en innovatie in de groeiende opslagplatformen en de cloud”, zegt
frontlinies van de slimme stad. Er is een geleidelij- Hansen. “Deze data kunnen worden gekoppeld
ke evolutie van platformen en voorzieningen die
aan specifieke oplossingen om verbeteringen
op verschillende manieren hun weg vinden in de
door te voeren in voorzieningen en de stad.
vele manieren waarop een stad samenhangt.
Mensen zijn klaar voor wat de slimme stad te
Zo zal 5G veel meer data en mogelijkheden
bieden heeft, ze willen dit niveau van verandebieden en zullen de miljoenen apparaten worring. En met al deze technologieën onder handden aangesloten die binnenkort of nu al klaar bereik staan we aan de rand van een periode
zijn voor het Internet of Things (IoT). Dit geeft de van grote veranderingen.”
stad de kans om realtime verbanden te leggen,
met snapshots waar inzichten uit kunnen komen Kostenbesparingen
Er zijn meer tastbare voordelen aan het investedie verwerkt worden met machine learning en
automatisering. Een naadloos ecosysteem van ren in een smart city, buiten betere dienstverletechnologie, bruikbare informatie en lerend ning en een mooi smartcity-imago. Zoals signifi-

cante kostenbesparingen op meerdere niveaus,
van verbeterd nutsvoorzieningenbeheer tot verminderd risico van systeemfalen tot het voorkomen van potentiële lekken voordat ze een grote
kostenpost worden. Er kan bespaard worden op
energie, water, verspilling en tijd. En de dominoeffecten van de verbetering van het milieu zijn
enorm. Ze zijn direct duidelijk door minder waterverspilling door lekkage en het teruggebrachte
energieverbruik, maar slimme steden leiden ook
tot verminderde vervuiling, betere vuilverwerking
en zo veel meer.
“Mensen zullen merken dat hun kwaliteit van
leven significant verbetert doordat ze minder tijd kwijt zijn aan administratie, reizen en
wachtrijen, en ze meer tijd hebben voor wat ze
interesseert”, concludeert Hansen. “Daarom is
investeren in slimme steden uiteindelijk een van
de meest holistische investeringen die elk bedrijf
of overheid kan doen – de waarde komt terug in
elke besparing en investering.” n
www.atvance.tech/nl

Het Zuiderkruis 33, Den Bosch
Tel.: +31-(0)73-61538-88
Mail: info@isdgroup.nl
Web: www.isdgroup.com/nl/

BIJ ISD AAN HET JUISTE ADRES VOOR

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

Met al 40 jaar ervaring het gebied van engineering is de ISD
Group een vertrouwde partner van productontwikkeling tot en
met de After-sales service.
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Map Management System van NieuwlandGeo

Onemap speelt open kaart
Door Lambert-Jan Koops

Op 4 maart 2021 presenteerde NieuwlandGeo tijdens een online bijeenkomst
Onemap, de nieuwe WebGIS-software van het bedrijf. Het is de opvolger van
WebGIS Publisher dat al jaren door een flinke klantengroep wordt gebruikt. Tijdens de meeting werd uit de doeken gedaan wat de achterliggende gedachte was
met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe software en wat de ambitie is
met deze software in de toekomst.

M

aarten van der Hoek, directeur van
NieuwlandGeo, legt uit wat de motivatie is om Onemap te ontwikkelen. “Wij zien dat heel veel bedrijven en instellingen momenteel nadenken over het meer
datagedreven aansturen van hun processen.
Daarbij worden ze ook direct met de vraag
geconfronteerd hoe ze met geodata om moeten gaan, want die spelen bij veel processen
een belangrijke rol en geven een beduidend
beter inzicht. Geodata zijn onmisbaar binnen
hedendaagse thema’s als het Digitaal Stelsel
Omgevingswet, de energietransitie en assetmanagement en daarnaast zijn deze data
essentieel bij de vorming van digital twins en
smart cities. Het werken met geo is een voorwaarde geworden en moet dus direct in te
passen zijn.”

Uitwisseling
NieuwlandGeo heeft compleet nieuwe WebGIS-software ontwikkeld die is gebaseerd op
de nieuwste technieken en volledig inspeelt
op de huidige vraag naar openheid, gebruik
van services en brondata en onderlinge uitwisseling.
Omdat geodata door zeer uiteenlopende
organisaties worden gebruikt, van aannemers en overheden tot veiligheidsregio’s en
ingenieursbureaus, dient de software voor
het gebruik van deze data een heel brede
doelgroep te kunnen bedienen. Gebruikers
moeten eenvoudig thematische kaarten kunnen opzetten en geo-functionaliteit kunnen
aanbieden aan eigen medewerkers, maar
ook voor openbaar gebruik.
Onemap moet door alle soorten organisaties
goed in te bedden zijn in de bestaande bedrijfsprocessen en ook goed aansluiten op
andere software, zo stelt Van der Hoek. “De
uitwisseling van Onemap met andere systemen hebben we gerealiseerd door te kiezen
voor een open API-structuur waarmee allerlei
koppelingen te maken zijn. Daarnaast heb-

Software

Voorbeeld van een energieprestatiekaart met filtering.

ben we door een SaaS-oplossing te realiseren, gekozen voor flexibiliteit. SaaS maakt
dat er geen architectuurkeuzes gemaakt
hoeven te worden door de afnemers en dat
zij geen updates hoeven te installeren. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van eigen
mapservices, bijvoorbeeld vanuit GeoServer
of ArcGIS-Server.”
“Saas vereenvoudigt verder het updaten van
de software die continu wordt doorontwikkeld. Dit versterkt de bewaking van de kwaliteit, verbetert de beveiliging en het versnelt
het uitrollen ervan. Maar ook het opschalen
en versterken van de performance zijn een
stuk makkelijker. NieuwlandGeo werkt daarvoor met een gecertificeerde hostingsprovider
waarbij de data in Nederland staan.”

Functioneel
Eric Ouwerkerk, accountmanager bij NieuwlandGeo, vertelt dat de werkwijze van WebGIS Publisher uitgangspunt is geweest voor
de nieuwe ontwikkelingen van Onemap.
“De eindgebruikers van dit pakket hebben
aangegeven erg tevreden te zijn over de ma-

nier waarop dat werkt, en daarom hebben
we voor Onemap als basis een gelijkvormige
opzet voor het functioneel beheer aangehouden. Op een aantal onderdelen hebben we
het beheer echter nog efficiënter gemaakt
door het te baseren op bibliotheken met herbruikbare componenten.”
Ook Ouwerkerk benadrukt dat de vereenvoudigde uitwisseling met andere systemen een
belangrijk pluspunt is van Onemap.
“Om te beginnen is Onemap Common
Ground-ready doordat Onemap via APIkoppelingen met gegevensbronnen kan
verbinden. Daarnaast kan Onemap goed
samenwerken met andere applicaties. Het
is bijvoorbeeld mogelijk om gegevens vanuit
Onemap te delen met bijvoorbeeld analysesoftware en daarna de resultaten van die
analyses weer in Onemap te presenteren. We
hebben dit als uitgangspunt genomen, omdat
Onemap op die manier goed op te nemen
is in een groter geheel van softwarepakketten, waarbij elke applicatie een eigen specialistische taak kan uitvoeren. Dat is natuurlijk
handig voor de eindgebruiker die hierdoor
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Een offshorekaart density vaarverkeer / locatie windparken.

kan blijven werken met een softwaretoepassing zonder dat hij of zij moet wisselen naar
een GIS. Eindgebruikers kunnen voor gespecialiseerde functies dus de combinatie met
software van andere leveranciers gebruiken.
Dit geeft ons verder de gelegenheid ons volledig te richten op de ontwikkeling van de
kernfunctionaliteiten van Onemap; het leveren van geografische functionaliteit.”

Onemap
De naam Onemap is gekozen omdat NieuwlandGeo wil uitdrukken dat het gaat om één
platform waarmee allerlei soorten kaarttoepassingen te maken zijn. Naast het opbouwen van bibliotheken voor het aanroepen
van services, het ontwerpen van basiskaarten
en themakaarten, het publiceren van kaarten
(onder meer in een portaal), het editen van
data via WFST, het gebruiken van kaartviewers op alle devices (desktop/tablet/telefoon), het inzetten voor een specifieke toepassing binnen een app, het koppelen van
allerlei software en gegevensbronnen van

derden (obliekfoto’s, Haal Centraal e.d.),
kun je de geo-functionaliteit dus ook in andere software aanroepen. Van het opvragen
van een locatie in een proces waar bij de
omgevingsgegevens van belang zijn, tot het
uitvoeren van een analyse in de buitenruimte of het berekenen van afstanden voor de
meest efficiënte match. Het idee daarbij is
dat het mogelijk is een applicatie te verrijken
met GIS-functies, zonder dat die functies binnen die andere applicaties hoeven te worden
ontwikkeld. Met behulp van code-embedding
en API-koppelingen zijn de kaart en de geofunctionaliteit integraal op te nemen in een
applicatie waarbij de informatie in de kaart
uit verschillende bronnen te halen is.

Roadmap
Onemap levert een next generation Map Management System, waarbij gebruikers kaartviewers kunnen opzetten in hun eigen huisstijl
of waarmee ze zonder i-frame een kaart in
een webpagina kunnen plaatsen. De software ondersteunt desgewenst een met twee-

weg SSL-certificaten beveiligde verbinding
met kaartservers. Hierdoor kunnen organisaties op een veilige manier vanuit hun eigen
netwerk OpenGIS-webservices publiceren om
die te gebruiken in de Onemap SaaS-omgeving. Voor functioneel beheerders betekent dit
een grote stap vooruit in efficiency omdat het
niet meer nodig is interne gegevens te uploaden naar een hostingserver, en daar apart te
beheren.
Dankzij de mogelijkheid om zelf API’s te koppelen aan kaartlagen is het mogelijk om externe gegevens, ook zonder geo-informatie,
te koppelen aan Onemap om de extra gegevens in de kaart te presenteren. Daarbij is
FME in te zetten voor het uitvoeren van analyses op geselecteerde objecten, maar het
is bijvoorbeeld ook mogelijk om een eigen
applicatie aan te roepen op basis van de gegevens in de kaart.

Eerste kaarten opgezet
In een bondige video-animatie is te zien hoe
Onemap in elkaar zit (zie https://vimeo.
com/517114915). Wat in ieder geval hetzelfde is gebleven: klanten mogen een onbeperkt aantal kaarten maken, waarbij het niet
uitmaakt hoeveel mensen de kaarten gebruiken.
Er is al een groep klanten die met Onemap
hun eerste kaarten en toepassingen hebben
opgezet. De overige klanten van WebGIS Publisher krijgen in de komende periode de gelegenheid aan de slag te gaan met Onemap.
Productowner Eric Kerkhoven zal hen daarbij
ondersteunen. Tijdens de online gebruikersoverleggen worden de nieuwste ontwikkelingen getoond, zoals onlangs de inpassing van
3D. De feedback van de gebruikersgroep
bepaalt vervolgens mede de roadmap voor
de doorontwikkeling. NieuwlandGeo staat
volop open voor hun inbreng en speelt zo
met Onemap op allerlei fronten open kaart. n
www.onemap.nl
www.nieuwlandgeo.nl
Video-animatie: https://vimeo.com/517114915

Voorbeeldkaart open data.
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Veiliger, nauwkeuriger en goedkoper

Bruginspecties met behulp
van digital twins
Door Meg Davis

Om de veiligheid van bruggen te waarborgen, moeten eigenaren ervoor zorgen dat
hun gegevens gemakkelijk beschikbaar, up-to-date en deelbaar zijn voor alle belanghebbenden. Dat geldt vooral voor bruginspecties, een belangrijk aspect van veilig
brugonderhoud. Digital twins bieden vervoersdiensten en -instanties betrouwbaardere
gegevens en dat leidt tot veiligere, goedkopere, tijdige en nauwkeurige inspecties.

Bij het controleren van bruggen zijn drone-opnames een waardevolle aanvulling op standaard- en veldinspecties.

B

ruggen zijn onmisbaar binnen elk transportnetwerk en het onderhoud van deze
onderdelen van de infrastructuur is dan
ook zeer belangrijk voor de openbare veiligheid. Inspecties waarbij de structurele integriteit van bruggen wordt gemeten, zijn daarmee zeer noodzakelijk, want de informatie
die tijdens deze inspecties wordt verzameld,
verschaft brugeigenaren en ingenieurs de benodigde gegevens om onderhoud, renovatie
en brugvervanging in te plannen.
Het probleem voor eigenaren van bruggen
is dat traditionele visuele inspecties arbeidsintensief zijn, dure apparatuur vereisen,
veiligheidsrisico’s kunnen opleveren en onnauwkeurig en foutgevoelig kunnen zijn,
afhankelijk van de toegankelijkheid en de
rapportagemethoden. Het verzamelen van
gegevens kan moeilijk zijn en als de inspecteurs geen gedetailleerd inzicht hebben in de
historische veranderingen, beïnvloedt dat niet
alleen de duur en de kosten van de inspectieactiviteiten, maar ook de verkeersdoor-

Opinie

stroom. In sommige landen maken nieuwe
regelgevingsvoorschriften en bijbehorende
rapportagevereisten het proces bovendien
nog complexer dan het al is.

Veranderingen in tijd
Om alle uitdagingen rondom de inspectie van
bruggen te overwinnen, voeren enkele innovatieve Bentley-klanten op een nieuwe manier
inspecties uit met behulp van digital twins. Een
digital twin kan binnen dit kader gegevens
van lopende onderzoeken, fotogrammetrie,
LiDAR en sensoren combineren en wijzigingen
in bedrijfsmiddelen op een tijdlijn weergeven,
zodat eigenaren de digitale weergave van de
infrastructuur en de gerelateerde omstandigheden in de loop van de tijd kunnen bekijken. Zo
kan het gebruik van digital twins zorgen voor
veiligere, goedkopere, tijdige en nauwkeurige
inspecties. Met digital twins kunnen eigenaren
historische veranderingen traceren en inzicht
krijgen in informatie, zoals de exacte omvang
van scheurvorming, corrosie of sectieverlies.

Ze hoeven dus geen oude opnamen te vergelijken om deze informatie te achterhalen.
Instanties zoals Minnesota Department of
Transportation gebruiken drones voor het uitvoeren van inspecties. Hierdoor bereiken ze
besparingen van maar liefst veertig procent.
Omdat bruggen zo’n lange levenscyclus hebben, tot wel honderd jaar, is het belangrijk om
structuurveranderingen in de loop van de tijd
bij te houden. Minnesota Department of Transportation kon door de inzet van drones en het
gebruik van een digital twin veranderingen in
de loop van de tijd zien en een holistisch beeld
van de brug krijgen. Zo kon de organisatie
inspecties uit het verleden vergelijken met de
huidige gegevens en op basis daarvan de efficiëntie van de inspecties verbeteren en betere
voorspellingen voor de toekomst doen.

Inspecties op afstand
De inzet van onbemande luchtvoertuigen en
drones, ter aanvulling op standaard- en veldinspecties, biedt geweldige mogelijkheden.
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soft HoloLens. Door inspecties uit te voeren
met behulp van de digital twin van de asset,
samen met hoogwaardige inspectiefuncties in
Microsoft HoloLens2, kunnen inspecteurs tot
negentig procent van de inspectie op kantoor
uitvoeren. Een digital twin biedt flexibiliteit
omdat daarmee diepgaande inspecties uit te
voeren zijn, zonder dat dit verder nog dure
apparatuur of arbeidskrachten vergt. Het gebruik van digital twins voor grote, complexe
of bijzondere bruggen verhoogt niet alleen
de veiligheid, maar kan dus ook leiden tot
aanzienlijke besparingen.

Reality mesh
De met de drone ingewonnen data gevisualiseerd in ContextCapture.

Het bekijken van de brug met een Hololens.

Een van de grootste voordelen die een digital
twin biedt, is dat hiermee een zogenaamde
reality mesh te maken is. Dit is de visualisatie
die een nieuwe dimensie geeft aan het begrip van de infrastructuur en de omliggende
topografie. Als organisaties drones gebruiken
voor hun inspecties, kunnen de foto’s, video’s
en gegevens worden gebruikt om een high-resolution reality mesh van de brug te maken. In
combinatie met andere relevante gegevens,
levert dit een geweldige digital-twinweergave
op, zowel op als buiten het netwerk, bovenof ondergronds. Het vastleggen van deze reality meshes in de loop van de tijd kan een
beter inzicht geven in de structuurveranderingen. Ook zorgt het gebruik van de meshes
ervoor dat de tijd die inspecteurs in het veld
doorbrengen aanzienlijk korter wordt.

Conclusie
De gegevens van deze inspecties kunnen snel
en eenvoudig op kantoor worden bekeken.
Door timelapse-vergelijkingen van gedetailleerde veranderingen te bekijken en specifieke aandachtsgebieden te beschrijven, kunnen
ploegen in het veld gerichter te werk gaan.
Deze veldploegen kunnen de aantekeningen
van de inspecteur direct in de asset zien, wat

visueler, nauwkeuriger en efficiënter is.
Met digital twins is het mogelijk om innovatieve processen op te zetten, zoals inspecties
op afstand. Bentley werkt hiervoor samen met
Microsoft, diverse gebruikers en partner Collins Engineering om overheden te helpen bij
het uitvoeren van virtuele bruginspecties met
behulp van AssetWise, digital twins en Micro-

Traditionele visuele inspecties die ter plaatse
plaatsvinden, zijn arbeidsintensief, vereisen
vaak dure apparatuur en het afsluiten van
rijstroken, iets wat overlast veroorzaakt voor
weggebruikers. Dit brengt veiligheidsrisico’s
met zich mee en kan bovendien onnauwkeurig en foutgevoelig zijn. Door gebruik te maken van digital twins en technologie, zoals
drones en UAV’s, is het mogelijk om grote
hoeveelheden gegevens te verzamelen, te
verwerken, op te slaan en te analyseren en
daarmee kunnen tijd en kosten worden bespaard en is de kwaliteit van de inspecties
te verhogen. De technologie kan de veiligheid van inspecteurs en het publiek in het algemeen verbeteren en de bruginfrastructuur
helpen behouden. n
Meg Davis is Bentley Systems’ industry marketing
director, Roads. Ze kan worden bereikt via
meg.davis@bentleysystems.com. Voor meer informatie over
AssetWise en ContextCapture, zie www.bentley.com.
Voor meer informatie over de Microsoft Hololens,
zie www.microsoft.com/nl-nl/hololens/hardware.

De Hololens is op elke willekeurige werkplek te gebruiken, waarbij de kijker de hologrammen kan aanraken,
vastpakken en verplaatsen.
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VDCbase over informatiemanagement in projecten

“Implementatie BIM is strategische
organisatieverandering”
Door de redactie

VDCbase helpt het gebruik van een BIM en informatiemanagement in de bouw
te verbeteren. Door projecten te begeleiden, teams te trainen en te coachen en
het gebruik van standaarden te stimuleren. Directeur en BIM-mentor Lex Ransijn
gebruikt al enkele jaren Dalux Box voor het organiseren en beheren van projectinformatie, waaronder de BIM-modellen en 2D-tekeningen.

Bij Blaak 333 in Rotterdam wordt een voormalig Rabobank-kantoor getransformeerd naar zo’n driehonderd woningen, winkels, een parkeergarage en een fietsenstalling.

L

ex Ransijn en Jasper de Mink hebben in
2018 hun gezamenlijke kennis en ervaring
met BIM en informatiemanagement gebundeld in VDCbase, om andere bedrijven te gaan
helpen. Inmiddels hebben zij al bijgedragen
aan het creëren van 28 digitale bouwplaatsen en 1.100 IFC-modellen. “Wij begeleiden
de teams van middelgrote en grote projecten
om alle benodigde en beschikbare informatie
te managen en te delen”, zegt Ransijn. “Dat
begint met het maken van strategische keuzes
in de ontwikkelfase, tot en met het realiseren
van mogelijke voordelen tijdens de uitvoering
en exploitatie. De eerste vraag die wij onze
opdrachtgevers stellen is waarom ze met een

Praktijk

BIM willen gaan werken. Pas als het antwoord
op die vraag duidelijk is, kunnen we verder
gaan met wat men wil bereiken en hoe. Het
implementeren van BIM is namelijk veel meer
een strategische organisatieverandering dan
het aanschaffen en implementeren van nieuwe
software. Omdat niet iedereen zit te wachten
op veranderingen, zijn het accepteren van
de gebruikte software en het overwinnen van
weerstanden belangrijke uitdagingen tijdens
elke BIM-implementatie.”

Organiseren projectinformatie
Net als dat er branchebrede afspraken zijn
over hoe ontwerpen en tekeningen eruit moe-

ten zien, is het noodzakelijk om het gebruik
en beheer van alle projectinformatie eenduidig te organiseren. Dat voorkomt zowel
tijdverlies door onnodig zoeken als kostbare
fouten door het gebruik van verouderde documentversies. “Bij VDCbase gebruiken wij al
enkele jaren Dalux Box Pro als een centrale
oplossing voor informatiemanagement”, vervolgt Ransijn. “Belangrijke redenen daarvoor
zijn het gebruiksgemak van die software, de
visualisatiemogelijkheden voor een 3D BIM,
2D-tekeningen en pointclouds en de ondersteuning van open standaarden. Dalux Box
Pro biedt uitgebreide functies voor het eenduidig structureren en beheren van alle be-
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In het Schonenvaert-project in Haarlem worden ruim zevenhonderd woningen, een parkeergarage, commerciële
ruimten en gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd.

standen, plugins voor veelgebruikte BIM-ontwerpsoftware, en zowel 2D- als 3D-workflows
voor het goedkeuren van documenten. Maar
ook voor het eenvoudig vergelijken van alle
wijzigingen in 2D-tekeningen en een 3D BIM.
Samengevat integreert deze software op een
eenvoudige wijze traditionele manieren van
informatiegebruik in projecten met digitaal
samenwerken op basis van een 3D BIM.”

Blaak 333 en Schonenvaert
VDCbase is onder andere door New Cheese
Development ingeschakeld voor de bouwprojecten Blaak 333 en Schonenvaert. Bij
Blaak 333 in Rotterdam wordt een voormalig Rabobank-kantoor getransformeerd naar
zo’n driehonderd woningen, winkels, een
parkeergarage en een fietsenstalling. In het
Schonenvaert-project in Haarlem worden ruim
zevenhonderd woningen, een parkeergarage,
commerciële ruimten en gemeenschappelijke
voorzieningen gerealiseerd. “New Cheese
Development (NCD) is een nieuwe generatie
ontwikkelaar die zich onderscheidt met creatief samenwerken en grote betrokkenheid bij
de bewoners voor het creëren van een duurzame woon- en werkomgeving”, vertelt Ransijn.
”Daar mogen wij al vanaf de start aan bijdragen. Bij beide projecten beheren wij via Dalux
Box Pro alle beschikbare informatie als een
eenduidige bron van de waarheid voor alle
betrokkenen. Verder kunnen zowel NCD als
de architect en bouwfysisch adviseur via de
ingebouwde BIM-viewer de ontwikkeling van
het ontwerp en toevoegingen daaraan van
andere disciplines eenvoudig online volgen.”
“Ook als opdrachtgever zijn wij blij met de
Dalux-software, omdat deze een duidelijke
structuur en overzicht geeft van de geproduceerde documenten door het ontwerpteam”,
zegt Pepijn van de Weijer, oprichter van New
Cheese Development.

Open BIM en ISO 19650
Een BIM levert meer voordelen op wanneer
deze al tijdens de voorbereidingsfase van
een project wordt gecreëerd, dan pas in de
ontwerp- of uitvoeringsfase. Als een opdrachtgever er sturing aan geeft, rendeert een BIM
en informatiemanagement tijdens de hele levenscyclus van het gebouw. “Wij adviseren
opdrachtgevers te beginnen met het maken
van een pointcloud, om de bestaande situatie
eenduidig vast te leggen”, vervolgt Ransijn.
“Daarmee hebben wij namelijk al bij meerdere projecten positioneringsfouten voorkomen.
Verder zijn wij een groot voorstander van
open BIM en ook betrokken bij de ontwikkeling daarvan. De open-BIM-standaard verbetert de interoperabiliteit van een BIM voor alle
betrokkenen en maakt ze minder afhankelijk
van de softwareleveranciers. Tenslotte is de
ISO 19650-norm voor ons een belangrijke
standaard om de komende jaren het gebruik
van een BIM en informatiemanagement te blijven verbeteren. Omdat Dalux de open-BIMontwikkelingen en de ISO 19650 nauwgezet
volgt en op basis daarvan uitbreidingen aan
de software toevoegt, zijn ze voor ons een
strategische samenwerkingspartner.” n
www.vdcbase.com
www.newcheesedevelopment.nl
www.dalux.com

De locatie van een nieuw project is meestal
geen groot vlak weiland zonder infrastructuur, landschappelijke inrichting en andere
bebouwing. De vraag is meestal niet aan de
architect om zijn wildste fantasie te creëren,
zonder rekening te houden met bestaande
elementen. Nee, de meeste projecten starten
met een vraag voor nieuwbouw of verbouw
op een bestaande locatie in een omgeving
waar al infrastructuur aanwezig is; waar
mensen wonen en werken en waar het landschap een rol speelt in de mogelijkheden of
beperkingen van het toekomstige gebouw.
Als architect moeten we met al deze factoren
rekening houden. We willen de natuur op
zo’n locatie niet aantasten en misschien zelfs
aanvullen. We willen zo goed mogelijk aansluiten op de infrastructuur die al beschikbaar
is. De mensen die in deze omgeving wonen,
willen we niet onnodig in de weg zitten met
een nieuw ontwerp, sterker nog, we willen
een positieve bijdrage leveren. De locatie en
de omgevingsfactoren zijn dus bepalend voor
de mogelijkheden die een architect heeft. Wij
beginnen daarom steeds minder vaak met
een blanco vel papier, maar gebruiken GISinformatie als onderlegger voor ons ontwerp.
We zijn in Nederland verwend met een goed
toegankelijk digitaal kaartensysteem voor
GIS-data. Via het PDOK-systeem zijn data
over infrastructuur, natuur, milieu, hoogtes,
etc. voor iedereen toegankelijk gemaakt. Dit
geeft ons als architect een goede basis om te
beginnen met het ontwerp én met BIM.
Als we het BIM-model op onze GIS-onderlegger zetten, kunnen we ook de omgeving in
3D weergeven. Zo kunnen we al goed zien
hoe het nieuwe ontwerp past in de bestaande
omgeving. Gebruikers, opdrachtgevers en
andere belanghebbenden, zoals omwonenden, kunnen wij zo beter inzicht bieden in het
eindresultaat. Dit kan via een scherm, maar
het gaat pas echt leven met Virtual Reality.
Daarmee is het ontwerp vanuit elke hoek te
bekijken en kunnen geïnteresseerden er zelfs
al virtueel in rondlopen. De uiteindelijke impact van een ontwerp op de omgeving is met
VR al in een vroeg stadium realistisch te bekijken en te beoordelen.

Dordrecht, maart 2021
Patrick Tak, ICT/VR specialist EGM architecten
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Veel aandacht voor automatisering

Langverwachte zwevende
vensters in AutoCAD 2022
Door de redactie

Al jarenlang verschijnt er een nieuwe versie van AutoCAD rond het moment dat
de zomertijd ingaat. In dat opzicht is het technisch dus niet helemaal juist om te
stellen dat gebruikers de klok gelijk kunnen zetten op het verschijnen van een
nieuwe release, maar gevoelsmatig is dat natuurlijk wel het geval. Ook dit jaar
is de ontwerpsoftware weer uitgebreid en zijn diverse functies aangepast of herzien. In dit artikel een overzicht.

Het is mogelijk om meerdere tekeningen tegelijk te bekijken en bewerken dankzij de
introductie van zwevende vensters.

H

et eerste wat opvalt aan AutoCAD
2022 is natuurlijk dat de installatie
van de software behoorlijk afwijkt van
eerdere versies. De gebruiker kan om te beginnen al aan de slag met de software, terwijl het pakket wordt geïnstalleerd, zodat de
wachttijd echt tot een minimum is afgenomen.
De software vraagt bovendien minder acties
van de gebruiker tijdens het installeren, zodat
het werk ook nog eens relatief ongestoord
kan plaatsvinden.
Wie de 2022-versie van het ontwerpprogramma installeert zal vervolgens ook direct
zien dat het starttabblad is aangepast. Het
tabblad biedt direct toegang tot niet alleen de
bestanden maar ook andere relevante zaken,
met als achterliggend idee van de ontwerpers
dat de gebruiker hierdoor makkelijker toegang heeft tot de inhoud en daarmee sneller
kan werken. Met betrekking tot die inhoud
benadrukt maker Autodesk overigens graag
dat AutoCAD 2022 zeven branchespecifieke
toolsets bevat, te weten Architecture, MEP,
Mechanical, Plant 3D, Map 3D, Raster De-

Software

Binnen Share kan de eigenaar van de tekeningen aangeven of de ontvanger de
tekening alleen mag inzien of ook mag bewerken en opslaan.

sign en Electrical. Die zijn niet nieuw, maar
wel uitgebreid en aangepast daar waar nodig. Alle toolsets bevatten inhoud en functies
voor specifieke gebruikers en voor alle toolsets heeft Autodesk bijbehorende productiviteitsstudies uitgevoerd, die in het Engels als
whitepaper beschikbaar zijn voor degenen
die echt het naadje van de kous willen weten.

Zwevende vensters
Dan naar het grote nieuws van deze release.
Een van de zaken die al een tijdje op het
wensenlijstje van menig AutoCAD-gebruiker
stond, was de mogelijkheid om meerdere
tekeningen tegelijk te kunnen bekijken en
bewerken. De in deze versie van AutoCAD
geïntroduceerde zwevende vensters zorgen
ervoor dat dit nu mogelijk is. Dankzij deze
functionaliteit kan de gebruiker tekentabbladen gemakkelijk lostrekken en ze als volledig
functionele vensters naast elkaar bekijken.
Het is zelfs mogelijk om op verschillende monitoren aan meerdere bestanden te werken.
Al met al scheelt de introductie van de zwe-

vende vensters dus behoorlijk wat tijd, want
het is nu niet meer nodig om AutoCAD meerdere malen achter elkaar op te starten.
Nieuw in AutoCAD 2022 is de tool Trace.
Deze is bedoeld om de digitale samenwerking te ondersteunen en maakt het mogelijk
om DWG-bestanden te markeren zonder dat
daarbij de bestaande tekening wordt gewijzigd. Teamgenoten kunnen daarbij een Trace
maken in de web- of mobiele app en aangeven welke ontwerpwijzigingen ze willen zien.
De Traces zijn vervolgens te openen in AutoCAD 2022 op desktop, waar de gebruiker
de feedback in relatie met het DWG-bestand
kan zien en de wijzigingen kan doorvoeren.
Dankzij Trace is het zo dus mogelijk om een
digitale samenwerkingsworkflow op te zetten
over meerdere platforms.

Share
Uiteraard was het al mogelijk om AutoCADtekeningen te delen met derden, maar in 2022
is de functionaliteit hiervoor verder verbeterd.
Hierbij is met name de beveiliging verbeterd,
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originele bestand dus onaangetast, zodat de
tekening niet per ongeluk verloren kan gaan.
Share-links zijn overigens te genereren vanuit
zowel AutoCAD als de AutoCAD-webapp terwijl de links voor de ontvanger rechtstreeks in
de AutoCAD-webapp openen.

Automatisering 1: Tellen

Count automatiseert het tellen van blokken en geometrie.

Een foutgevoelige en repetitieve taak bij het
gebruik van AutoCAD was altijd het tellen van
specifieke onderdelen. Daar is met de introductie
van Count in de 2022-versie echter een einde
aan gekomen. Count automatiseert het tellen van
blokken en geometrie en de resultaten hiervan
kunnen daarbij worden weergegeven in een
dynamische tabel, waarbij wijzigingen in de tekening ook automatisch een update van de hoeveelheden tot gevolg hebben. Het tellen kan per
laag, schaal of mirror state. Indien de software
overlappingen constateert, dan worden deze
bovendien gemarkeerd.

Automatisering 2: Publiceren

Met Push to Autodesk Docs zijn CAD-tekenbladen als PDF-bestanden naar Autodesk Docs te publiceren.

Een andere automatiseringstoevoeging in
AutoCAD 2022 is de functie Push to Autodesk
Docs. Deze maakt het mogelijk om CADtekenbladen rechtstreeks vanuit AutoCAD
als PDF-bestanden naar Autodesk Docs te
publiceren. Dat betekent dus dat de workflow aanzienlijk wordt versneld, aangezien
een gebruiker niet meer eerst de PDF’s zelf
hoeft aan te maken en lokaal op moet slaan
voor deze in de cloud kunnen worden gezet.
Overigens is de functie niet beperkt tot het delen van bestanden met Autodesk-producten.
AutoCAD 2022 kan dankzij de functionaliteit
van Drive ook verbinding maken met diverse
cloudopslagproviders, waaronder Google
Drive, Microsoft OneDrive, Box en Dropbox.
Overigens zijn dit jaar ook Autodesk Drive- en
Autodesk Docs-verbindingen toegevoegd aan
de AutoCAD-webapp, zodat de gebruiker van
de app direct bestanden kan inzien die zich in
het Autodesk-ecosysteem bevinden.

Performance

De optie Drive verzorgt de verbinding met diverse cloudopslagproviders, niet alleen die van Autodesk.

aangezien de Share-functie een link aanmaakt
die gedeeld kan worden met degenen die de
tekeningen moeten kunnen inzien. Hierbij is
het mogelijk om per persoon het toegangsniveau te bepalen: ‘View only’ of ‘Edit and save

a copy’. In het eerste geval kan de ontvanger
van de link de tekening alleen bekijken en in
het tweede geval kan de ontvanger de tekening ook bewerken en een kopie van deze bewerkte versie opslaan. In alle gevallen blijft het

Naast de hierboven genoemde zaken zijn
er uiteraard ook weer allerlei kleinere zaken
aangepast in Autodesk 2022. Zo is de performance van het pakket verbeterd en neemt
het opslaan van tekeningen nog minder tijd
in beslag dan eerst het geval was. Voor de
weergave van 2D- en 3D-afbeeldingen geldt
dat automatische regeneratie de gebruikerservaring verbetert en er met name voor zorgt
dat het pannen en zoomen zonder haperingen kan plaatsvinden. n
Voor meer informatie over AutoCAD 2022 zie
www.autodesk.nl. Voor de whitepapers van de
productiviteitsstudies, zie tinyurl.com/kfrd3rk2.
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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 kaartmateriaal 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 overheid en het bedrijfsleven. BIGnieuws wordt in controlled circulation toegezonden aan professionals in Nederland en Vlaanderen 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 Nederland. 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, uitsluitend 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 einddatum 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 envelop 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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P15s

P340

• 15.6” 4K UHD (3840 x 2160)

• Tot Intel® Xeon® W-1290P with vPro™

• Intel® Core

• Tot NVIDIA® Quadro RTX™ 5000

TM

i7 Processor (10th Gen)

• NVIDIA® Quadro® P520

• Tot 128GB geheugen

• Tot 48GB geheugen

• Tot 4 x 2TB M.2 PCIe SSD

• Tot 2TB NVMe SSD

• 9.4kg

• 1.76kg

• Explansion Slots: PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x4

Powered by Intel® Core™
10th Gen i7 processor

Gecertifieerd voor: 3DEXPERIENCE®, ANSYS®,
ArcGIS®, AutoCAD®, Creo®, MicroStation®, NX™,
Revit®, Solid Edge®, SOLIDWORKS®.

Powered by Intel® Xeon®
processor

Gecertifieerd voor: Altair® HyperWorks, ANSYS®, ANSYS
Autodesk® Alias/VRED, AutoCAD, Inventor, Revit Avid® Media
Composer, Bentley® MicroStation Dassault®, 3DEXPERIENCE,
SOLIDWORKS Nemetschek® Vectorworks, PTC Creo® ,Siemens®
NX, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix, Barco Medical Displays,
McKesson Medical Imaging

Ontdek de introductiepromo op www.thinkworkstations.nl

