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Duurzaam omgaan met energie moet ervoor zorgen dat de effecten van
klimaatverandering beperkt worden. Steeds meer overheden willen in de
toekomst klimaatneutraal zijn. Gemeente Capelle aan den IJssel is één van
die gemeenten en kijkt met luchtfoto’s en detectie algortimes naar het aantal
zonnepanelen in hun omgeving, een belangrijke vorm van hernieuwbare energie.
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Ooit las ik ergens dat vakantie voor bijna een derde van de vakantiegangers helemaal geen ontspanning is, maar juist een van de meest stressvolle gebeurtenissen van het jaar. Met name voor
mensen die het hele jaar al druk zijn met werk, huishouden en familie is vakantie niet automatisch
een pretje. Eerst is er de stress van het voorbereiden van de vakantie: de logistiek, de inkopen en
de afspraken met thuisblijvers, met als hoogtepunt natuurlijk de bijna breakdown op inpakdag.
Vervolgens blijkt de bestemming ook niet de oase van rust en reinheid te zijn die ervan verwacht
werd omdat de kinderen toch nog moeten worden beziggehouden, de buren wel erg luidruchtig
zijn of de geshopte foto’s van de website toch wel een erg vertekend beeld hebben gegeven.
Het heeft dus geld en moeite en stress gekost om twee weken op een plek te zijn waar iemand
helemaal niet wil wezen en dan moet de inpakdag voor de terugreis nog komen. De vreugde van
het weggaan is dan ook vooral de verlossing van het thuiskomen.
Aan bovenstaande moest ik denken toen ik een collega vroeg hoe haar vakantie was geweest.
Matig, was het antwoord. Met als toevoeging dat ze toch niet helemaal van zichzelf begreep
waarom ze na anderhalf jaar met haar gezin in huis te hebben gezeten, het een goed idee had
gevonden om daar nog eens twee weken in een te kleine caravan aan toe te voegen. Gelukkig
beviel de tweede vakantie haar stukken beter. Dat was de vakantie van de man en kinderen die
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op dat moment een weekje weg waren, zodat zij de tijd had om in eigen tempo het werk in te
halen wat zich gedurende haar afwezigheid had opgestapeld. Ze had nu de rust, het ritme en de
ruimte om te doen wat ze wilde, het ultieme vakantiegevoel.
Waarmee ik dus maar wil zeggen: welkom terug! Pak een kop koffie, ga even rustig zitten en lees
wat verhalen in uw favoriete tijdschrift. U bent weer aan het werk, geniet ervan!
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Voorplaat:
 Privacyrisico´s verdienen alle aandacht bij smart cities

De voorkant van BIGnieuws biedt een beeld van de werkzaamheden voor de reconstructie van de centrumkant
van Amsterdam Centraal. Zie pagina 14 en 15 voor het hele verhaal.
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Interview

De komende twintig tot dertig jaar zal onze
landelijke energiehuishouding sterk veranderen.
We moeten massaal van de fossiele brandstoffen
af en overstappen naar duurzaam opgewekte
energie. De grootte van die operatie wordt
stapje voor stapje duidelijk. Het raakt de hele
maatschappij, van burger tot grootindustrieel.

10

Praktijk

Met NedGlobe ontwikkelt NedGraphics (Cadac
Group company) een GIS-platform waarmee actuele
geo-informatie direct digitaal beschikbaar is én realtime kan worden aangepast. De in Overijssel gelegen
gemeente Hardenberg is een van de eerste gebruikers.
“In de eerste plaats kunnen we met NedGlobe de
burgers beter en sneller informeren. Tegelijk helpt het
ons bij dataverwerking en beheer.”

Henri Veldhuis is sinds 1 april 2021 business unit
manager GIS & ICT bij Sweco en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de manier waarop
projecten sneller en beter kunnen worden uitgevoerd met behulp van digitalisering. In dit gesprek
met BIGnieuws gaat hij in op de rol van digitalisering bij de ontwikkeling van nieuwe producten en
diensten, en gaat hij in op het toekomstige gebruik
van data door organisaties.

Interview

26

Atos introduceert het Urban Data Platform voor de
totstandkoming van smart cities. Het platform stelt
steden in staat grote hoeveelheden data te analyseren die worden ontsloten via een ecosysteem
van smart-citydiensten, -toepassingen en intelligente
devices. Het platform beheert en ontsluit deze data
via de operationele domeinen van steden en biedt
veilige toegang tot al deze gegevens en dashboards
voor het monitoren van data-gedreven diensten.

In het verleden werd vaak gedacht dat duurzaamheidsmaatregelen duur zijn en afbreuk
doen aan de kernactiviteit. John Fraser, president voor het VK en de Benelux bij Hexagon
Geosystems, is echter van mening dat focus
op duurzaamheid concreet tijd en geld kan
besparen en bedrijven een concurrentievoordeel
kan bieden.

56

Hardware

Software

45
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Meer begrip dankzij gevisualiseerde data

GIS, de versneller van de
energietransitie
Door de redactie

De komende twintig tot dertig jaar zal onze landelijke energiehuishouding sterk
veranderen. We moeten massaal van de fossiele brandstoffen af en overstappen
naar duurzaam opgewekte energie. De grootte van die operatie wordt stapje
voor stapje duidelijk. Het raakt de hele maatschappij, van burger tot grootindustrieel. Jaren geleden werd de energietransitie door de overheid aan de markt
overgelaten. Tegenwoordig zien we duidelijk dat de overheid sturing begint te
geven. Voorbeelden hiervan zijn de Regionale Energie Strategieën, maar ook de
nieuwe Energie(transitie)wet. Deze wet gaat de oude Gaswet vervangen voor een
duurzaam alternatief.
hoe een wind- of zonnepark in zijn omgeving
past. Er wordt gekeken naar ruimtelijke criteria, ecologie en de effecten op omliggende
energiesystemen.”
“We kunnen nu bijvoorbeeld, als het om een
windpark gaat, vanaf het moment dat er plannen zijn tot de oplevering in ieder deel van
het proces ondersteunen. Dit doen we met 3Dvisualisaties voor de participatie en met het
in beeld brengen van de KLIC-meldingen. De
klant kan met één druk op de knop via hun eigen portaal de laatste stand van zaken zien.”

Duurzame alternatieven
Een GIS-systeem bevat informatie voor ontwikkelingen, vergunningen, ontwerpen, realisatie en beheer.

Van den Berg: “Sinds januari 2021 heeft MUG
Ingenieursbureau er een afdeling Energie bij.
De afdeling ondersteunt de hele organisatie bij

D

e weg naar de energietransitie accelereert, maar hoe is het nu mogelijk om
daar grip op te houden? Hans Hainje,
afdelingshoofd Geo-ICT en Geo-Info, en Klaas
van den Berg, senior projectleider Energie van
MUG Ingenieursbureau, leggen het uit. Hainje: “In een GIS-systeem komt alles samen, van
de huidige situatie tot wat je eraan wilt veranderen. Van ontwikkelingen, vergunningen,
ontwerpen, realisatie tot en met beheer. Van
de afstand tot een transformatiehuis, geschiktheid van de locatie, ruimte in het bestemmingsplan, archeologie en bodem tot de nabijheid
van kruisingen van kabels en leidingen. In elk
facet functioneert een GIS-systeem als ankerplaats voor data. MUG Ingenieursbureau vat
daarbij alles samen in één overzicht. Pas als
alle data zijn gevisualiseerd, wordt zichtbaar

Interview

Een tracé-analyse van hoogspanningstracés van de afdeling Energie van MUG Ingenieursbureau.
BIGnieuws | september 2021
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MONDAINE Suite

Met datavisualisatie is voor de aanleg van het park al vast te stellen wat de impact van een zonnepark zal zijn in
de omgeving.

duurzame alternatieven, van planvorming tot
realisatie. We maken bijvoorbeeld perspectievenscans voor overheden, waarmee duidelijk
wordt waar ruimte is voor duurzame opwek
en waar de uitkomsten gebruikt worden voor
besluitvorming. Zo hebben we laatst voor het
Wetterskip Fryslân in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn op hun rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit doen we samen met onze partner
Ekwadraat uit Leeuwarden. Ook ontwerpen we
zonneparken en doen we veel tracé-analyses
van hoogspanningstracés voor het aansluiten
van zon- en windparken op de netwerken van
netbeheerders. Welk project we ook doen, we
starten altijd met het verzamelen van data in
een webmap.”

Nieuwe inzichten
Hainje: “De mogelijkheden die we noemen,
zijn pas het begin. De volgende stap die we
gaan maken, is het koppelen van andere bronnen en slimme logica aan ons Esri Platform.
Kijk bijvoorbeeld naar de MONDAINE Suite,
waarin het mogelijk is om gedetailleerde berekeningen van energiesystemen en infrastructuur

te maken, en de data die vanuit VIVET beschikbaar zijn. We koppelen bestaande infrastructuur en systemen aan nieuwe voorstellen en laten dit gevisualiseerd zien. Zo wordt de opwek
en het rendement in de loop van de tijd én in
de fysieke omgeving zichtbaar. Hier koppelen
we vervolgens de ruimtelijke en de ecologische
voorwaarden aan. Onze achtergrond als allround ingenieursbureau met kennis van alle facetten van deze analyses, helpt hierbij enorm.“

Impact aantonen
“In de nabije toekomst zullen we zien dat GISsystemen gekoppeld aan open databronnen en
Digital Twin-oplossingen ondersteund met AI,
dé matchmakers van de energietransitie gaan
worden”, voorspelt Van den Berg. “Dan kunnen
we aantonen wat de impact is van een duurzaam alternatief. We zouden dan bijvoorbeeld
ook de hele Regionale Energie Strategieën
met alle voorstellen inzichtelijk kunnen maken,
waarbij de dynamiek in de energiesystemen
zichtbaar wordt. Op het moment dat we een
simulatie van het effect over een heel jaar kunnen doen, wordt ook op basis van langjarig

Voor het Wetterskip Fryslân is in kaart gebracht wat de duurzame mogelijkheden zijn op hun
rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De MONDAINE Suite biedt een oplossing voor het bundelen van de krachten
van verschillende belangrijke energie-rekenmodellen. Dankzij de koppeling van
bestaande modellen ontstaat een integrale set van modellen en data. Doordat
energiemodellen op elkaar aansluiten, is
het mogelijk om data efficiënter, effectiever en consistenter met elkaar te vergelijken en te combineren.
Op energetisch gebied is het met de
MONDAINE Suite mogelijk om de effecten van een duurzame warmtestrategie
in een buurt te bepalen of de ruimtelijke
restricties ervan mee te nemen voor de
plaatsing van windturbines. Op financieel gebied kan de suite het kostenverschil
bepalen voor verschillende varianten,
bijvoorbeeld voor een warmtenet met
lagetemperatuurbron versus een volledig
elektrische oplossing. Daarnaast kan het
ook de verwachte gemiddelde kosten
per woning bepalen. Met betrekking tot
duurzaamheid kan de software de CO2besparing bepalen bij het vergelijken
van een duurzaam energiesysteem ten
opzichte van het gebruik van aardgas.

gemiddelde meteorologische waarnemingen
de impact van een duurzaam alternatief op de
balans van de aansluiting op de netbeheerder
duidelijk. Ik zie mogelijkheden om de data uit
het Digitaal Stelsel Omgevingswet te ontsluiten,
zodat er minder tijd verloren gaat in de vergunnings- en instemmingsprocedures. Je weet dan
wat waar kan en je kunt het aantonen. GIS
heeft het in zich een versneller van de transitie
te kunnen worden.”
Als elke partij dezelfde gevisualiseerde informatie krijgt, kan er meer begrip gekweekt
worden voor het plaatsen van zonne- en windenergie-alternatieven. Dit kan de groeiende
weerstand laten stagneren. Hainje: “Inmiddels
zijn alle disciplines van MUG Ingenieursbureau werkzaam voor energiegerelateerde
projecten. We ontwerpen parken, verzorgen
de vergunningen, doen landmeting en zetten
de parkinfrastructuur uit. Verder voeren wij
bodemonderzoeken en archeologische onderzoeken uit. Ten slotte beheren wij vanuit
de WIBON-plicht aangelegde kabels en leidingen voor energiepartners. Iedere discipline
gebruikt en genereert data. Door deze data
samen te voegen creëren we overzicht en een
kritieke meerwaarde. En daarmee is het mogelijk om te zorgen voor versnelling.” n
www.mug.nl
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Semantic segmentation biedt uitkomst bij herkenning

Zonnepanelen automatisch
detecteren met luchtfoto’s
Door Tieme de Jonge

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze leefomgeving. Regenbuien
komen vaker voor en worden heviger. We krijgen hetere zomers met langere periodes van droogte. Duurzaam omgaan met energie moet ervoor zorgen dat de
effecten van klimaatverandering beperkt blijven. Steeds meer overheden willen
daarom in de toekomst klimaatneutraal zijn. Gemeente Capelle aan den IJssel is
een van die gemeenten en kijkt onder meer naar het aantal zonnepanelen in hun
gemeente, een belangrijke vorm van hernieuwbare energie.

De gemeente Capelle aan den IJssel wil in 2023 er zeventigduizend zonnepanelen geplaatst hebben. Foto: Pixabay

E

r worden steeds meer zonnepanelen
aangesloten op het elektriciteitsnet. Burgers plaatsen vaker zonnepanelen op
hun daken en het aantal zonneparken groeit.
Sterker nog, de zonnesector in Nederland
groeide maar liefst met 41 procent vorig jaar,
zo bleek uit het Nationaal Solar Trendrapport

Praktijk

2021. Ruim 1 miljoen Nederlandse huizen is
inmiddels voorzien van zonnepanelen. Om
het elektriciteitsnet goed te kunnen beheren,
is het van groot belang om te weten waar
al deze zonnepanelen op de daken liggen.
De registratie van zonnepanelen is dan ook
verplicht.

Ondanks de wettelijke registratieplicht worden nog lang niet alle panelen aangemeld.
Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de
klimaatdoelstellingen en het elektriciteitsnetwerk. Zo worden op plekken in Friesland en
Drenthe systemen automatisch uitgeschakeld
door een ophoping van stroom, met alle ge-
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volgen van dien. Het is daarnaast niet alleen
van praktisch belang dat de zonnepanelen
geregistreerd worden, het is handig om te
weten waar er nog ruimte is voor meer zonnepanelen. Door meer panelen te plaatsen
is het voor gemeenten immers mogelijk om
klimaatdoelstellingen eerder te behalen. En in
het kader van de energietransitie kunnen gemeenten vanaf 2022 gebouweigenaren zelfs
verplichten om panelen te plaatsen.
Er zijn websites die de potentiële ligging van
zonnepanelen laten zien, maar de resultaten
verschillen van elkaar. De vraag is dan ook:
hoe krijgen overheden een nauwkeurig overzicht van de zonnepanelen die al geplaatst
zijn in een bepaald gebied en hoe weten zij
waar er nog nieuwe zonnepanelen geplaatst
kunnen worden? Remote sensing en het automatisch detecteren met luchtfoto’s kan een
betrouwbaar antwoord geven. En daar is
gemeente Capelle aan den IJssel druk mee
bezig.

Zeventigduizend zonnepanelen
Arjan van Etten is adviseur geo-informatie bij
de gemeente Capelle aan den IJssel. Samen
met zijn team houdt hij alle geodata van de
stad bij en zorgt hij ervoor dat de stad goed
in kaart wordt gebracht, zodat er context is
voor weloverwogen besluitvorming binnen
verschillende thema’s. Een van die thema’s
is de energietransitie. “Dat is voor ons een
grote uitdaging”, zegt Van Etten. “Het college
van burgemeesters en wethouders heeft de
stad beloofd dat in 2023 er zeventigduizend
zonnepanelen geplaatst zullen zijn. En een
paar jaar geleden stelden ze ons de vraag
hoever we daarmee zijn en wat ze nog meer
kunnen doen om die belofte waar te maken.”
Om een goed antwoord te kunnen geven op
de vragen van het college, moesten Van Etten en zijn collega’s uitzoeken hoeveel zonnepanelen er al waren geplaatst op de daken
van Capelle aan den IJssel en ook waar deze
zich bevinden in de stad. Het team heeft met
meerdere partijen analyses uitgevoerd, maar
het resultaat was niet helemaal naar wens.
“Als we naar de foto keken, zagen we dat
de analyses vaak een aantal zonnepanelen
misten. Toen zijn we simpelweg zelf begonnen om alle daken met zonnepanelen te signaleren. We hebben de panelen voorzien
van een contour, geteld en aan een ID gekoppeld. Nadat we de panelen in kaart hadden
gebracht, hebben we gekeken in welk jaartal
de panelen op de foto verschenen zijn.” Toen
alle gegevens eenmaal waren vastgelegd,
deelde de gemeente deze met IMAGEM.
Technology director bij IMAGEM Wim Bozelie, kon aan de hand van die data een Object
Detectie-algoritme ontwikkelen, trainen en het

model voor detectie automatiseren. “Na een
paar keer proberen, zagen we dat het algoritme slimmer werd en leverde het vaker de
juiste detecties op. Dit algoritme helpt ons om
panelen te detecteren wanneer we nieuwe
luchtfoto’s binnen krijgen en dat bespaart ons
heel veel tijd.”

Deep learning
Het algoritme waar Bozelie het over heeft, is
opgezet met de mutatiesignalering-oplossing
DELTA. Met DELTA is het mogelijk om aan de
hand van verschillende jaargangen luchtfoto’s, geautomatiseerd veranderingen te detecteren, onder meer in de bouw of groenpercelen. Door middel van deep learning is het
nu ook mogelijk ‘nieuwe’ objecten te detecteren, zoals zonnepanelen. Bozelie legt het uit:
“We maken gebruik van een deep-learningtechniek genaamd semantic segmentation.
Dit is terug te vinden in de Spatial Modeler,
de motor achter ERDAS IMAGINE. Semantic
segmentation is een techniek die in staat is
om context te gebruiken om te bepalen of iets
een zonnepaneel is of niet. De techniek kijkt
dus niet alleen naar het object zelf, maar ook
naar de omgeving. Hierdoor kan de techniek
zeer goed ingezet worden om panelen te detecteren.”
Nadat gemeente Capelle aan den IJssel de
data leverde aan het techteam van IMAGEM,
kon die omgezet worden naar informatie om
het deep-learningmodel te trainen. Vervolgens werd een applicatie gemaakt in DELTA
om het deep-learningmodel daadwerkelijk te
trainen om zonnepanelen te detecteren. Hierna kon de applicatie op basis van het zelf
getrainde intellect zonnepanelen detecteren
wanneer er nieuw beeldmateriaal beschikbaar is. De satellietbeelden kunnen op allerlei
manieren gebruikt worden. Zo is het mogelijk
om meerdere uitsneden te maken in één luchtfoto, om bijvoorbeeld in verschillende wijken
zonnepanelen te detecteren. Ook is het mogelijk om een vergelijking te maken uit twee
verschillende jaargangen luchtfoto’s. Zo is te
zien wanneer er zonnepanelen geplaatst zijn
in een omgeving.

Elkaar helpen
Het automatisch detecteren van de zonnepanelen brengt veel inzicht voor de gemeente
en het team van Van Etten. “We weten niet
alleen waar de zonnepanelen zich nu bevinden en hoeveel dit er zijn, maar ook of ze
vooral op de woningen liggen of juist op bedrijfspanden. Zo zien we waar er nog ruimte
voor groei is.” En de doelstelling van 2023?
“We hebben een heatmap ontwikkeld waarin
we kunnen zien waar er op welk tijdstip de
panelen geplaatst zijn. We zien steeds meer

en sneller zonnepanelen verschijnen, vooral
de afgelopen twee jaar. Als die stijgende
lijn zich doorzet, kunnen we de doelstelling
van zeventigduizend panelen halen. Dat is
een geruststelling voor het college van de gemeente.”
Gemeente Capelle aan den IJssel heeft geïnvesteerd in onderzoek en realisatie van een
eigen remote-sensingmodel voor het detecteren van zonnepanelen. De gemeente wil dit
model graag via DELTA delen met andere
gemeenten in Nederland. Van Etten: “We vinden het belangrijk om zulke zaken en inzichten te delen met andere gemeenten, zodat zij
niet dezelfde lange weg hoeven af te leggen,
maar kunnen instromen. We hebben er tenslotte moeite, tijd en middelen ingestopt om
dit voor elkaar te krijgen. Andere gemeenten
zullen weer iets hebben waar wij iets mee
kunnen, maar het gaat ons vooral om dat we
iets hebben gecreëerd waar andere gemeenten profijt van kunnen hebben.” Het model
van Capelle aan den IJssel biedt inzicht in de
plekken waar zonnepanelen aanwezig zijn.
Dit ondersteunt de energietransitie en doelstellingen om klimaatneutraal te worden en
het geeft daarnaast informatie over de veiligheid en beschikbaarheid van het elektriciteitsnetwerk. n
Tieme de Jonge is marketing communicatie specialist bij
IMAGEM. Voor meer informatie, zie www.imagem.nl.
Voor het Nationaal Solar Trendrapport 2021,
zie www.solarsolutions.nl/trendrapport.

10

Meer dan twintig thema’s inzichtelijk gemaakt via kaart

Hardenberg verbetert
informatievoorziening via site
Door Jos Cortenraad

Met NedGlobe ontwikkelt NedGraphics (Cadac Group company) een GIS-platform
waarmee actuele geo-informatie direct digitaal beschikbaar is én realtime kan
worden aangepast. De in Overijssel gelegen gemeente Hardenberg is een van
de eerste gebruikers. “In de eerste plaats kunnen we met NedGlobe de burgers
beter en sneller informeren. Tegelijk helpt het ons bij dataverwerking en beheer.”

O

p zoek naar een bouwkavel of stukje
grond in Hardenberg? Navigeer in
de website Hardenberg.nl naar ‘Hardenberg op de kaart’ en er ontvouwt zich een
overzichtelijk menu met tegels die elk een specifiek aanbod projecteren op de landkaart van
de zestigduizend inwoners tellende stad. Van
campings tot en met hondenuitlaatstroken, van
begraafplaatsen tot en met volkstuinen. Meer
dan twintig thema’s met inderdaad ook de beschikbare bouwkavels en te koop staande huizen en bedrijven. In één oogopslag wordt met
behulp van de legenda duidelijk welke panden
al verkocht zijn, in optie zijn of nog beschikbaar
zijn. “Heel overzichtelijk inderdaad”, zegt Erwin
Marsman, senior medewerker Geo Informatie
bij de gemeente Hardenberg en verantwoordelijk voor de uitrol van NedGlobe in zijn gemeente. “In het nog zeer recente verleden was deze
informatie alleen beschikbaar op aanvraag. Als
pdf-bestand, niet zelden verouderd. Het duurde
lang voordat we de juiste informatie konden
aanleveren. En het was ook arbeidsintensief om
alle bestanden actueel te houden en telkens nieuwe pdf’s te maken. Nu verwerken we nieuwe
data met enkele muisklikken in beheersystemen
en NedGlobe wordt weer gevoed vanuit deze
beheersystemen. Zo is de informatie op onze
website altijd up-to-date. Belangrijk voor bijvoorbeeld de ondernemer met investeringsplannen.
Of voor de burger die een huis zoekt en meteen
even wil onderzoeken hoe het zit met scholen
of sportaccommodaties in de buurt en met vergunningen. Want ook die informatie hebben we
netjes onder een tegel gezet.”

Compleet nieuw
De zoeker op Hardenberg.nl zal er blij mee zijn
en tegelijk weinig merken van de moderne techniek die achter de userinterface draait. “NedGlobe biedt veel vrijheid en mogelijkheden om
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Het NedGlobe-portaal van de gemeente Hardenberg met alle thema’s op een rij.

te werken met GIS”, vertelt Rijk Wesselo, accountmanager bij NedGraphics. “De mogelijkheden
om informatie te delen zijn flink uitgebreid. Uiteraard kan een gebruiker alle mogelijke data
projecteren op een kaart. Gebouwen, wegen,
water, maar ook ondergrondse infrastructuur zoals leidingen, kabels en buizen. Het mooie aan
NedGlobe is dat deze informatie op basis van
standaarden actueel gehouden wordt en eenvoudig te delen is met anderen.”
Marsman kan dat beamen. “We hebben de afgelopen maanden de nodige meters gemaakt.
Veel open data zijn hier al beschikbaar gesteld.
De overstap van het informeren met behulp van
statische pdf’s en andere bestanden naar actuele
informatie in NedGlobe vergt eenmalig wat inrichtingswerk. Daarna zijn de voordelen groot,
dat blijkt nu al. Niet alleen is onze informatievoorziening naar de burger verbeterd, we zien
ook winst in de dagelijkse praktijk. Het systeem is

namelijk ook geschikt voor inspecties en inventarisaties. Neem de WOZ-taxaties. Taxateurs gaan
op pad, tikken ter plekke met behulp van GPS
relevante informatie in hun tablet of telefoon, maken een foto van het pand en zetten alle gegevens in de database. Een ander voorbeeld: wegwerkzaamheden, afsluitingen, meldingen over
omgewaaide bomen of de eikenprocessierups;
we zetten het direct op de kaart. Met NedGlobe
is het ook mogelijk dat inwoners zelf meldingen
invoeren over bijvoorbeeld scheve stoeptegels
of zwerfafval. Uiteraard moet dat dan gecheckt
worden, maar we kunnen als gemeente sneller
reageren.”

Webservices
NedGlobe wordt aangeboden als Software
as a Service (SaaS) op basis van webservices.
Dat betekent niet per se dat geo-informatie in de
Azure-cloud van NedGraphics hoeft te staan,
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Column
Even
voorstellen …
Als één van de weinige ontwerpers heb ik
me een aantal jaar geleden volledig toegelegd op het werken met Revit. Daarmee
betrad ik een grijs gebied, tussen twee werelden in. In mijn eerste column voor BIGnieuws leg ik graag uit welke gevolgen dit
had.

Voor elk thema is de bijbehorende informatie geprojecteerd op een kaart, hier alle KLIC-data.

maar ook vanuit de DMZ-omgeving kan worden
aangeboden: “NedGlobe is SaaS, dit betekent
dat klanten niet om hoeven te kijken naar technisch beheer. Ook beschikt iedereen direct over
de nieuwe functionaliteit zodra wij een nieuwe
versie vrijgeven. De klant hoeft NedGlobe enkel in te richten en bepaalt welke data gedeeld
worden en welke niet. Met NedGlobe willen we
gemeenten een GIS-systeem leveren dat minder
technisch is dan bestaande lokale systemen én
dat voorbereid is op de toekomst van Common
Ground en waarin informatie op basis van standaarden en API’s wordt uitgewisseld”, zo vertelt
Wesselo.

Steeds meer clicks
De gemeente Hardenberg is al vele jaren een
vaste relatie van NedGraphics. De beslissing om
NedGlobe als early adapter te omarmen had

ook te maken met wederzijds vertrouwen, stelt
Marsman. “Uiteindelijk zou NedGlobe ook de
werkdruk van het ambtelijk apparaat moeten
verlichten. We zien steeds meer clicks op de
kaarten en ik verwacht ook dat daardoor minder telefoontjes en informatieverzoeken bij onze
mensen belanden. We gaan dat binnenkort
meten. Voorlopig zijn we nog aan het finetunen. Zo willen we de ondergrondse infrastructuur zichtbaar maken. Handig als er gegraven
moet worden. We gaan NedGlobe zeker verder
benutten. Snelle levering van informatie aan de
burgers en in de eigen organisatie is voor een
gemeente cruciaal.” n
Jos Cortenraad is tekstschrijver bij BCcommunicatie. Voor
meer informatie over de in dit artikel genoemde onderwerpen, zie www.hardenberg.nl en www.cadac.com.

Aan de ene kant was er de wereld van de
architect, waarin terughoudende collega’s
bang waren al hun creativiteit te verliezen
in de Revitwereld van parameters en standaarden. Zij zagen een programma waarin
allerlei elementen, zoals wanden, vloeren
en deuren, voorgeprogrammeerd zijn. Foutmelding na foutmelding popte op als iets
niet volgens ‘de regels’ was ingevoerd. Zelf
had ik daar geen last van: ik kon en kan
mijn creativiteit prima kwijt in het softwarepakket. Bovendien, wie zich tussen twee
werelden begeeft, kan foutmeldingen ook
makkelijker negeren.
De andere wereld waar ik naast werkte,
was de wereld van de BIM-manager, BIMregisseur, BIM-modelleur, BIM-coördinator,
BIM-specialist en VR-expert. Kortom: de
mensen die daadwerkelijk kennis hadden
van alles wat BIM-gerelateerd is. De groep
mensen die zenuwachtig werd wanneer
het model niet ‘gedetached’ werd, en die
daarom wellicht af en toe een kolom (of
twee) miste. Die zich kon afvragen waarom
sommige delen ineens niet meer te editen
waren. Die in de DO-fase nog gevraagd
werd het 0-punt te verplaatsen. Die hun
stramienplan zag verdwijnen en later weer
zag terugkeren in een groep met gordijnen.
In deze laatste groep werd ik snel als verdachte (een creatieve ontwerper geïnfiltreerd tussen de BIM-deskundigen) aangemerkt, en vooruit, dat was soms ook wel
terecht. Al denk ik dat al mijn gesprekken
met deze groep mij een betere ontwerper
hebben gemaakt, hen betere modelleurs,
en ons gezamenlijke project ook foutlozer. Dat maakt mij, voor alle BIM’ers, een
droom om mee samen te werken, en vanaf
nu deel ik hier dan ook als columnist stukjes
van mijn droom met jullie. Aangenaam!
Dordrecht, augustus 2021
Marieke de Graauw, architect EGM architecten

De gemeente Hardenberg zet NedGlobe niet alleen in voor informatieverstrekking, maar gebruikt het ook bij
inwinning, zoals de taxatie van in aanbouw zijnde woningen.

12

Data, locatie-informatie en essentiële werkzaamheden in platform

Tensing omarmt Snowflake
met FME
Door Remco Takken

Snowflake is een product van buiten de geosector. Als partner van SAFE Software,
de bedenker van de ETL-tool FME, legde geodatadiensten-leverancier Tensing de
link met locatiedata.
een mogelijkheid aan toe: volledige ondersteuning voor geografie.

Snowflake en geodata

De Snowflake-architectuur

T

raditionele datastructuren kunnen complex, duur en aan beperkingen onderhevig zijn. Snowflake wil hiervoor een
goedkoper en minder complex alternatief
bieden. In het cloudgebaseerde platform
hoef je alleen gegevens te uploaden. Het
systeem doet de rest. Snowflake kent drie
lagen: de centrale opslag, multi-cluster compute en cloud services. Via de beveiligde
ecosystemen kunnen organisaties eenvoudig
gegevens delen met andere gebruikers en
bedrijven. Waar een hiërarchisch ingericht
datawarehouse gegevens opslaat in bestanden of mappen, gebruikt een data lake, een
platte architectuur om gegevens op te slaan.
Ivo de Liefde, geodataspecialist bij Tensing,
legt uit: “Snowflake wordt vaak ingezet als
dataplatform bij grote organisaties. Vaak zie
je een versnipperd data-landschap met veel
silo’s, en losse databases. De Snowflake Data
Cloud neemt problemen weg op dat vlak en
stelt bedrijven aan de hand van data in staat

Interview

om zich te focussen op hun primaire taak.
Maar: apart genoeg zitten er nog geen geodata in Snowflake.”

Analyses over vele datasets
Er zijn verschillende redenen waarom organisaties interesse tonen in een speciaal platform voor data. Denk aan het doorbreken
van datasilo’s, het creëren en eenvoudig
toegankelijk maken van analyses over vele
datasets. Snowflake stelt zakelijke gebruikers
zoals Pepsico, Stedin en Allianz in staat om
de kracht van de cloud te benutten door gegevens op een centrale plaats op te slaan en
vrijwel onbeperkte ‘compute’ te gebruiken
voor data-engineering en -analyse. Dit creëert nieuwe inzichten waarmee ze kunnen
inspelen op de behoeften van hun klanten. De
Liefde stelt: “Je hebt niet langer te maken met
losse systemen met eigen datasets, maar één
platform voor de hele organisatie: het is heel
breed.” En sinds kort voegde Tensing daar

De vraag naar geodata kwam terecht bij SAFE
Software, en zij legden de vraag bij Tensing.
“Bij niet-geografische data moet je denken aan
numeriek opgeslagen assetgegevens, of informatie over waterkwaliteit. Daar is wel degelijk
een locatie relevant, maar het is niet expliciet
zo opgeslagen.” Om het potentieel van geoinformatie binnen Snowflake naar een hoger
niveau te tillen, biedt Tensing extra mogelijkheden door FME te integreren met Snowflake. Het
is mogelijk om gegevens op te slaan met elk
coördinatensysteem (lokaal of globaal) en ook
met hoogte (z-coördinaten). De inzet van FME
is op verschillende niveaus relevant binnen
Snowflake. De eerste betreft de mogelijkheid
om data in en uit Snowflake te halen vanuit
GIS. Daarnaast vind je FME terug op de plek
waar de analyses plaatsvinden in Snowflake.
Als je een query maakt waarin je bijvoorbeeld
een lijst met adressen moet geocoderen, klaart
FME de klus. Zo kun je adressen verrijken met
een locatie op een kaart. Snowflake zelf kan
dit niet.

Gebruikers zijn geen GIS’ers
Klanten die al Snowflake inzetten, hebben
daarnaast meestal ook een GIS-afdeling.
“Sterker nog: grote utilities hebben vaak ook
al FME. Wanneer zij die koppeling maken,
kunnen ze ook binnen Snowflake met geografische data werken”, aldus De Liefde.
“Het gaat erom dat ze de beschikking willen krijgen over geodata binnen het grotere
dataplatform.” Het interessante aan deze
koppeling is dat deze ook bedoeld is voor
Snowflake-medewerkers, die vaak geen GISof FME-kennis hebben. “Snowflake stelde
een ‘Snowflake-Only-Experience’ als voorwaarde. De gebruikers blijven gewoon hun
dingen doen zoals ze dat in Snowflake ge-
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heer zijn immers niet meer nodig. De business
kan gebruikmaken van alle data zonder dat
er aan de achterkant veel werkzaamheden
aan vastzitten. Voor de data in ruimtelijke databases (van Esri’s File Geodatabase tot de
relationele databases van Oracle) betekent
het dat er nieuwe gebruikersgroepen worden
aangeboord. Ivo de Liefde: “Een interessant
detail is dat de oprichters van Snowflake bij
Oracle vandaan komen. Zij ontwikkelden
nieuwe ideeën omtrent werken in de cloud
en dat resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Snowflake. Oracle-kenners zullen
elementen herkennen in de manier waarop
het is opgebouwd.” n
Functionaliteiten van het Snowflake-platform.
Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver

wend zijn.” Snowflake ontsluit gegevens bijvoorbeeld naar BI-dashboards, of naar notebookomgevingen voor het gebruik in Data
Science-projecten. “Vooral interessant zijn de
analyses waar data uit verschillende bronnen
samenkomen”, weidt De Liefde uit. “Dat kunnen zware analyses of berekeningen zijn die
je wil laten opschalen. Daar is het platform
goed in.”

Gegevens consolideren
Door de oogharen gezien lijken de uitgangspunten van de Snowflake Data Cloud enigszins op basisregistraties, maar dan voor bedrijven. Zo kun je gegevens consolideren tot
één betrouwbare bron die meerdere soorten
bedrijfstoepassingen ondersteunt. Het stroomlijnt de manier waarop verschillende teams,
zowel intern als extern, gegevens delen. Nog
een groot voordeel: teams werken samen
zonder dat ze gegevens hoeven te kopiëren.
Zo voorkom je dat er verschillende kopieën in
omloop raken, met alle ongewenste gevolgen
van dien. Ook neemt een groot intern platform security-issues weg. Zo stelt Snowflake je
in staat relevante restricties voor data-toegang
in te stellen en minimaliseert het de proble-

men met databeheer en de naleving van het
beheer van meerdere kopieën van dezelfde
datasets. Het platform automatiseert en haalt
de complexiteit weg, van gegevensopslag
en gegevensverwerking tot transactiebeheer,
beveiliging, governance en metadatabeheer.

bij www.geotekst.eu.
Voor meer informatie over de in dit artikel
besproken onderwerpen,
zie www.tensing.com/labs/snowflake-introductie.

Architectuur, Oracle
Snowflake wordt aangeboden als een dienst,
een managed service, klanten betalen dus
enkel voor de seconden dat er rekenkracht
wordt verbruikt. De Snowflake Data Cloudarchitectuur scheidt rekenkracht (compute)
van opslag (storage). Dit is belangrijk omdat
on-premises databases de twee samenvoegt.
Dat betekent dat je de grootte van je instantie moet afstemmen op je grootste werklast.
Daarmee gaan ook de kosten die daarbij horen omhoog. In Snowflake kunnen workloads
gescheiden worden voor ongelimiteerde
schaalbaarheid en parallelle verwerking. De
performance van gekoppelde dashboards en
rapportages zullen nooit worden beïnvloed
door andere workloads. De architectuur, met
daarin functionaliteit zoals Time Travel en
Zero Copy Cloning, zorgt ook voor kostenbesparing. Kopieën van data en intensief be-

De Snowflake Data Cloud: eenvoudig datasets beschikbaar maken voor intern en
extern gebruik.

Snowflake als verbindende factor binnen de organisatie.
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Plein centraal station Amsterdam ondergaat reconstructie

Maatvoering essentieel bij
project De Entree
Door de redactie

Geomaat werkt mee aan een indrukwekkend project, namelijk aan de vernieuwing van de centrumzijde van station Amsterdam Centraal. In totaal verzorgen
de medewerkers van het bedrijf ruim anderhalf tot twee jaar de maatvoering
van het project De Entree. Dagelijks is er een ervaren maatvoerder van Geomaat
werkzaam op dit omvangrijke project. Door de locatie is er veel dynamiek en is
een goede werkvoorbereiding en planning noodzakelijk.

I

n 2018 startte de reconstructie van de drukke centrumkant van station Amsterdam Centraal, een klus die pas in 2023 klaar zal zijn.
Max Bögl en Knipscheer reconstrueren hierbij
het plein voor het Centraal Station, dat prettiger, veiliger en beter bereikbaar wordt voor
reizigers, bezoekers en omwonenden. Dat
betekent minder auto’s en meer ruimte voor
voetgangers en fietsers. Het hele gebied tussen
de Kamperbrug en de Droogbak wordt overzichtelijker en aantrekkelijker. Het water wordt
groter en onder dat water komt een fietsenstalling voor zevenduizend fietsen.
Sinds 2018 rijden er al geen auto’s meer voor
het station. De tramsporen en haltes worden
vernieuwd en de haltes worden geschikt gemaakt voor gehandicapten. De vernieuwing is
een verbetering voor alle Amsterdammers en
bezoekers die hier lopen, fietsen en het openbaar vervoer nemen.

Geomaat zorgt binnen het project De Entree voor de bovengrondse maatvoering.

Werken op de vierkante meter
De reconstructie van het stationsplein vindt plaats
op een bijzondere en dynamische locatie: midden in Amsterdam. Tijdens de verbouwing moet
het gebied leefbaar blijven voor bewoners terwijl ook de ondernemers niet mogen lijden onder de werkzaamheden. Voor alle partijen in
de buurt geldt dat de ‘tent open moet blijven’,
van tramvervoer tot station en van hotels tot
rederijen. En dat is een grote uitdaging, want
dit is een plek waar alle vormen van openbaar
vervoer te vinden zijn; trein, tram, metro, bus,
pontveer en de ov-reiziger. Dagelijks passeren er
driehonderdduizend reizigers het gebied aan de
voorkant van het centraal station en er vertrekken
zo’n dertienhonderd tramritten per dag.
In opdracht van Knipscheer zorgt Geomaat voor
de maatvoering van de wegen en alles wat
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hierbij komt kijken. Omdat het zo’n uitdagend
project is voor alle betrokken partijen, zijn structuur, planning en ervaring de sleutelwoorden
voor een succesvolle uitvoering. Vanwege de
beperkte toegankelijkheid wordt er gewerkt met
deelgebieden. Erik de Jong, maatvoerder van
Geomaat, werkt letterlijk ‘op de vierkante meter’
en de beperkte toegankelijkheid van deze ‘hot
spot’ zorgt ervoor dat hij iedere dag vanuit de
parkeergarage met een bolderkar richting zijn
werk gaat. “Het is een prachtige locatie om te
werken, alleen een ideale werkplek is het niet in
de drukte”, zo vat projectleider Bart Heneweer
het samen. Hij erkent dat het een ingewikkelde
locatie is, maar ziet daar ook de lol van in: “We
zijn het natuurlijk wel gewend om te werken aan
grootschalige en complexe projecten, dus het le-

vert geen onoverkomelijke problemen op. In mijn
ogen zijn de uitdagende projecten ook juist de
meest interessante. Neem bijvoorbeeld Parkway
A6, de Rijnland route, Aanpak Ring Zuid Groningen en de Vechtdalverbinding, allemaal grote en
bijzondere projecten die leuk zijn om te doen.”

Keuring en revisie
Geomaat zorgt binnen het project De Entree
voor de bovengrondse maatvoering. Hier valt
de maatvoering van wegen en de bomen onder. Alle aanpassingen van de aannemer moeten exact passen binnen de richtlijnen van de
gemeente Amsterdam. Met andere woorden,
het eindresultaat moet precies zo zijn als in het
ontwerp bedacht is. Hiervoor zijn keuringsrapporten nodig waarin alle maten en toleranties
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Geomaat levert de revisietekeningen voor de keuringsrapporten en zorgt er zo
samen met de aannemer voor dat de uitvoering volgens plan verloopt.

Er zijn volop tramlijnen aanwezig in het projectgebied: dagelijks vertrekken er
dertienhonderd trams.

beschreven zijn. Voor deze keuringsrapporten
levert Geomaat de revisietekeningen aan. Zo
zorgt het bedrijf er samen met de aannemer voor
dat de uitvoering precies volgens het ontwerp en
de eisen verloopt.

De revisietekeningen levert Geomaat op een
innovatieve manier aan. De afdeling Proces &
Innovatie heeft hier namelijk specifieke software
voor ontwikkeld. Met de software worden automatisch maatafwijkingen opgespoord en gere-

gistreerd, wat veel sneller en preciezer is dan
een handmatige controle. n
www.geomaat.nl
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Autoriteit Persoonsgegevens brengt advies uit

Privacyrisico´s verdienen alle
aandacht bij opzet smart cities
Door de redactie

In 2019 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verkennend onderzoek gestart naar de ontwikkeling van smart cities. De AP heeft daarbij gekeken naar
de manier waarop gemeenten in de ontwikkelingsfase omgaan met de privacy
van bewoners en bezoekers. Deze zomer verschenen de aanbevelingen en werd
recent het onderzoek geüpdatet. Relevant voor alle partijen die in de openbare
ruimte werken met sensoren en/of gebruikmaken van privacygevoelige data.

D

e Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft
in de Focus 2020-2023 digitale overheid als één van de drie focusgebieden
bestempeld. Smart cities is hierin een belangrijk
aandachtsgebied vanwege de groeiende inzet
van datagedreven toepassingen die persoonsgegevens verwerken in de openbare ruimte.
Deze toepassingen zitten veelal nog in de ontwikkelings- of groeifase, waarbij ook vragen
rondom de bescherming van persoonsgegevens een belangrijke rol spelen. De AP heeft
vanuit dit aandachtsgebied besloten een onderzoek te starten naar smart-citytoepassingen
door gemeenten om de omgang met persoonsgegevens in de Nederlandse smart city in kaart
te brengen. Hiermee beoogt de AP duurzame
innovatie, waarbij de privacy van betrokken
burgers in smart cities is gewaarborgd, te stimuleren.
De AP definieert smart cities als stedelijke gebieden die met technologie oplossingen vinden
voor bijvoorbeeld mobiliteit, energie, veiligheid
of huisvesting. De AP gebruikt daarbij smart city
als term die alle openbare ruimte in Nederland
omvat, ook dorpen, natuur en agrarische gebieden.
Onder een smart-citytoepassing verstaat de AP
het verzamelen en verwerken van (persoons)gegevens over of in de openbare ruimte door
de inzet van sensoren, technologie of andere
toepassingen om inzicht in, of analysemogelijkheden over de openbare ruimte te verkrijgen,
of sturing van de openbare ruimte mogelijk te
maken. Er bestaat een breed scala aan smartcitytoepassingen die mogelijk onder deze definitie vallen. Te denken valt aan de inzet van
wifi- en bluetoothtracking, inzet van (mobiele of
gedragen) camera’s, of sensoren die data verzamelen over verkeer of geluid.

Artikel

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: “Het waarborgen van privacy in de ontwikkeling van
smart-citytoepassingen zorgt voor duurzame oplossingen met maatschappelijke meerwaarde die binnen de grenzen
van de privacywet vallen.”
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De gemeente Den Haag is een van de voorlopers op het gebied van smart-citytoepassingen, uiteraard met oog voor de privacybescherming van de burgers.

Gebaseerd op wetgeving
Binnen het kader van smart cities maken
gemeenten tegenwoordig gebruik van datagedreven oplossingen en verzamelen of
combineren ze data op andere manieren
dan voorheen het geval was. Vaak gaat
het daarbij om verwerking van persoonsgegevens en vandaar ook dat de AP hier zich
specifiek over heeft gebogen. Aleid Wolfsen,
voorzitter van de AP zegt erover: “Het is een
groot goed om je in het openbaar vrij te kunnen bewegen en je onbespied te weten. Het
digitaal volgen van mensen op (semi-)openbare plekken is een inbreuk op de privacy
die slechts bij uitzondering is toegestaan. Het
moet steeds zijn gebaseerd op wetgeving
die voldoende duidelijk en nauwkeurig is en
waarvan de toepassing steeds voldoende
voorspelbaar is.”
“De AP juicht innovatief gebruik van data
voor meerwaarde in de openbare ruimte toe,
mits de privacy van burgers voldoende is gewaarborgd. De smart-citytoepassingen moeten namelijk voldoen aan de eisen van de
AVG. Het waarborgen van privacy in de ont-

wikkeling van smart-citytoepassingen zorgt
voor duurzame oplossingen met maatschappelijke meerwaarde die binnen de grenzen
van de privacywet vallen”, aldus Wolfsen.

Beheersbaar
Voordat gemeenten smart-citytoepassingen
ontwikkelen, moeten zij in kaart brengen
welke privacyrisico’s daarbij komen kijken.
Deze moeten zij beheersbaar maken vóór de
start van de verwerking van de persoonsgegevens. Dit kan met een specifiek instrument,
een data protection impact assessment (DPIA,
zie kader). Als de gemeente geen maatregelen kan treffen om de privacyrisico’s af te dekken en er hoge restrisico’s blijven bestaan,
moet zij de verwerking in een voorafgaande
raadpleging aan de AP voorleggen. De AP
benadrukt deze verplichting bij smart-citytoepassingen en roept op om rekening te houden met een doorlooptijd van 14 weken voor
een eventuele voorafgaande raadpleging.
Wie bijvoorbeeld een smart-citytoepassing
wil inzetten voor een bepaald evenement, zal
daar dus op tijd aan moeten beginnen.

De AP heeft tijdens het onderzoek naar smart
cities gekeken naar de mate waarin gemeenten gebruikmaken van smart-citytoepassingen
en hoe ze bij de ontwikkeling en invoering
daarvan de persoonsgegevens van inwoners
en bezoekers beschermen. De verschillen bij
de inzet van smart-citytoepassingen bleken
daarbij groot te zijn. Sommige gemeenten
lopen sterk voorop in de ontwikkeling van
smart-citytoepassingen en zetten hiervoor
nieuwe technologieën in, maar er zijn ook
gemeenten die geen of heel weinig smartcitytoepassingen gebruiken. Dit verschil lijkt
sterk beïnvloed te worden door specifieke
vraagstukken en door grootte, verstedelijking
en bevolkingsdichtheid van de gemeente. Het
verschil tussen gemeenten uit zich in zowel
het aantal toepassingen als het innovatieve
karakter van de gekozen technologie voor
de toepassingen. Het grootste gedeelte van
de toepassingen is overigens gericht op mobiliteit en (verkeers)veiligheid, variërend van
het meten van bezoekers- en verkeersstromen
tot het monitoren van uitgaansgebieden. Dit
alles heeft uiteraard ook als gevolg dat elke
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Voor de gemeente Amsterdam is het Amsterdam Smart City Dashboard ontwikkeld door Geodan.

gemeente haar eigen privacymaatregelen
moet kiezen.

Adviezen
Om de privacy van inwoners te borgen, wijst
de AP op de verschillende aspecten bij de
ontwikkeling van smart-citytoepassingen. In
de eerste plaats is het advies om ervoor te
zorgen dat de basisbeginselen van de AVG
op orde zijn. Om het proces te bewaken dienen er bovendien voldoende mensen en middelen beschikbaar te zijn voor het organiseren van privacy binnen de gemeente en dient

de interne privacytoezichthouder de eigen rol
goed uit te kunnen oefenen.
De AP geeft de aanbeveling om de DPIA niet
alleen uit te voeren, maar ook te publiceren,
zodat burgers weten op welke manier hun
privacy geborgd is bij de ontwikkeling van
de smart city. De burgers kunnen sowieso een
bijdrage leveren aan het proces door hun
kennis te delen bij het in kaart brengen van
de risico’s. Zij kennen hun eigen leefomgeving het best en kunnen meedenken over de
gevolgen van een technische toepassing.
Vanuit praktisch oogpunt is het verstandig

om duidelijk beleid te maken voor de inzet
van smart-citytoepassingen en dit te vertalen
naar praktische handvatten voor uitvoering.
Daarbij dient ook kritisch te worden bekeken
of aan te schaffen producten en diensten van
derden aan de AVG voldoen, waarbij het
specifieke gebruik van producten en diensten
binnen de context van de gemeente op de
AVG wordt getoetst en dus niet alleen het product of de dienst op zichzelf.
Omdat de AP constateerde dat gemeenten
vaak niet alleen opereren bij smart-citytoepassingen, adviseert deze om bij samenwer-

Data protection impact assessment (DPIA)
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens (Wjsg) kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om
vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te
verkleinen. In de AVG, Wpg en Wjsg is op hoofdlijnen aangegeven wanneer een DPIA verplicht is. Dat is het geval als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke moet dit privacyrisico zelf bepalen. Indien het hoog is, mogen er gegevens worden verwerkt voordat een DPIA is uitgevoerd.
De AVG geeft aan dat er in ieder geval een DPIA moet worden uitgevoerd als een organisatie systematisch en uitgebreid persoonlijke
aspecten evalueert gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en daarop besluiten baseert die gevolgen hebben voor mensen; op grote
schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt of strafrechtelijke gegevens verwerkt en/of op grote schaal en systematisch mensen volgt in
een publiek toegankelijk gebied.
Een goed uitgevoerde DPIA geeft inzicht in de risico’s die de verwerking oplevert voor de betrokkenen. En in de maatregelen die een
organisatie moet nemen om de risico’s af te dekken. Wanneer uit de DPIA naar voren komt dat de verwerking van persoonsgegevens een
hoog risico oplevert en het niet lukt om (voldoende) maatregelen te vinden om dit risico te beperken, dient een organisatie met de AP te
overleggen voor deze met de verwerking start.
In verband met de technologische veranderingen raadt de AP aan om periodiek een DPIA uit te voeren, ook als de gegevensverwerking
zelf niet is veranderd. De gesuggereerde frequentie is daarbij één keer per drie jaar.
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op een met die doelen onverenigbare wijze.
Een voorbeeld is de inzet van camera’s voor
handhavingsdoeleinden, waarbij de beelden
later ook worden gebruikt voor druktemetingen. Dit kan alleen wanneer het nieuwe doel
verenigbaar is met het oorspronkelijke doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld en
verwerkt. Bij elk nieuw doel, nieuw proces
of inzet van nieuwe technologie zal opnieuw
moeten worden getoetst door gemeenten of
de nieuwe doelen passen bij de oorspronkelijke doelen van de gemeente.

Surveillancemaatschappij?

Monique Verdier, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: “De technische mogelijkheden zijn oneindig,
maar aan wat ethisch en juridisch toelaatbaar is zit een grens.”

kingsverbanden duidelijk in beeld te brengen
wie waarvoor verantwoordelijk is. Welke organisatie moet bijvoorbeeld een datalek melden als het fout gaat? En kunnen burgers die
hun gegevens willen opvragen terecht bij de
gemeente of moeten zij daarvoor naar een
andere partij?
Ten slotte roept de AP de gemeenteraden op
om ook scherp te zijn op digitalisering en de
inzet van smart-citytoepassingen. De raadsleden moeten daarom voldoende kennis hebben en informatie over smart-citytoepassingen krijgen om hun controlerende taak goed
uit te kunnen voeren.

Valkuilen
De AP benadrukt dat de adviezen van deze
organisatie nodig zijn omdat blijkt dat gemeenten niet altijd voldoende stilstaan bij

de privacywetgeving. Dit terwijl dit juist essentieel is bij smart-citytoepassingen waarbij
persoonsgegevens van de burgers worden
verwerkt. Slecht ontwikkelde toepassingen
kunnen ten koste gaan van de vrijheid van
inwoners en bezoekers van die gemeente. Bijvoorbeeld wanneer burgers in de openbare
ruimte worden gevolgd op een manier die
niet nodig is of niet is toegestaan. Het komt
bij smart-citytoepassingen niet zelden voor
dat deze in eerste instantie worden ingezet
als oplossing voor een bepaald doel, maar
later ook als ‘handig’ worden gezien voor
de oplossing van andere (beleids)doelen.
Dit staat op gespannen voet met het doelbindingsprincipe. Doelbinding bestaat uit twee
elementen: doelen moeten welbepaald, goed
omschreven en gerechtvaardigd zijn en gegevens mogen niet verder worden verwerkt

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP
waarschuwt voor de valkuilen bij smartcitytoepassingen: “Het gevaar bestaat dat
we naar een surveillancemaatschappij gaan
waar iemand niet meer ongedwongen over
straat kan lopen. De inzet van technologie
kan gemeenten weliswaar meer inzicht geven in het gebruik van de openbare ruimte,
maar dat mag niet zonder stil te staan bij de
prijs die de inwoners en bezoekers van die
gemeente hiervoor betalen. Hoe verhoudt het
verzamelen van hun gegevens in de openbare ruimte zich tot hun vrijheid? Wie kan
er allemaal bij die gegevens en waar mogen
die voor worden gebruikt? Welke informatie
mag aan elkaar worden gekoppeld? De technische mogelijkheden zijn oneindig, maar
aan wat ethisch en juridisch toelaatbaar is zit
een grens.”
Nederland beschikt over veel technologische
kennis en innovatiekracht. Gemeenten kunnen dit goed benutten voor het ontwikkelen
van privacyvriendelijke smart-citytoepassingen. Tenminste, als die technologie wel echt
nodig is om een probleem in de openbare
ruimte aan te kunnen pakken. Want waar een
probleem zonder inzet van die technologie
en data kan worden opgelost, moet een gemeente deze vaak minder ingrijpende optie
onderzoeken.
“Technologie kan ons helpen om onze problemen op te lossen en de stad leefbaarder en
veiliger te maken. Maar we moeten het wel
zo inregelen dat ze niet zelf allerlei nieuwe
problemen en onveiligheidsgevoelens veroorzaken. Bestuurders en ambtenaren moeten de
rechten en vrijheden van burgers uiterst serieus nemen. Dat betekent dat zij hun privacy
ook daadwerkelijk meenemen bij elke stap in
de ontwikkeling naar een smart city. Laat privacy het startpunt zijn van innovatie, niet het
sluitstuk”, besluit Verdier. n
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Bridge Calamity Recognizer

Pegamento wint Challenge
Detectie Rijkswaterstaat
Door de redactie

Pegamento uit Zeist heeft de Challenge Detectie 2020 van Rijkswaterstaat gewonnen, met een methode om bruggen veiliger te maken. De ‘Bridge Calamity Recognizer’ is verkozen tot winnend concept vanwege de toepassing van beeldherkenning
en interface-ontwerp op praktijksituaties en het volgen van personen, vervoermiddelen en andere voorwerpen over de hele brug. Een slimme totaaloplossing die de
risico’s bij het bedienen van bruggen beperkt en gewonden en doden voorkomt.

R

ijkswaterstaat wil het bedienen van
objecten zoals bruggen nog veiliger
maken met slimme technologie. Met de
Challenge Detectie 2020 daagde de organisatie partijen uit om nieuwe oplossingen te
vinden. Pegamento won de challenge met de
zogenaamde Bridge Calamity Recognizer
(BCR): een technologische oplossing waarbij
Pegamento de eigen expertise van beeldherkenning en interface-ontwerp combineert
om personen, vervoermiddelen en andere
voorwerpen over de hele brug te detecteren
en zo onveilige situaties te voorkomen. Het
BCR-systeem kan met meerdere camera’s
weggebruikers volgen door middel van Artificial Intelligence en geeft de operator via
een dashboard de mogelijkheid om te zien
wat er op het brugdek gebeurt en ziet een
melding over de status van de brug. Deze kan
variëren van ‘brug veilig’, ‘brug niet veilig’
en ‘brug wellicht onveilig’, zodat de operator
snel een inschatting kan maken van de situatie. De operator kan vanuit elke hoek terugkijken wat er gebeurde bij potentieel onveilige situaties om zo een goed geïnformeerde
beslissing te maken.

‘Bridge Calamity Recognizer’
Pegamento werkte op het moment dat de
challenge van start ging al aan een systeem
voor de Koninklijke Marechaussee. Daarbij
worden mensen en hun kijkgedrag in de
openbare ruimte met meerdere camera’s gevolgd. Het bedrijf zag dat deze oplossing
daarmee ook zou voldoen aan de vraag van
Rijkswaterstaat voor het detecteren van wisselende en onveilige situaties op het brugdek.
Het systeem hoefde alleen nog geschikt te
worden gemaakt voor het volgen van fietsen

Artikel

Het BCR-systeem toont de operator via een dashboard wat er op het brugdek gebeurt.

en voertuigen. “We hebben ons aangemeld
en zijn de specifieke functies voor de vraag
van Rijkswaterstaat gaan ontwikkelen”, licht
Thomas de Wolf van Pegamento toe. “We
hebben gesproken met brugoperators over
wat hen zou helpen en gebruiksvriendelijke
tools gebouwd om hun werk overzichtelijker
te maken. Met de Bridge Calamity Recognizer bewaken ze de veiligheid op afstand,
met de output van meerdere camera’s die via
kunstmatige intelligentie tot één informatief
geheel wordt gesmeed.”

Andere toepassingen

lekeurige verkeerssituatie in kaart te brengen
op een online dashboard, bijvoorbeeld bij
waterwegen en sluizen, maar ook verkeersknooppunten of publieke ruimtes en logistieke
centra. Ook zijn er allerlei combinaties mogelijk met andere systemen, waardoor statistieken verzameld kunnen worden over verkeersdrukte, gewicht en slijtage voor het wegdek
in het algemeen. Verder kijkt de ontwikkelaar
nog naar mogelijkheden voor toepassing bij
sportwedstrijden, veiligheid van personen op
heftrucks in magazijnen en voor slechtzienden in het verkeer. n

In 2022 zal het detecteersysteem officieel in
gebruik worden genomen. Pegamento ziet
daarbij mogelijkheden om het systeem ook te
gebruiken op andere plekken dan alleen bij
bruggen. Met verbonden camera’s zijn wilBIGnieuws | september 2021
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Product as a service stimuleert innovatie bouwpartijen

´t Centrum eerste circulaire
kantoorgebouw van België
Door Lambert-Jan Koops

In 2018 organiseerde Kamp C een circulair aanbestedingstraject ter voorbereiding
van de bouw van het eerste circulaire kantoorgebouw van België: ’t Centrum. Dit
innovatieve gebouw zal de thuisbasis zijn voor Kamp C en moet de katalysator
worden voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. Rond deze hotspot
voor bouwinnovatie zal na de oplevering dan ook ruimte zijn voor andere circulaire bouwprojecten. BIGnieuws sprak met Sofie Torfs, projectverantwoordelijke
bij Kamp C, over de doelen van deze organisatie en de bouw van ´t Centrum.

K

amp C is een APB, oftewel een autonoom provinciebedrijf van de provincie
Antwerpen. Deze organisatie wil de
transitie naar een duurzame samenleving versnellen door te focussen op twee principes:
duurzaamheid en innovatie. Beide met de
focus op de bebouwde omgeving en transitie
als driver.
Zowel bij duurzaamheid als bij innovatie,
zoekt Kamp C naar zaken die een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Dat betekent dat
de organisatie zich dus niet zozeer bemoeit
met dingen die al goed lopen, maar vooral
geïnteresseerd is in processen en ideeën die
nog in ontwikkeling zijn en nog verder dienen
te worden uitgebouwd. Kamp C wil de bouwsector begeleiden bij de evolutie tot een door
duurzaamheid gedreven sector en de organisatie zet daarbij onder andere in op circulair
bouwen. Deze vorm van bouwen wordt gepromoot en ondersteund door concrete projecten, waarvan de bouw van ´t Centrum het
meest aansprekende voorbeeld is.

Gunning niet op prijs
“Het belangrijkste bij de aanbesteding, het
ontwerp en de bouw van ’t Centrum is eigenlijk dat we hiermee willen aantonen dat er
helemaal geen reden is om aan het traditionele bouwproces vast te houden”, opent Torfs
haar verhaal over dit gebouw. “Zo hebben
we bij de aanbesteding in 2018 er bewust
voor gekozen om de gunning niet alleen op
de prijs te doen. Het vergelijken op prijs alleen is om allerlei redenen belemmerend voor
de ontwikkeling van circulair bouwen. Om
te beginnen is het al zo dat de goedkoopste
oplossing niet per se de meest duurzame is.
Daarnaast werkt het gunnen op prijs ook in

Praktijk

Circulair kantoorgebouw ’t Centrum zal straks een gezonde en comfortabele werkomgeving bieden waar binnen- en
buitenruimte in elkaar overlopen.

de hand dat grote, bestaande organisaties
de opdracht makkelijker kunnen binnenhalen dan nieuwe samenwerkingsverbanden,
terwijl deze laatste juist weer belangrijk zijn
voor de ontwikkeling van en de innovatie binnen het circulair bouwen. Vandaar dus dat
we de markt zijn opgegaan met een vaste
prijs en de aanbesteding uitgevoerd hebben
op basis van circulaire en duurzame prestaties. Die manier van gunnen was geheel
nieuw en daarmee is de totstandkoming van
´t Centrum ook een testcase voor het proces,
wat in onze ogen veel belangrijker is dan de
bouw van het gebouw op zichzelf.”

Begeleiding onmisbaar
Kamp C werkte samen met het adviserend
consultancybureau Alba Concepts voor de

aanbesteding. Deze laatste ondersteunde
Kamp C bij het concreet maken van de ambities, de uitwerking van de financiële en
juridische aspecten van de aanbesteding en
de opmaak van de nodige aanbestedingsdocumenten. “Omdat het de eerste keer was dat
wij als organisatie een dergelijk bouwproject
moesten aansturen, leek het ons verstandig
om ons te laten begeleiden door een ervaren
partner in plaats van zelf alles uit te zoeken
en de fouten te maken die daarbij horen. Dat
is goed bevallen en daarmee ook meteen de
eerste tip die we geven aan alle instanties die
circulaire bouwprojecten willen opstarten:
een goede begeleiding bij een eerste project
is goud waard.”
Nadat de selectieleidraad in december 2018
was bekendgemaakt, werden in februari
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Duurzaamheid staat voorop, dus alleen voor de ondergrondse draagconstructie van het gebouw is beton gebruikt,
cementloos bovendien.

2019 drie bouwconsortia geselecteerd voor
het vervolgtraject. Torfs was ondertussen tevreden over de aandacht voor het project:
“We hadden in totaal zeven consortia die
op de aanbesteding hebben gereageerd, die
samen zo’n vijftig bedrijven vertegenwoordigden. Een teken dat de masterclasses over
circulair bouwen die we hebben gegeven in
2018 toch hun vruchten hebben afgeworpen.”

alleen dat er duidelijkheid zou komen over
de opdracht, de bouw van ´t Centrum, maar
ook dat de succesfactoren en de mogelijke
risico’s goed in beeld zouden komen, zodat Kamp C de aanbestedingsdocumenten
verder kon verbeteren. “De feedback vanuit
de consortia was voor ons van groot belang
om ons eigen werk te kunnen toetsen”, stelt
Torfs. “Bovendien wilden we ook vanaf de
start nauw samenwerken met de uitvoerende
partijen en een team vormen dat niet traditioneel top-down zou worden aangestuurd
door een opdrachtgever met een aannemer
en onderaannemers eronder. Bij volledig circulair bouwen is een goede teamsamenwerking essentieel, omdat circulaire ontwerp- en
bouwbeslissingen nu eenmaal van invloed
zijn op allerlei soorten processen in alle fasen
van het bouwproces. En al die beslissingen
zijn alleen optimaal als ook alle betrokkenen
worden gehoord.”

Succesfactoren en risico´s

Kamp Circulair

Na de selectie volgde een dialoogronde met
de drie gekozen consortia. Hierbij ging Kamp
C tweemaal individueel in gesprek met de
drie partijen, waarbij vooraf de eerste versie
van de aanbestedingsdocumenten was gedeeld met de consortia. Hierin stond concreet
beschreven wat de opdrachtgever verwachtte
en dat was dan ook het vertrekpunt. Het uitgangspunt van het dialooggesprek was niet

Na de dialoogronde kregen de aanbieders
de tijd om hun aanbieding te finaliseren en in
november 2019 in te dienen. Hierbij kregen
ze ook de mogelijkheid om hun ontwerp via
een presentatie toe te lichten. Deze aanbiedingen zijn beoordeeld door een zevenkoppige jury onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Na een eerste individuele
beoordeling en vervolgens een consensusoverleg, werd gekozen voor het consortium
´Kamp Circulair´. Dit consortium is samengesteld uit zeven bedrijven en organisaties met
aannemersbedrijf Beneens. TEN, Streng-th,
Muurtuin, West Architectuur, Tenerga en VITO
maken deel uit van het team.
Torfs is vooral tevreden over het feit dat de
deelnemers van het consortium ook goed gebruik hebben gemaakt van de vrijheid die ze
hadden binnen de opdracht. “Door de manier
waarop de opdracht is geformuleerd, hebben
we de nadruk gelegd op de integratie van
zoveel mogelijk nieuwe bedrijfsmodellen,
waaronder het aanbieden van ‘producten
als een dienst’, ofwel ‘product as a service’.
Dat geldt voor verschillende onderdelen, zoals technieken als verwarming en lift, en voor
materialen zoals de groenwand en de gevel.
Er was een miljoen euro beschikbaar voor de
bouw van ‘t Centrum en nog eens een miljoen
voor de energie- en onderhoudskosten voor
de komende twintig jaar en daarbij mochten
de partijen van het consortium vervolgens
zelf bedenken hoe ze dat geld wilden gebruiken om aan de randvoorwaarden te voldoen.
Een dergelijke aanpak is volgens mij een
uitstekende manier om innovatie bij de opdrachtnemers te stimuleren en wij denken dat
het mogelijk is om daar heel ver in te gaan.

’t Centrum wordt gebouwd op een grid van 5 bij 5 meter, waar alle componenten van het gebouw op zijn
afgestemd
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beton gebruikt, die bovendien ook nog eens
volledig cementloos is.
Die herbruikbare lijn is in het volledige gebouw doorgetrokken. “Alle gebruikte materialen zijn opgenomen in een zeer uitgebreid
BIM-model”, zo laat Torfs weten. “Dit model
bevat een geïntegreerd materialenpaspoort
zodat te allen tijde duidelijk is welke materialen zich in het gebouw bevinden. Het gebouw is daardoor letterlijk een opslagplaats
van materialen die probleemloos te hergebruiken zijn.”

Extra investering

De hoofddraagconstructie van ´t Centrum bestaat uit kolommen, balken en vloerelementen van cross laminated
timber.

Momenteel gebeurt het al voor zaken als
kantoorverlichting, waarbij een opdrachtgever alleen maar aangeeft hoeveel licht er op
welke plekken nodig is en de opdrachtnemer
vervolgens zelf mag bedenken hoe dit resultaat het best kan worden bereikt. Wij denken
dat we nog een stap verder kunnen gaan en
bijvoorbeeld ook een gevel van een gebouw
of de warmteopwekking in een as-a-serviceconstructie kunnen gieten. De opdrachtnemer
zorgt ervoor dat twintig jaar lang de gevel er
keurig uitziet en het gebouw wordt verwarmd
en kan er al zijn innovatiekracht op loslaten
om dit zo gunstig mogelijk te doen.”

Bouwen op een grid
Met een weldoordacht circulair ontwerp en
een bewuste keuze van materialen, technie-

ken en innovatieve bedrijfsmodellen moet
de bouw van ’t Centrum dus een katalysator
worden voor circulair bouwen in Vlaanderen
en daarbuiten. Het kantoorgebouw telt straks
drie bouwlagen en heeft een totale oppervlakte van 2.400 vierkante meter. De constructie wordt gebouwd op basis van een grid
van 5 bij 5 meter, waarmee het flexibel in te
delen en eventueel ook uit te breiden is. Alle
componenten van het gebouw zijn afgestemd
op de grid, zodat er zo weinig mogelijk verschillende elementen in het gebouw zitten. Zo
bestaat de hoofddraagconstructie uit kolommen, balken en vloerelementen van massief
meerlagig hout, het zogenaamde CLT of cross
laminated timber. Om een lage CO2-afdruk
te kunnen houden, is alleen voor de ondergrondse draagconstructie van het gebouw

Tegen de lente van 2022 zal het gebouw
klaar zijn. ’t Centrum zal dan een gezonde
en comfortabele werkomgeving bieden waar
binnen- en buitenruimte in elkaar overlopen
omdat groen is meegenomen in het gebouw.
Ook voor ontmoeting en ontspanning zal er
plaats zijn. Na de oplevering zal het personeel van Kamp C het gebouw betrekken en
zullen ook andere partijen zich er vestigen.
Torfs: “Enkele bedrijven van Kamp Circulair
wilden zich hier ook graag vestigen en gezamenlijk hebben ze dan ook nog eens 1,2
miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van
het kantoor, zodat het totale bouwbudget uitkwam op 3,2 miljoen euro. Dat is voor ons
als promotor van circulariteit natuurlijk een
mooie opsteker, want dat betekent dat de
marktpartijen echt iets zien in deze vorm van
bouwen. De realisatie van ’t Centrum past
dan ook perfect in de missie van Kamp C om
de transitie naar een duurzame samenleving
te versnellen.” n

’t Centrum wordt gebouwd én twintig jaar lang onderhouden door consortium ´Kamp Circulair´, bestaande uit aannemersbedrijf Beneens, TEN, Streng-th, Muurtuin, West Architectuur, Tenerga en VITO.

Praktijk

BIGnieuws | september 2021

www.kampc.be

geomatics_adve_maart2019.pdf

1

19/03/2019

15:59

Opleidingen

Geomatics for the Built Environment
C

M

Y

Leer innovatieve technologieën en draag
bij aan een duurzame wereld!
Een Geomatics MSc biedt
uitstekende carrièreperspectieven.

NIEUWE MODULES!

e-learning

CM

PostGIS Basis
PostGreSQL Basis
GIS & Internet

MY

CY

CMY

Geo-informatie & GIS

www.geomatics.tudelft.nl
Geomatics@tudelft.nl

K

www.opleidingengeo.nl
www.opleidingengeo.nl

www.geomatics.tudelft.nl

Cursussen
Master of Science programma GIMA
• Voltijds (2 jr.) of in deeltijd (4 jr.)
• Modules (methoden en technieken, management en toepassing
van geo-informatie), stage en thesis
• Samenwerking tussen 4 Nederlandse universiteiten
• Blended learning: beperkt contactonderwijs, verder online
onderwijs
• Internationaal (Engelstalig)
• Voor Bachelorstudenten en professionals
uit binnen- en buitenland
Geïnteresseerd? Bezoek www.msc-gima.nl

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

Incl. Nederlandstalig leerboek,
symbolen/families
Officieel Certificaat Autodesk
Start cursus elke maand

www.CADCollege.nl
www.cadcollege.nl

www.msc-gima.nl

Advertentie Big magazine trainingswijzer 2021.1.indd 1

17-12-2020 10:16:53

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

Trainingswijzer

26

Henri Veldhuis over de inzet van digitalisering bij Sweco

GIS en ICT in dienst van samenwerking en communicatie
Door Lambert-Jan Koops

Henri Veldhuis is sinds 1 april 2021 business unit manager GIS & ICT bij Sweco en in die
hoedanigheid verantwoordelijk voor de manier waarop projecten sneller en beter kunnen worden uitgevoerd met behulp van digitalisering. In dit gesprek met BIGnieuws
gaat hij in op de rol van digitalisering bij de ontwikkeling van nieuwe producten en
diensten, en gaat hij in op het toekomstige gebruik van data door organisaties.

D

e business unit waar Veldhuis leiding
aan geeft, heet GIS & ICT en bestaat
uit meer dan 80 professionals, wat
aangeeft dat dit belangrijke onderwerpen
zijn binnen Sweco. De beide zaken staan
echter niet op zichzelf, maar worden ingezet om samenwerking te optimaliseren, stelt
Veldhuis. “Met dat doel voor ogen werken
we dan ook continu aan nieuwe producten en
diensten, waarbij het volledig digitaal communiceren centraal staat. Dat betekent dat we
dus iets willen bieden wat verder gaat dan
het uitwisselen van projectgegevens in PDF´s
via WeTransfer, want dat is tenslotte niet veel
meer dan het digitale equivalent van een
printje dat per post wordt verstuurd. Het gaat
erom dat we in het contact met de klant echte
interactie mogelijk maken, feedback eenvoudiger verwerkt kan worden en informatie
door alle betrokkenen direct te gebruiken is
voor hun eigen specifieke werkzaamheden.”
Zelf is Veldhuis ruim twee decennia geleden
zijn carrière ooit eens begonnen als projectleider. “In die tijd werd software en digitalisering nog gezien als iets lastigs, meer als
ballast in een project dan als een oplossing”,
zo kijkt hij erop terug. “Dat is tegenwoordig
gelukkig wel anders: digitalisering zit in het
DNA van Sweco en elke student die bij ons
binnenkomt, weet wat het inhoudt. Veel van
de afgestudeerden kunnen dan ook scripts
schrijven in Python, waardoor we ons werk
efficiënter kunnen doen of innovatieve oplossingen creëren.”

Mensen samenbrengen
Omdat digitalisering geen doel op zich is, is
het volgens Veldhuis belangrijk om de juiste
mensen bij elkaar te brengen voor de ontwikkeling van de beste producten. “De jon-

Interview

Henri Veldhuis, business unit manager GIS & ICT bij Sweco: “Gelukkig groeit steeds meer het besef dat het niet draait
om de techniek, maar om wat die techniek mogelijk maakt.”

ge generatie binnen Sweco is opgegroeid
met mobiele telefoons die vol staan met apps
voor bijvoorbeeld het aansturen van de tv of
de thermostaat en weet die gekoppelde manier van denken ook in hun werk heel goed
mee te nemen bij het uitwerken van ideeën.
De wat oudere medewerkers hebben juist
heel veel ervaring met klanten en weten ook
goed waar de valkuilen en kansen liggen.
Het is leuk om teams samen te stellen met
leden van beide groepen, want samen komen ze vaak tot interessante ontwikkelingen.
Zo is bijvoorbeeld Staat van je Straat ook
tot stand gekomen. Nadat het idee was besproken, is het product uiteindelijk gebouwd
door een consultant met één jaar werkervaring. Dat vind ik echt leuk. Het samenbrengen van mensen die nieuwe dingen beden-

ken, is een van de interessantste aspecten
van mijn werk.”

Inzicht en analyses
Met Staat van je Straat noemt Veldhuis een
van de vele online tools van Sweco. Voor
deze specifieke tool geldt dat deze bedoeld
is voor gemeenten die daarmee bewoners
en bedrijven bewust kunnen maken van de
noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen. Om duidelijkheid te scheppen krijgt elke
straat binnen Staat van je Straat op basis
van een toets een label toegekend op de vier
hoofdthema’s overstromingen, wateroverlast,
droogte en hitte. De labels lopen van A (erg
klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief). Hiermee krijgen de bewoners in
één oogopslag een overzicht van de klimaat-
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Gevarieerde teams komen tot interessante ontwikkelingen, bijvoorbeeld Staat van je Straat.

robuustheid van hun eigen straat. Daarmee
draait deze tool dus vooral om inzicht en niet
om techniek en dat is niet toevallig, zo stelt
Veldhuis. “Er zijn talloze voorbeelden van tools
en producten die op het gebied van GIS en
ICT niet bijzonder interessant zijn per se, maar
die eindgebruikers wel duidelijkheid bieden.
Zo hebben we bijvoorbeeld de energietransitieatlas gebouwd, dat effectief niet veel meer
is dan een simpele kaartlaag met daarin alle
moderne windmolens van Nederland. Technisch is dat dus niet zo spannend, maar voor
iedereen die met de energietransitie te maken
heeft, is het heel belangrijk, omdat daarmee
weer allerlei analyses uit te voeren zijn. Dat
zijn de producten waar behoefte aan is en dat
is dus ook datgene wat aandacht verdient.
Gelukkig groeit ook steeds meer het besef

dat het niet draait om de techniek, maar om
wat die techniek mogelijk maakt en wordt het
ook steeds makkelijker om GIS toe te passen
voor niet-specialisten. Bijvoorbeeld GeoWeb,
waarmee iemand al heel snel een analyse kan
maken en de resultaten delen met collega’s en
wie het een beetje slim doet, heeft dan ook al
snel een appje gemaakt. Al met al een goede
zaak, want hierdoor wordt het steeds makkelijker om kennis te delen, inzicht op te doen en
beter gefundeerde beslissingen te nemen voor
wie dan ook.”

Proactief vs reactief
Met het laagdrempeliger worden van GISgebaseerde oplossingen verwacht Veldhuis
dat organisaties in de toekomst ook steeds
meer proactief met data zullen omgaan. Met

name de invloed van sensortechnologie en
machine learning zal hierbij voelbaar zijn,
zo stelt hij. “Daar liggen echter enorme kansen. De combinatie van sensorinformatie en
machine learning maakt het mogelijk om heel
goede voorspellingen te doen, zodat problemen al op te lossen zijn voor ze zullen plaatsvinden. Vergelijkbaar met de routeplanner
op de telefoon: wanneer iemand wil weten
hoe hij het beste kan rijden als hij morgen om
10.00 uur vertrekt, zal de planner rekening
houden met de te verwachten omstandigheden. Een dergelijk voorspellende aanpak zou
een enorme stap voorwaarts betekenen voor
het onderhoud van bijvoorbeeld civieltechnische installaties, infrastructuur en gebouwen
en ik verwacht er dan ook veel van. Binnen
dit kader zijn wij als Sweco trots op ons monitoringssysteem waarmee we de eerste biobased brug in Nederland continu monitoren
met sensoren.” Deze brug in Friesland is de
eerste brug in de wereld die gebouwd is van
natuurlijke grondstoffen.
De materialen waarmee de brug is gebouwd,
blijken te voldoen zoals verwacht, tot tevredenheid van Veldhuis, die graag benadrukt
dat ook bij dit project de techniek alleen
maar een ondersteunende functie had.
“Het maken van het monitoringsprogramma
is gelukt omdat we niet alleen de benodigde
ICT-kennis in huis hadden, maar binnen het
bouwteam was vooral ook de knowhow aanwezig die nodig was voor het ontwerpen en
realiseren van zo’n duurzame brug. Daarmee
is het project een goed voorbeeld van datgene waar het volgens mij telkens weer om
gaat: vakinhoudelijke kennis benutten met
behulp van moderne technologische hulpmiddelen.” n
www.sweco.nl/portfolio/staat-van-je-straat
www.sweco.nl/portfolio/krachtmeting-unieke-friese-biobrug

Sweco ontwikkelde een systeem waarmee het bedrijf de eerste Nederlandse biobased brug in Ritsumasyl continu
monitort met behulp van sensoren.
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Raceclub Bílaklúbbur Akureyrar investeert in nieuwe baan

IJslands dragracecircuit krijgt
strak nieuw wegdek
Door de redactie

Bílaklúbbur Akureyrar is een van de oudste autoraceclubs van IJsland, in de stad
Akureyri gelegen in het noorden. De autoclub bestaat al bijna vijftig jaar, is een
belangrijk onderdeel van de landelijke raceagenda geworden en trekt jaarlijks
duizenden bezoekers. Daarom vonden de eigenaren het noodzakelijk de dragracebaan van 402 meter op te laten knappen. Omdat het nieuwe wegdek zo efficiënt, maar ook zo glad mogelijk moest worden aangebracht, gebruikte de aannemer de SmoothRide-oplossing van Topcon Positioning Group bij de uitvoering.

A

kureyri is met een bescheiden inwonertal van 19 duizend de op drie
na grootste stad in het land. De stad
staat bekend om de schitterende natuur,
wintersport en walvissen, en om een van de
oudste autoraceclubs in IJsland. Bílaklúbbur
Akureyrar begon na de oprichting in 1974
met het organiseren van offroadwedstrijden
die in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot
wat nu Formula Offroad heet. Deze populaire sport, die oorspronkelijk alleen in IJsland
werd beoefend, heeft zich nu over de hele
wereld verspreid, zie kader. Tijdens de jaarlijkse autoweek trekken de autoshow, dragraces en modderraces van Bílaklúbbur duizenden bezoekers en dat aantal neemt elk jaar
toe. Maar ook buiten de autoweek vinden er
veel evenementen en races plaats. De eigenaren wilden dat de wegdekvernieuwing zo
efficiënt mogelijk werd uitgevoerd en voor zo
min mogelijk verstoringen zou zorgen van het
programma.

De dragracebaan van 402 meter van Bílaklúbbur Akureyrar, ingebed in het IJslandse landschap.

Wegdek
Malbikun Norðurlands ehf, de aannemer die
de leiding had over het project, vroeg Topcon

GNSS
De SmoothRide-techniek is specifiek ontwikkeld voor projecten waar een glad en egaal
wegdek de hoogste prioriteit heeft. Zo werd de methode onder andere ingezet bij de
renovatie van baan 07L/25R van Brussels Airport Company; een project waarbij niet alleen zeer strenge eisen aan het eindresultaat werden gesteld, maar waar de tijdsdruk ook
nog eens bijzonder hoog was. Het gebruik van GNSS bood bij dit project het voordeel
dat alle machines op één laser konden werken, waardoor het systeem tijd kon besparen. Wanneer bij SmoothRide de laserstraal van de GNSS onderbroken wordt, kan het
systeem namelijk nog gedurende een viertal seconden verder werken op de laatste correcties. Als de obstructie langer duurt dan vier seconden, is er dankzij de roterende laser
vervolgens onmiddellijk weer verbinding. Dit had bij dit project een grote tijdswinst als
grootste voordeel, aangezien de site op Brussels Airport vol beweging zat met passerende
transportvoertuigen en in werking zijnde kranen.

Hardware

Positioning Group om hulp en maakte gebruik
van de SmoothRide-oplossing om te garanderen dat de baan volledig glad en egaal zou
worden. Hiervoor benaderden ze Verkfæri
ehf, de Topcon-dealer verantwoordelijk voor
het SmoothRide-concept in IJsland.
Met SmoothRide kon Malbikun Norðurlands
de nauwkeurigste resultaten behalen en bovendien waren ze tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van de technologie.
Oliver Gustáfsson van Verkfæri ehf, de
Topcon-dealer in IJsland, zegt erover: “Het
SmoothRide-concept beslaat alles, van scannen en ontwerpen tot het leggen van het asfalt. Zo konden we het hele project zonder
problemen uitvoeren. De oplossing is niet
alleen supernauwkeurig, het geeft ook een
schatting van de benodigde volumes, wat een
enorm voordeel betekent bij het bestellen van
asfalt en het beheren van het project.“
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Dragraces

In verband met de hoge snelheden dient de baan zo vlak mogelijk te zijn voor een maximale veiligheid.

Formula Offroad
Formula Offroad vindt plaats op uitdagende en afgesloten parcoursen zonder wegverkeer, bijvooroorbeeld in steenmijnen, die hiervoor het juiste soort terrein bieden. In 1979
werd het eerste IJslandse kampioenschap Formula Offroad gehouden in één enkele klasse,
maar inmiddels kent deze racevorm drie categorieën. De Street Legal Class is met voertuigen die zonder aanpassingen ook in het dagelijkse verkeer zijn te gebruiken. In de
Modified Class dient de vorm van de auto in ieder geval overeen te komen met standaard
carrosserie. Voor de Unlimited of Major League-klasse geldt vooral dat de voertuigen hier
op andere banden mogen rijden. De 4x4’s zijn hier voorzien van zogenaamde paddlebanden die zich in de grond kunnen graven dankzij de schoepen aan de buitenkant van
de band en zo veel meer grip bieden op een zanderige ondergrond.

Nauwkeurig ontwerp
Luca Nocentini, senior specialist 3D-asfalt
bij Topcon, voegt toe: “SmoothRide was de
beste keuze voor de racebaan van de autoclub van Akureyrar. Door gebruik te maken
van deze oplossing, met scan- en machinebesturingstechnologie, was het mogelijk een
nauwkeurig ontwerp van de rechte baan te
verkrijgen en om daarmee te bepalen wat er
exact moest worden hersteld.”
De aard van SmoothRide maakte het hele
proces eenvoudiger, zo stelt Nocentini. “Eerst
wordt de huidige weg gescand door eenvoudig een 3D-scanner achter op de auto te bevestigen. Deze gegevens worden vervolgens
gebruikt om het ontwerp te maken dat wordt
ingeladen in de freesmachines. Daardoor

wordt alleen de noodzakelijke hoeveelheid
materiaal verwijderd en kan onnodig werk
worden voorkomen. Tot slot legt de asfaltspreidmachine nieuw asfalt van een nauwkeurig bepaalde dikte op de bestaande baan
voor een egaal resultaat.”

Werking technologie
Om verticale controle en precieze begeleiding te kunnen bieden, is het RD-MC-machinebesturingsysteem uitgerust met de sonische
tracker van Topcon. Deze fusie van technologie bevat ook een GNSS-ontvanger voor
positiebepaling, zie kader. De ingewonnen
scandata (= gescande 0-meting + het nieuwe
ontwerp) kan in de freesmachine en/of asfaltspreidmachine worden geladen en daarmee

Naast de wedstrijden binnen de Formula
Offroad-competitie organiseert Bílaklúbbur Akureyrar ook dragraces: sprintraces waarbij twee coureurs vanuit stilstand tegen elkaar rijden over een korte
afstand en de winnaar doorgaat naar
de volgende ronde, vergelijkbaar met
bijvoorbeeld een tennistoernooi. De club
organiseert dragraces op zowel zand als
asfalt met competities voor zowel standaard auto´s als voor gespecialiseerde
dragracevoertuigen die langwerpig zijn,
kleine wielen voor hebben en over zeer
grote en brede achterwielen beschikken.
Traditioneel vinden dragraces plaats
over afstanden van 1/8e of 1/4e mijl.
Deze laatste afstand komt overeen met
de 402 meter van de nieuwe dragracebaan die Bílaklúbbur Akureyrar heeft laten aanleggen. Tijden en snelheden bij
deze asfaltraces zijn sterk afhankelijk
van de klasse, maar bij een kwartmijl
race is een tijd van minder dan 10 seconden en een eindsnelheid van meer
dan 200 kilometer per uur in veel gevallen haalbaar.

wordt automatisch de desbetreffende machine aangestuurd.
SmoothRide van Topcon geeft stabiele egaliteit omdat de technologie controle over de
dikte biedt. Ook wordt er rekening gehouden
met de verschillen in verdichting, waardoor
er minder doorgangen nodig zijn. De gegevens die worden verzameld, zijn uiteindelijk
van belang voor de klant, omdat daarmee
een nauwkeurige offerte bij aannemers kan
worden aangevraagd.

Klaar om te racen
Einar Gunnlaugsson, voorzitter van de autoclub van Akureyri, zegt: “We zijn enorm blij
met het resultaat. Onze nieuwe dragracebaan is egaler en veiliger dan ooit. Niet alleen zijn de prestaties van de coureurs erop
vooruitgegaan, maar ook de veiligheid. We
twijfelen er niet aan dat de nieuwe baan ons
aanzien binnen de race-industrie verder zal
vergroten en dat onze eersteklas races in
deze mooie omgeving nog meer mensen zullen trekken.” n
www.topconpositioning.com/smoothride

Ondanks de inzet van alle moderne technologie, is het aanleggen van een nieuw wegdek nog steeds ook mensenwerk.
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Masterstudent in de spotlight: Abhishek Holla
In deze rubriek wordt een student
die recent zijn of haar afstudeerwerk
heeft afgerond in de spotlight gezet.
Ditmaal is dat Abhishek Holla, die
voor zijn afstudeeronderzoek van
de MSc-track Building Technology
gewerkt heeft aan de circulaire levenscyclus van een gevel onder begeleiding
van Michela Turrin, Juan Azcarate en
Peter van Oosterom (allen TU Delft)
en Monique Fledderman (VMRG,
Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche).
Om in 2050 conform Rijksbeleid volledig circulair te zijn, heeft VMRG
verschillende pilotprojecten gestart,
onder meer bedrijfsmodellen die zijn
geïmplementeerd met digitale technologie zoals materiaalpaspoorten (Cirlinq) en voorspellend onderhoud met
behulp van fotogrammetrie (FaSa).
Ondanks deze initiatieven is er nog
geen methode om bij de Facade’s End
of Service (EoS) de hergebruikoptie
met de hoogste waarde te bepalen.
In Abhisheks afstudeeronderzoek zijn uitkomsten uit
enquêtes en interviews met belanghebbenden in kaart
gebracht met behulp van proceskaarten. Hij heeft een

aanpak ontwikkeld in de vorm van
gestandaardiseerde productdatamodellen, een Informatie Infrastructuur
(gegevensverzameling met gedistribueerde gekoppelde databases) en
beslisbomen. Voor de gevelproductpaspoorten heeft hij een datamodel
gemaakt op basis van de productarchitectuur van de gevel. De End of Service
(EoS) beslisboom gebruikt de criteria
die georganiseerd worden op basis van
machine-verwerkbaarheid. Dit alles
is gedemonstreerd met behulp van
gegevens van een van de faculteitsgebouwen op de campus van de TU Delft.
Het onderzoek vormt de eerste stap
naar een Digital Twin of the Facade’s
Supply chain, afgerond in de vorm van
aanbevelingen aan de VMRG. De vereniging heeft plannen om dit onderzoek
vanaf eind 2021 verder te ontwikkelen.
Abhisheks master thesis met de titel
‘Digital Solutions for a Circular Façade
Economy - A conceptual framework of a
Façade’s Product Passport to facilitate decision making
at its End of Service (EoS)’ is beschikbaar via:
www.gdmc.nl/publications/2021/MScThesisAbhishekHolla.pdf.

Verdediging proefschrift Agung Indraijt
Op 22 juni 2021 heeft Agung Indraijt
met succes zijn proefschrift ‘4D
Open Spatial Infrastructure - Participatory Urban Plan Monitoring
in Indonesian Cities’ verdedigd.
Door de inmiddels minder strikte
Covid-19-maatregelen mochten er
bij de promotie weer publiek (30
personen) en leden van de promotiecommissie (4 personen) aanwezig
zijn, in de senaatszaal van de Aula

van de TU Delft. De overige leden van
de promotiecommissie waren virtueel
aanwezig via een video-verbinding. De
‘Participatory Urban Plan Monitoring’
(PUPM) aanpak, zoals door Agung voorgesteld, moet bijdragen aan het monitoren van stedelijke plannen. PUPM is
gebaseerd op een open informatie infrastructuur voor delen van verschillende
soorten land administratie gegevens:
eigendomsregistratie, waardebepaling,
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ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling.
Het proefschrift is online beschikbaar via www.gdmc.nl/
publications/2021/PhDThesisAgungIndrajit.pdf. Agung is
inmiddels secretaris van de ‘One Data Policy Indonesia’!
Deze nieuwe functie is een grote verantwoordelijkheid, maar

Agung is de juiste persoon voor deze baan waarbij zijn geoinformatie infrastructuur kennis kan worden toegepast op
andere data domeinen zoals statistische gegevens, financiële
gegevens en op korte termijn gegevens over de Covid-status
in Indonesië.

Verslag FIG LADM / 3D LA workshop
De 9e FIG LADM / 3D Land Administration (LA) Workshop was
een online evenement dat plaatsvond op 24 juni 2021 als onderdeel van de FIG e-Working Week 2021. De Workshop bestond
uit vier sessies: ‘3D LA and LADM Part I’; ‘LADM Implementations’; ‘3D LA and LADM Part II’ en ‘LADM Standards Development’. Het was een zeer interactief evenement. De deelnemers
bleven in elke sessie aandachtig meedoen en haakten zelden af
tijdens de workshopsessies (iets wat bij online events heel snel
kan gebeuren). De aantallen deelnemers varieerden per sessie
van zo’n 50 tot 95 deelnemers, mede afhankelijk van de andere
parallelsessies in de e-Working Week. Tijdens de eerste drie sessies werden (3D) LADM-ontwikkelingen en LADM-implementaties gepresenteerd met bijdragen van over de gehele wereld,
(Indonesië, Maleisië, China, Saudi-Arabië, Bahrein, Colombia,
USA en vele Europese landen) ondanks de verschillende tijdzones. Nieuwe trends en toepassingen in 3D LA-systemen werden
besproken, terwijl de implementatie van LADM-landprofielen op

basis van industrie oplossingen (bijvoorbeeld ESRI) werd belicht.
Er is veel aandacht besteed aan de herziening van ISO19152
LADM, een meerdelige editie van de ISO-standaard. De input
van dit evenement zal worden gebruikt als feedback op het
lopende herzieningsproces en de voorbereiding van de verschillende delen.
Bij het herzieningsproces zijn een aantal organisaties betrokken (zoals ISO, OGC, ESRI en verschillende FIG-commissies)
die goed vertegenwoordigd waren op het evenement en actief
hebben deelgenomen, vooral tijdens de laatste sessie, waar de
consensus en hun steun voor de LADM-revisie duidelijk werd
uitgedrukt en ook uitgesproken op de General Assembly van
de FIG tijdens de slotsessie van de e-Working Week. Inmiddels
heeft de FIG na de workshop de nieuwe delen 2 ‘Land Registration’ en 4 ‘Valuation Information’ bij ISO TC211 ingediend als
zogenaamde ‘New Working Item Proposals’ met bijbehorende
Working Drafts.

Verslag Geomatics Day – Syntheseprojecten Kodde
De Geomatics Day van 25 juni 2021 was de feestelijke afsluiting van wederom een studiejaar van de MSc Geomatics. De
studenten presenteerden de eindresultaten van hun Syntheseprojecten, diverse bedrijven (CGI, Tensing GIS, Sweco,
Fugro) presenteerden zich, en het geheel werd afgesloten
met de uitreiking van de thesis award voor de beste afstudeerder van 2020.
De Syntheseprojecten zijn bedoeld om in groepjes alle kennis, kunde en inzicht van alle vakken uit het eerste jaar te
integreren in een ontwerpopdracht, in opdracht van bedrijven en instanties uit de praktijk. De eerste groep heeft in
opdracht van Noria.Earth een GIS-modelstudie uitgevoerd
naar de verspreiding en ophoping (hotspots) van plastic en
andere vervuiling in de grachten van Delft. De tweede groep
heeft een slimme opslagstructuur (L-system) toegepast op
een puntenwolkrepresentatie van bomen (in opdracht van
cobra-groeninzicht.nl). Brink.nl heeft de derde groep studenten begeleid in hun zoektocht naar bruikbaar dakoppervlak
voor zonnepanelen. De vastgoeddienst van de TU Delft was
samen met Esri-Nederland opdrachtgever voor de vierde
groep die zich heeft gericht op een indoor-plaatsbepalingssysteem voor een Corona-proof bezettingsgraad van ruimtes
in gebouwen. En tot slot waren de politie en CGI betrokken

bij het direct gebruik van puntenwolken door de vijfde groep
binnen een game-engine voor 3D-visualisatie en interactie
van bedrijfshulpverleners binnen gebouwen.
Uit een drietal genomineerde afstudeerverslagen is door de
voorzitter van de jury dr Lars Bodum (Aalborg University)
aan Amber Mulder de prijs uitgereikt voor haar scriptie
“Semantic segmentation of RGB-Z aerial imagery using
convolutional neural networks”.
Ook dit jaar was de happening geheel online, met als voordeel dat iedereen aanwezig kon zijn (sommige studenten
waren al terug in China). De verslagen en presentaties zijn
terug te vinden op de education repository (repository.tudelft.
nl en zoek dan op: “geomatics synthesis project”).

Agenda

De komende maanden staan de volgende evenementen
gepland (zie www.gdmc.nl/events):
• 15-17 september 2021: 6th International Conference on
Smart Data and Smart Cities (Stuttgart)
• 11-13 oktober 2021: FIG 3D Cadastres workshop (online
samen met de 3D GeoInfo conference)
• 14 oktober 2021, 13-17 uur: NCG-seminar ‘Sensor data en
privacy’ (locatie: waarschijnlijk Amersfoort)

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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Van CAD-tekeningen naar iModels

Utrecht migreert perceeldata
voor verbeterde toegang
Door David Huie

De kadastrale gemeente Utrecht heeft een totale oppervlakte van 45,67 vierkante kilometer en bestaat uit twintig kadastrale secties, met in totaal 30.596
percelen, variërend in grootte van 0,02 vierkante meter tot 90,2 hectare. Om
de werkzaamheden binnen de overheidsorganisatie te vergemakkelijken wilde
de gemeente de bijbehorende data migreren naar een centrale locatie, zodat
alle informatie eenvoudig toegankelijk zou zijn en het bewerken en tekenen van
bestanden sneller zou kunnen plaatsvinden.

V

oor de meer dan 30 duiom het te digitaliseren en daarbij
zend percelen van de
het beheer, de toegankelijkheid
gemeente Utrecht geldt
en de kwaliteit van de gegevens
dat verschillende overheidsafdete verbeteren.
lingen van de organisatie inforOnbekende percelen
matie over deze percelen moeten
Om de locatie en informatie
kunnen opvragen. Zo is de vastvan percelen gezamenlijk te
goedafdeling belast met het bekunnen beheren, diende de geheer van de verkoop, aankoop,
meente Utrecht een werkomgeverhuur en eerste overdracht van
ving te configureren waarin de
deze percelen. Per jaar wisselen
standaardtoepassingen voor
tussen de twee en drieduizend
het opvragen, bewerken en
percelen van eigenaar, zodat het
publiceren van functies zouden
belangrijk is om de bijbehorende
zijn vervangen door efficiëngegevens snel te kunnen opvraEen deel van de ruim 30 duizend landpercelen in het bezit van de gemeente Utrecht, waartere
oplossingen die met name
gen. In het verleden legde de
toe verschillende overheidsafdelingen toegang hebben. © Gemeente Utrecht
minder muisklikken vergen. De
gemeente de perceelgeometrie
bestaande software was hiervast in DGN-bestanden, waarbij
de kadastrale grenzen zoveel mogelijk werden
waardoor het extra stappen vergde om de bijbe- voor niet geschikt en daarnaast was er ook
gevolgd. Deze gegevens werden daarbij los horende informatie te verkrijgen. Om dit proces een oplossing nodig voor het migreren van
opgeslagen van de administratieve gegevens,
te verbeteren werd er gezocht naar een manier de DGN-bestanden en bestaande gegevens.
Bovendien zou het aanpassen van het proces
helpen om ontbrekende of onbekende perceiModels
len te vinden door de gegevens van verschilDe door Bentley Systems ontwikkelde iModels zijn met name bedoeld voor het uitwisselen van
lende bronnen met elkaar te vergelijken.
informatie binnen infrastructuurprojecten, ongeacht de bron en het formaat van de informatie. De
Toepassingen
iModels kunnen dan ook uiteenlopende gegevens bevatten, zoals afbeeldingen, de geometrie
Na verschillende software-opties te hebben onvan een onderdeel en de relaties van het onderdeel met andere onderdelen. Daarbij zijn ze
derzocht, koos de gemeente MicroStation als
aanpasbaar zodat ze bijvoorbeeld ook aan een specifieke (bedrijfs)standaard kunnen voldoen
platform, terwijl OpenCities Map de gebruikers
of gegevens uit bronnen buiten de ontwerpomgeving op kunnen nemen.
hielp de locatie en informatie van percelen ter
Het iModel is een open formaat en zelfbeschrijvend, zodat een gebruiker geen ontwerpsoftware
plaatse te beheren, ongeacht of ze op dat monodig heeft om afbeeldingen weer te geven en ingesloten informatie op te vragen.
ment toegang zouden hebben tot wifi. De CADDaarnaast behouden iModels kennis over hun bron en de staat van de informatie op het moment
tekeningen werden vervangen door iModels (zie
van publicatie. Ze kunnen daarbij niet worden aangepast, aangezien het gaat om alleen-lezen
kader), waardoor de hoeveelheid papierwerk
bestanden. Bovendien zijn iModels te beveiligen met standaardtechnieken zoals wachtwoordverminderde. Met behulp van deze technologie
en certificaatbeveiliging en kan een maker er een vervaldatum aan toekennen. Omdat het gaat
konden de bestaande toepassingen voor het
om bestanden die bedoeld zijn voor uitwisseling van gegevens zijn de iModels ook lichtgewicht
opvragen, bewerken en publiceren worden veren geoptimaliseerd voor delen en verspreiden.
vangen. Met de GIS-objecten en iModels die de
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Percelen weergegeven met OpenCities Map. © Gemeente Utrecht

CAD-tekeningen vervingen, was het bovendien
makkelijker voor gemeentemedewerkers om belanghebbenden inzicht te bieden in het proces
en de gegevens.

Snellere toegang
Met behulp van de nieuwe applicaties hebben
medewerkers van de gemeente nu sneller toe-

Configuratie werkruimten weergegeven in OpenCities Map.
© Gemeente Utrecht

gang tot informatie en kunnen ze de gemeentelijke percelen sneller lokaliseren. Dankzij up-to-date gegevens kan het team beter communiceren
met burgers en tegelijk gemakkelijk afwijkingen
tussen oppervlakten vinden. De toepassingen
stellen de gemeente ook in staat om de percelen
tot zo´n tien procent sneller te bewerken en te
tekenen. Doordat alle gegevens op één locatie

zijn opgeslagen, hebben medewerkers nu sneller toegang tot perceelinformatie omdat de database up-to-date en interoperabel is. n
David Huie is senior productmarketingmanager
modellering en visualisatie bij Bentley Systems.
Voor meer informatie, zie www.bentley.com.

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen voor boombeheer

NEO klaar voor de Samenhangende Object Registratie
De Samenhangende Object Registratie (SOR) komt er aan.
NEO ontwikkelde innovatieve monitoring voor de fysieke
Geo-objecten die hierin beschreven staan. Dit doen wij
geautomatiseerd, en meerdere keren per jaar door gebruik
te maken van satellietdata, luchtfoto’s en andere
databronnen. NEO zorgt bovendien dat de informatie
binnen uw organisatie gebruikt kan worden voor
verschillende Geo-registraties: één keer registreren,
meerdere keren gebruiken voor duurzame besparing.

actuele en volledige informatie. Wij zorgen dat onze
producten altijd aansluiten op uw wensen, terwijl u steeds
de regie houdt over uw data.

Uw geo-registraties actueel en volledig

NEO is klaar voor de SOR en u?

Efficiëncy en maatwerk zijn bij de invoering van de SOR van
het grootste belang. Daartoe gebruikt NEO ondermeer
hoogtemodelering en deeplearning voor het leveren van

Voor meer informatie belt of mailt u
met Jurriën Beck
(033) 210 07 00 | jurrien.beck@neo.nl

Standaard, op maat
NEO hanteert een werkwijze waar veel ruimte is voor
dialoog en afstemming over de gewenste finetuning van
de geleverde data. Hierdoor wordt zelfs een standaard
product maatwerk.

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

34

Permanent gebouw krijgt nieuwe tijdelijke functie

Gebouw tijdelijke rechtbank Amsterdam
verhuist naar Enschede

Door Lambert-Jan Koops

In 2016 werd in Amsterdam bouwdeel G van de tijdelijke rechtbank in gebruik
genomen. De interim-nieuwbouw was een integraal architectonisch en interieurontwerp van cepezed en cepezedinterieur, en vormde samen met de bestaande
torens E en F de volledige tijdelijke rechtbank. Nu de nieuwe permanente rechtbank in Amsterdam klaar is, wordt het tijdelijke pand volgens plan naar een
nieuwe locatie verplaatst. Op 1 juli is recyclingbedrijf Lagemaat begonnen met
de demontage van het pand, om het in Enschede weer te kunnen opbouwen als
multifunctioneel bedrijfspand.

B

ij de selectie voor de bouw van de tijdelijke rechtbank in 2015, pionierde
het Rijksvastgoedbedrijf met eisen voor
circulaire bouw. Als belangrijk gunningscriterium gold het voorkomen van afval en
het maximaliseren van de restwaarde van
het gebouw. Aan die eisen was het beste
tegemoet te komen als er een gebouw zou
worden ontworpen waarvan nagenoeg alle
onderdelen te hergebruiken zouden zijn en
dat nam Menno Rubbens, projectontwikkelaar en directeur van cepezedprojects, dan
ook als uitgangspunt. “Wij hebben al enige
tijd, en dus ook al bij aanvang van het project, de visie dat circulariteit echt veel meer
moet zijn dan alleen maar recycling, dat in
de praktijk toch echt nog te vaak neerkomt
op downcycling. We zagen dan ook meteen
dat het rechtbankproject goed bij ons zou
passen, aangezien de circulaire eisen van
de opdrachtgever min of meer samenvielen
met onze eigen ambities op dit gebied: het
creëren van een gebouw met bouwelementen die functioneel en op hoog niveau te hergebruiken zouden zijn.”

De tijdelijke rechtbank in Amsterdam was in gebruik van 2016 tot en met 2021.

Onomstotelijk circulair
De tijdelijke rechtbank is gerealiseerd door dpcp;
een samenwerking tussen cepezedprojects en
Du Prie bouw & ontwikkeling. Het ontwerp is van

Cepezedprojects
Cepezed staat vooral bekend als architectenbureau, maar heeft daarnaast de expertises
cepezedprojects voor de ontwikkeling, cepezedbouwteam voor de uitvoeringscoördinatie
en cepezedinterieur voor de binnenwereld van gebouwen. Cepezedprojects is daarbij
een risicodragend projectontwikkelaar van woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren.
Bij de projecten van de organisatie ligt de nadruk op een hoge stedenbouwkundige en
architectonische kwaliteit. De toepassing van geïntegreerde en commercieel interessante
duurzame energieconcepten is daarbij een van de belangrijkste uitgangspunten. Cepezedprojects heeft hierdoor inmiddels ook al ervaring met het ontwikkelen en bouwen van
diverse circulaire constructies, zo was het niet alleen betrokken bij de tijdelijke rechtbank
Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld bij de Green House in Utrecht.

Praktijk

architectenbureau cepezed terwijl Du Prie verantwoordelijk was voor de uitvoering. Samen met
IMd Raadgevende Ingenieurs is de demontabele
constructie ontworpen, belangrijk voor de R van
deze zogenaamde DBMR-opdracht, waarbij
de afkorting staat voor Design, Build, Maintain
& Remove. “We moesten voor aanvang van
het project onomstotelijk kunnen aantonen dat
de gehele constructie herbruikbaar zou zijn.
Dankzij de demontabele opzet bleek dat geen
probleem: we konden makkelijk laten zien dat
het geheel als een soort bouwpakket weer uit elkaar en in elkaar te zetten zou zijn. Juist omdat
hiermee vanaf het allereerste moment rekening is
gehouden tijdens het ontwerp, is het mogelijk om
een maximaal resultaat te behalen op het gebied
van hergebruik”, zo legt Rubbens uit.
Met het maximale resultaat op het gebied van
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BaOpt

De aanbesteding van de tijdelijke rechtbank betrof een zogenaamde DBMR-opdracht: Design, Build,
Maintain & Remove.

BaOpt staat voor Bauer Optimalisatie
en is een in Duitsland ontwikkeld HVACsysteem dat wordt toegepast in uiteenlopende constructies, zoals onderwijsgebouwen, sportfaciliteiten en theaters.
Het belangrijkste kenmerk van de BaOpttechniek is dat deze gebruikmaakt van
kleine drukverschillen met de buitenlucht,
zodat de lucht in een specifieke ruimte
zich in willekeurige richtingen zal bewegen. Dit heeft weer tot gevolg dat de
temperatuurverschillen worden geminimaliseerd en ook bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en CO2-concentratie in de
gehele ruimte hetzelfde zal zijn.
Bij het BaOpt-principe zijn alleen frequentiegeregelde ventilatoren en binnen- en buitensensoren nodig en hoeven
geen roosters en zware ventilatoren te
worden geïnstalleerd. Daarmee zijn er
ook minder buizen nodig voor de luchtverversing: een inblaaspunt per ruimte is
met BaOpt vaak al voldoende.

hergebruik in gedachten, wil Rubbens overigens
graag duidelijk stellen dat het in dit project in
zijn ogen echt om een tijdelijke rechtbank ging
en niet om een tijdelijk gebouw. Het gebouw is
volgens hem namelijk permanent. “Dit is een gebouw dat uit elkaar te halen is, opnieuw te configureren is en op allerlei manieren een andere
aanblik kan krijgen, maar daarmee blijft het
steeds hetzelfde gebouw. Dat is wat mij betreft
geen flauw woordenspelletje of een geforceerde
filosofische gedachte over de aard der dingen,
maar echt de grondgedachte achter circulair
bouwen. Het geldt dan ook niet alleen voor
gebouwen die echt een duidelijk gedefinieerde
periode een specifieke functie hebben, zoals nu
bij de tijdelijke rechtbank het geval was, maar
ook voor constructies waarvan de functie voor
onbepaalde tijd is toegewezen. Dat betekent
dus ook dat deze manier van denken moet gelden voor gebouwen die we vanaf nu voor een
langere periode in een bepaalde setting willen
gebruiken, of dat nu twintig of vijftig jaar is. En
zelfs al is die periode veel langer, dan nog moet
het gezien worden als een tijdelijke functie voor
een permanent gebouw.”

De- en remontage

Het gebouw van de tijdelijke rechtbank is opgezet met bouwelementen die functioneel op hoog niveau te hergebruiken zijn.

Voor de verplaatsing van datgene wat ooit de
tijdelijke rechtbank Amsterdam was, heeft dpcp
de expertise en ervaring ingeschakeld van Lagemaat uit Heerde, een bedrijf met ruime ervaring
in de- en remontage van gebouwen. Voordeel
voor de omgeving is daarbij dat de- en remontage van het gebouw niet alleen duurzaam is,
maar ook garant staat voor minder overlast dan
traditionele sloopwerkzaamheden. De werkwijze en maatregelen om hinder te voorkomen zijn
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Een zittingzaal met op de achtergrond een fotokunstwerk van Marjan Teeuwen.

in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf en
de gemeente Amsterdam opgesteld door Lagemaat en dpcp.
De aandacht voor een duurzame de- en remontage staat niet op zichzelf, merkt Rubbens op.
“Bij dit project gaat het natuurlijk niet alleen om
het hergebruik van de materialen, maar ook om
duurzaamheid op andere vlakken. Zo hebben
we bijvoorbeeld een BaOpt-luchtbehandelingsinstallatie opgenomen in het ontwerp. Het voordeel van dat systeem is niet alleen dat er weinig
kanalen voor nodig zijn, wat gunstig is voor de
hergebruiksmogelijkheden, maar dat het ook erg
energiezuinig is in het gebruik. Door het toepassen van deze innovatie sloegen we dus twee
vliegen in één klap.”

Demontabele kanaalplaat
De introductie van BaOpt was niet de enige
innovatie die is ingezet voor de bouw van de
tijdelijke rechtbank, want cepezedprojects,
Du Prie en constructeur IMd hebben gezamenlijk ook een demontabele kanaalplaat
ontwikkeld. Een belangrijke stap voor het succes van het project, zo meent Rubbens. “Als
ontwerpers wilden we graag grote overspanningen gebruiken om zo kolomvrije ruimtes te
kunnen creëren. Bovendien was het met het
oog op toekomstig gebruik belangrijk dat de
vloer verschillende functies aan zou kunnen.
Bij elkaar was daarmee het gebruik van kanaalplaten eigenlijk onvermijdelijk, maar traditionele kanaalplaten hebben als nadeel dat
ze zwaar zijn en daarnaast ook echt worden
vastgezet in de hoofddraagconstructie, waarmee ze feitelijk één geheel vormen. Nu was
het wel duidelijk dat aan het gewicht van de
kanaalplaten niet zo veel te doen zou zijn,
maar we hebben wel iets kunnen verzinnen
voor de bevestiging van de platen en een
detail ontworpen waarmee ze ook weer te
demonteren zijn. Deze circulaire kanaalplaten zitten daarbij met twee bouten vast aan
de hoofddraagstructuur en zijn dus weer los
te schroeven. Een perfecte oplossing dus, alhoewel het wel even duurde voor iedereen
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De ontwerpers van de tijdelijke rechtbank wilden kolomvrije ruimtes creëren en
hadden hier dan ook grote overspanningen voor nodig.

daarin mee kon gaan. Toen we vijf jaar geleden met het detail naar de kanaalplaatleveranciers stapten om te vragen of zij de platen
konden leveren, bleek dat ze er niet meteen
op zaten te wachten. Op zich begrijpelijk,
want het ging tegen het businessmodel van
die tijd in. Inmiddels is daar wel verandering
in gekomen, want ook de kanaalplaatleveranciers zien het nut en de noodzaak van
hergebruik in. Ik vind het erg leuk om te zien
hoe zo’n industrie meebeweegt met de eisen
van deze tijd.”

Leerproces
Voor de demontage, het vervoer en de opbouw is de precieze positie van elk onderdeel vastgelegd, dit met behulp van de informatie uit een 3D-scan van het gebouw en een
unieke codering gebaseerd op het 3D-model.
Rubbens is hierbij met name geïnteresseerd
in de verschillen tussen de scan en het oorspronkelijke BIM-model en in de procedure.
“Het fysieke hergebruik van materialen staat
voorop bij dit project, maar we hopen er ook

veel van te kunnen leren voor wat betreft de
bedrijfsvoering en daarvoor is het noodzakelijk om alles goed te registreren. Lagemaat
wil ook simulaties maken voor de demontage, om die zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Die simulatie is in een BIM natuurlijk
gesneden koek en typisch iets waar wij als
ontwerpers aan gewend zijn. Lagemaat heeft
hier ook al veel ervaring mee, maar gaat nu
voor het eerst een gebouw uit elkaar halen
dat daar ook specifiek voor ontworpen is. Het
project bevat echt veel leermomenten voor
ons en onze partners. Het is dan ook belangrijk om de hele workflow goed te evalueren,
want dan kunnen we het een volgende keer
eventueel makkelijker, goedkoper en met minder materiaal doen.”
De kleinere elementen worden in containers
vervoerd en grotere, zoals de loopbrug,
worden direct op vrachtwagens geladen. In
Enschede wordt het gebouw weer volledig
geremonteerd en zal het door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) geëxploiteerd worden als kantoor- en onderzoeks-

Om circulariteit te optimaliseren hebben cepezedprojects, Du Prie en constructeur IMd gezamenlijk een demontabele kanaalplaat ontwikkeld voor dit project.
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De tijdelijke rechtbank: het ontwerp
Het interim-karakter van de tijdelijke rechtbank deed op geen enkele manier afbreuk aan
de kwaliteit, functionaliteit of representativiteit van het gebouw. Zaken als de outillage, de
complexe logistiek, de akoestiek, het comfort, de veiligheid en de uitstraling hadden hetzelfde
niveau als bij een permanente voorziening. Het tijdelijke gerechtsgebouw had een strakke
vormgeving met een terughoudende kleurstelling en verfijnde detaillering. De gevels hadden
een strakke horizontale geleding van bandramen en donkergetinte borstweringen met een
buitenafwerking van gespannen kunststofdoek. Het pand had een logische en helder afleesbare opzet waarin de stromen voor publiek, het rechtbankpersoneel en de gehechten strikt
van elkaar gescheiden waren. Het entreeportaal bood toegang tot de ontvangstruimte met de
portiersbalie. Een royale trappartij met daarboven een lichtstraat leidde naar de wachtruimten
met aangrenzende zittingzalen op de tweede en derde etage. De wachtruimten waren helder
en functioneel gezoneerd en hebben een open en lichte atmosfeer. De achterwanden van
de zittingzalen waren gedecoreerd met fotokunstwerken door Marjan Teeuwen, die hiervoor
sloopmateriaal van afgebroken gebouwen in bijna abstracte composities verwerkte.
De circulaire kanaalplaten zitten met twee bouten
vast aan de hoofddraagstructuur en zijn daarmee
vast en los te schroeven.

ruimte. Materialen die bij de opbouw op
de nieuwe locatie niet worden hergebruikt,

zullen door Lagemaat bij andere projecten
worden ingezet. Een minimale resthoeveelheid wordt daarnaast nog hoogwaardig gerecycled. n

www.rijksvastgoedbedrijf.nl
www.cepezed.nl
www.duprie.nl
www.imdbv.nl
www.lagemaat-heerde.nl
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Eén met de wereld

(Niet)

De Kaart
Het Gebied

De geosector bedient een ontelbare hoeveelheid andere sectoren en geo-informatie dient bij uitstek ter ondersteuning en verduidelijking. Complexe fenomenen worden inzichtelijk gemaakt in één helder beeld. Vaak spelen ruimtelijke data enkel ‘onderhuids’ een rol bij het verhelderen
van een probleem. Zo’n probleem kan bijvoorbeeld een puur wiskundige opgave zijn. Het Travelling Salesman Problem is een beroemde
optimalisatie-opgave die al sinds de negentiende eeuw wordt bestudeerd. In 2016 berekende het op dat moment zwaarste experimentele computerprogramma de optimale route langs maximaal 49 duizend Engelse pubs. Geen enkele bierliefhebber zou deze rit in één streep kunnen
voltooien! Het staat symbool voor de grenzen van ons kunnen. Voor de haast onvoorstelbare rekenkracht die nodig is om deze uitdaging het
hoofd te bieden, is onderliggend toevallig een ruimtelijke dataset nodig.
U raadt het al, dit wereldrecord is onlangs gebroken. De Eindhovense Consultants in Quantative Methods (CQM) becijferden de kortste fietsroute langs 57.912 rijksmonumenten in Nederland. Dit specifieke geval van het extreem lastige handelsreizigersprobleem is opgelost. De route
is 20.253,062 kilometer lang. Het is overigens niet helemaal fair om dit nieuwe record aan Nederland toe te schrijven. Een van de medewerkers, de Canadese professor Bill Cook, rekende in 2016 al mee aan de kortste kroegentocht door Engeland.
De eerste reactie van een geo-ICT’er in de sociale media was tekenend. De vraag was welk routebestand is gebruikt. Het Nederlands WegenBestand, HERE Maps/Esri, TomTom, Google Maps of iets anders? Het is een typische geo-nerd-vraag die volledig voorbijgaat aan het behaalde
succes. Het handelsreizigersprobleem heeft de wiskundige complexiteitsgraad NP-moeilijk en dus waren voor het oplossen van een probleem
met zo veel variabelen maar liefst 320 computerprocessoren in tien serverclusters nodig, die opgeteld negentig jaar aan rekentijd leverden. En
de GIS’er vraagt zich enkel af welk wegennetwerk er door de mangel is gehaald. Om de lezer uit de spanning te halen: CQM gebruikte het
fietsnetwerk van Geodan. Het ingezette TSP-algoritme, de eigenlijke kern van de zaak, staat op naam van de eerdergenoemde professor Cook.
Iedere geo-ICT’er moet beseffen dat het nóóit gaat om zijn of haar gewaardeerde datasets. Je maakt deel uit van een groter geheel, het werk
vormt een schakel in een proces met een véél hogere abstractiegraad dan het inrichten en bijhouden van een ruimtelijk netwerk. Dát is het
hoogst haalbare. Wij zijn deel van het succes, maar het draait niet om ons.
Remco Takken is freelance publicist, gespreksleider en sparringpartner bij Geotekst.
www.geotekst.eu
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Inwinnen, beheren, informeren én beveiliging op orde

Twee ISO-certificaties voor
Het Gegevenshuis
Door de redactie

Het Gegevenshuis verzorgt voor tien gemeenten in Zuid-Limburg en het Waterschap
Limburg het integrale beheer van geodata en dienstverlening die daarmee samenhangt. De organisatie ontzorgt daarbij de deelnemers van de verplichte uitvoering
van basisregistraties die te maken hebben met de fysieke ruimte en alles wat zich
daarin en daarop bevindt. Hierbij heeft Het Gegevenshuis de werkzaamheden zo
opgezet dat ze in aanmerking komen voor ISO-certificering, als een van de weinige
uitvoeringsorganisaties in het kader van ‘verlengd lokaal bestuur’ in Nederland.

I

n Nederland vindt volop samenwerking
plaats in het geodomein, maar het bijzondere van Het Gegevenshuis is dat de betrokken gemeenten en het waterschap deze
samenwerking in de volle breedte hebben
ondergebracht in een openbaar lichaam.
Het in 2015 opgerichte Gegevenshuis is in
Nederland dan ook (nog) uniek in zijn soort.
Het Gegevenshuis is een overheidsorganisatie, onafhankelijk van gemeentelijke regio’s;
een aparte juridische entiteit op basis van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Overheidsinstanties kunnen diensten afnemen, maar ook actief deelnemen aan Het
Gegevenshuis. Het Gegevenshuis ontzorgt
de gemeenten daarbij niet alleen, maar levert
met een procesmatige werkwijze ook een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en
uniformiteit van de (basis)registraties. Gegevens worden daarbij op een integrale wijze
beheerd; het is mogelijk om in meerdere registraties tegelijk wijzigingen door te voeren,
een verbetering ten opzichte van de klassieke
werkwijze waarbij aanpassingen per registratie plaatsvinden.

Innovatie
Naast het inwinnen en beheren van informatie koppelt Het Gegevenshuis op aanvraag
van opdrachtgevers gegevens uit deze registraties en herleidt het deze naar informatie op
kaart of in tabellen. Het Gegevenshuis werkt
niet alleen in opdracht van gemeenten, maar
ook voor andere instellingen, bedrijven of
particulieren en is daarbij sterk gericht op innovatie. Niet alleen worden moderne technieken ingezet, ook wordt onderzocht op welke
wijze geodata kunnen worden gebruikt voor

Artikel

Het Gegevenshuis is een van de weinige uitvoeringsorganisaties in het kader van ‘verlengd lokaal bestuur’ in Nederland.

het verbeteren van de dienstverlening door
de overheid, voor het efficiënter en effectiever
uitvoeren van overheidstaken of het vaststellen van beleid. Verder pakt Het Gegevenshuis
zaken aan als de toepasbaarheid in andere
domeinen en het ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek.

Certificeringen
Onlangs heeft het certificeringsbureau Kiwa
een meerdaagse audit uitgevoerd bij Het
Gegevenshuis. Hierbij zijn twee zaken vastgesteld. In de eerste plaats is geconstateerd
dat het kwaliteitsmanagementsysteem en de
toepassing daarvan voldoen aan NEN-ENISO 9001:215 voor wat betreft de dienstverlening aan deelnemers en afnemers met

betrekking tot het inwinnen, beheren, informeren over en toepassen innovaties van de wettelijke basisregistraties die Het Gegevenshuis
voor de deelnemers uitvoert. De tweede vaststelling van Kiwa is dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO/IEC
27001:2017 voor wat betreft de beveiliging
van alle informatie, data en informatiesystemen die bij het uitvoeren van de processen
bij Het Gegevenshuis worden ingewonnen,
gebruikt, verwerkt gekoppeld, opgeslagen,
verstrekt en uitgewisseld. n
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Projecten door naar Global Awards in 2022

Zeven winnaars Construsoft
BIM Awards 2021 bekend
Door de redactie

De winnaars van de Construsoft BIM Awards 2021 zijn bekend. De competitie biedt
Tekla-gebruikers de mogelijkheid om hun projecten te presenteren aan duizenden branchegenoten, zowel nationaal als internationaal. Dit jaar werden alle projecten beoordeeld door een vakjury, bestaande uit vier vakspecialisten. Daarnaast heeft ook het publiek in groten getale gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te stemmen via internet.

D

e jury van de Construsoft BIM Awards
bestond dit jaar uit Frank Maatje, directeur Bouwen met Staal; Hans Hendriks, directeur en BIM-adviseur deBIMspecialist; Jeroen Coenders, CEO en founder White
Lioness technologies en Maikel Jagroep, directeur Betonvereniging. Van tevoren hadden
zij individueel al aangegeven waar ze extra
op zouden gaan letten tijdens de beoordeling, zodat deelnemers konden weten waar
ze aan toe waren.
Voor de Construsoft BIM Awards heeft de jury
de projecten beoordeeld op zes verschillende
aspecten. Zo bekeken de juryleden het gebruik van BIM en de mate van samenwerking,
het innovatieve gebruik van Tekla Structures,
de maakbaarheid, duurzaamheid, de coolfactor en het aantal stemmen van het publiek.
Dit leidde tot een uitgebreide discussie met
interessante argumenten, want de verschillen
waren vaak minimaal. Voor het bepalen van
de winnaar van de Publieksprijs werd er alleen gekeken naar welk project de favoriet
was bij de stemmers.
Alle ingezonden projecten blijven de rest van
het jaar te bekijken via de officiële website
van de competitie. De winnaars mogen bovendien meedoen aan de Tekla Global BIM
Awards van 2022, waarin alle lokale winnaars het tegen elkaar opnemen in een wereldwijde competitie.

Commerciële projecten
Naast de categoriewinnaar is het project
‘Central Park te Utrecht’ van Voortman Steel
Construction ook de winnaar van de Publieksprijs 2021. Dit houdt in dat van alle inzendingen vanuit de Benelux dit project de meeste
stemmen van het publiek heeft gekregen. De
jury noemde het project ‘indrukwekkend’ en

‘Central Park te Utrecht’ van Voortman Steel Construction won in de categorie commerciële projecten en kreeg daarnaast ook de Publieksprijs.

vond het een uitstekend voorbeeld van een
BIM-project waarbij van begin tot einde is
samengewerkt met een grote diversiteit aan
bouwpartners. Zo werd het BIM centraal binnen Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.
beheerd en zijn de diverse aspectmodellen
met behulp van informatiemanagementtool
Docstream ter beschikking gesteld aan de
diverse bouwpartners. De uitwisseling vond
plaats op basis van IFC met de BIM-basis ILS
als uitgangspunt en de communicatie op basis van BCF. Ook de duurzaamheid van het
op te leveren kantoorpand bleef bij de jury
niet onopgemerkt, verwacht wordt dat het
project BREEAM-NL Excellent zal scoren.
Bij de commerciële projecten sprong ook het

renovatieproject ‘Kontakt der Kontinenten’
van Vic Obdam in het oog. Hierbij lag de
uitdaging in het maken van de aansluiting
van het nieuwe staal naar het bestaande
pand. Om dit zo goed mogelijk in kaart te
brengen is er gebruikgemaakt van een 3Dscanner, evenals conventionele inmeetmethoden, waardoor het staal met hoge precisie geplaatst kon worden. Hierdoor kon de
architect direct het 3D-model, dat volledig in
BIM was opgezet, verstrekken aan de andere
(onder)aannemers zodat de voorbereiding
van het bouwproces soepel verliep. Daarnaast was de jury onder de indruk van het
hoge detailniveau van project ‘Oranjekade’,
waarvoor VKP de HSB-elementen met mine-

Evenement
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Naessens Nederland had de ‘wow-factor’
en bij ‘Silopark Westzaan’ van Reijrink Staalconstructie benoemde de jury de optimale
samenwerking tussen ontwerp en uitvoering.

Publieke projecten

Voor de winnaar bij de industriële projecten, ‘Cleanroom gebouw’ van Buro Grondverf, geldt dat de jury de uitgewerkte aansluitingen tussen staal en beton extra waardeerde.

Bij het winnende project ‘Brugge VTI’ werd
door Vuylsteke-Eiffage (beton) en de onderaannemer (staal) onderling samengewerkt
binnen Tekla Structures met behulp van Tekla
Model Sharing. Daarnaast werden de andere onderaannemers aangespoord om zo veel
mogelijk in 3D te modelleren en deze modellen ter beschikking te stellen in IFC-formaat.
Ook werd er intern, zowel door de projectleiding als door de leiding op de bouwplaats
zelf, gebruikgemaakt van Trimble Connect. In
het project werden de 3D-modellen van het
bedrijf en de 2D-bestanden en 3D-modellen

rale steenstrips van de woontorens heeft uitgewerkt. Bij de ‘Iris Tower’ van Ergon waren
het de prachtige aansluitingen van de 136
meter hoge toren die opvielen.

Industriële projecten
“Het bijzondere van het winnende project
‘Cleanroom gebouw’ van Buro Grondverf
is, naast de aangetoonde meerwaarde van
het gebruik van BIM, de aansluitingen tussen
staal en beton”, aldus de jury. Jurylid Maa
tje noemde het ‘het voorbeeld van hightech
bouw’. Niet alleen werd tussen met name
de opdrachtgever, bouwkundig aannemer,
architect, constructeur, installateur, betonleveranciers en de staalbouwer onderling gecommuniceerd met IFC-modellen. Ook op de
bouwplaats is voor de monteurs de tablet met
Trimble Connect het uitgangspunt, waardoor
iedereen met dezelfde informatie werkt en
voorzien is van de laatste informatie.
Daarnaast werden verschillende aspecten
uitgelicht van andere deelnemende projecten
in deze categorie. Bij de ‘Democo vliegtuig-

Parametrisch ontworpen, de fiets- en voetgangersbrug Wielsbeke-Waregem van SBE, winnaar in de categorie
infrastructurele projecten.

loods’ van Hayo was dit de complexiteit van
het project, waaronder de enorme overspanningen en de indrukwekkende geometrie. De
‘Koninklijke Nederlandse Munt’ van Willy

Bij ‘Brugge VTI’ werd door Vuylsteke-Eiffage (beton) en de onderaannemer (staal) onderling samengewerkt binnen
Tekla Structures via Tekla Model Sharing.

Evenement

van de onderaannemers geüpload, waardoor
alle projectbetrokkenen, intern en extern, een
totaalbeeld hadden van de uitvoering. De
jury was onder de indruk van deze samenwerking tussen de verschillende disciplines en
de manier waarop gebruik is gemaakt van de
combinatie staal en beton.
Het hergebruik van 170 ton staal afkomstig
van een gebouw enkele honderden meters
verderop vonden de juryleden op het gebied
van duurzaamheid absoluut uniek aan het
project ‘Biopartner 5’ van Vic Obdam. Het
staal werd verplaatst naar de bouwplaats van
het nieuwe gebouw en daar in de werkplaats
op locatie verwerkt. Ook het Koning Willem
I College van Teken- en Adviesburo Gerard
van Meerveld bleef niet onopgemerkt. “Het
is een unieke houten constructie waarin de
stalen aansluitingen en verbindingen zijn verwerkt. Het project heeft een hoog uitvoeringsniveau en het is prachtig om te zien dat er
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Een speciale vermelding wilde de jury geven aan de Glijbaanset op het vakantiepark
Het Liederholt, ontworpen door Van Egdom
Recreatietechniek. Het bedrijf maakte afgelopen jaar de stap naar het werken met Tekla
Structures en dit project werd als pilot gebruikt om de mogelijkheden van de software
te ontdekken. Voor de basis glijbaandelen
en vaak voorkomende staalverbindingen
werden parametrische Tekla-componenten
gemaakt en door gebruik te maken van de
productietekeningen en machinebestanden
konden de kosten gereduceerd worden en de
foutkans verkleind. “Indrukwekkend en uniek
gebruik van Tekla Structures”, viel te lezen in
het juryrapport.

Kleinschalige projecten
Het nieuwe dak op het AFAS Stadion is gerealiseerd door Oostingh Staalbouw – ASK Romein en was het
winnende project in de categorie sport en recreatie.

gebruik is gemaakt van de CNC-aansturing
waardoor de producent van het gelamineerde hout de productiedata rechtstreeks uit het
Tekla-model kon halen”, aldus de jury.

Infrastructurele projecten
De nieuwe fiets- en voetgangersbrug Wielsbeke-Waregem van SBE is door de jury gekozen als beste infrastructurele project. Hierbij
merkten ze het parametrisch ontwerp, het
uitgebreide softwaregebruik en de overgang
tussen het gebruikte staal (de brug zelf) en beton (de aanrijhellingen) op. De gehele brug
is getekend en berekend door verschillende
ingenieurs en BIM-designers en parametrisch
ontworpen met behulp van de softwareprogramma’s Rhino 6 en Grasshopper. Dit model is gekoppeld aan het rekenmodel van
SOFiSTiK, maar ook aan Tekla Structures en
Civil 3D.
Ook het project ‘Renovatie van de stuw en
de bouw van een vispassage’, aangeleverd
door Tractebel-Engie, verdient het volgens
de jury om apart vermeld te worden door de
duurzaamheid van het project en de afstemming tussen verschillende aspecten als de
bestaande toestand, nutsvoorzieningen, elektromechanica en onderhoud.

spant (mega-truss), met een gewicht van 600
ton en een overspanning van 170 meter op
17 meter hoogte. Om het nieuwe dak aan
te laten sluiten op de bestaande bouw werd
er tijdens het engineering- en montageproces
gebruikgemaakt van pointclouds die vervolgens werden gebruikt als referentiemodellen
in Tekla Structures. Op de bouwplaats konden de montageleider en voormannen in
Trimble Connect op de tablet of laptop het
3D-model en de bijbehorende tekeningen op
ieder moment raadplegen. Eventuele problemen op de bouw werden vervolgens via Trimble Connect in enkele klikken weer gedeeld
met engineering.

Sport en recreatie
Het was groot nieuws in 2019. Een deel van
het dak van het AFAS Stadion stortte tijdens
een storm in. Oostingh Staalbouw – ASK Romein werd geselecteerd om het nieuwe dak
te realiseren. De complexe, grote overspanningen en het optimale gebruik van BIM waren voor de jury de redenen om het tot winnaar te benoemen. Zo wordt het dak boven
de hoofdtribune gedragen door een enorm

In de categorie kleinschalige projecten is het
project ‘Mall of the Netherlands – Dome’ van
Vic Obdam tot winnaar benoemd. Dit project
was volgens de jury niet alleen constructief
complex, ook heeft het een echte ‘wow-factor’. Jurylid Hans Hendriks voegde daaraan
toe: “Dit is een prachtig voorbeeld waarbij
de toegevoegde waarde van BIM is te zien,
vooral bij het modelleren van de aansluiting
staal op glas. Ik denk niet dat dit zonder BIM
was gelukt.” In het model zit elke ligger net
iets verdraaid ten opzichte van het knooppunt. Door de ovale vorm, beperkte glastoleranties en de esthetische eisen is elke knoop
uniek met ieder zijn eigen verplaatsingsvrijheid. De Dome-constructie is geplaatst op een
reeds geplaatste staalconstructie en diende
als onderslag voor de glasplaten. In 3D-engineeringssessies hebben de betrokken partijen
de glasplaten en de staalconstructie binnen
de glastoleranties op elkaar afgestemd.
Het project ‘Eengezinswoning Smout’ van Danilith Delmulle viel in deze categorie op bij
de jury door de hoge graad van automatisering. In Tekla Structures zijn alle elementen
gemodelleerd die worden geproduceerd in
de eigen betonfabriek. Dit zijn betonnen binnenmuren en buitenmuren die opgebouwd
zijn als sandwichwanden, voorzien van gevelstenen en buitenschrijnwerk. Ook de houten prefabdakelementen zijn door het bedrijf
gemodelleerd. Het model werd daarna via
een IFC-export doorgestuurd naar de nesting
software. Dit betekent dat de verschillende
muren op mallen gelegd worden. Deze malbestanden worden op hun beurt doorgestuurd
naar de fabriek waar een steenlegrobot automatisch bakstenen legt op de mallen. n
www.construsoftbimawards.com/nl

Klein maar fijn: het project ‘Mall of the Netherlands – Dome’ van Vic Obdam won de categorie
kleinschalige projecten.
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Interactieve kaarten voor betere beslissingen

Gemeentelijke processen
snel inzichtelijk
Door Remco Takken

Met de webapplicatie GIS BORG slaat InnoFra een vooruitstrevende brug door het
ontsluiten van digitale kaartinformatie uit de diverse applicaties die worden gebruikt binnen overheden, waterschappen, adviesbureaus en aannemers. Deze gebruiksvriendelijke webapplicatie sluit aan op de wensen en eisen vanuit de Nieuwe
Omgevingswet om op een andere manier integraal en gebiedsgericht te werken.

U

it de benaming, GIS BORG, is af te
leiden dat het gaat om een GIS, een
Geografisch Informatiesysteem, waarbij BORG staat voor ‘Beheer Openbare Ruimte Geborgd’. GIS BORG maakt deel uit van
een BORG-methodiek die als een schil om
ArcGIS van Esri heen zit. Deze webapplicatie
ondersteunt gemeenten met een transparante
bedrijfsvoering. Alle benodigde kennis en
kunde wordt erin opgeslagen en via kaarten
ontsloten. Frans Gersen, eigenaar van InnoFra en bedenker van GIS BORG, legt uit: “Er
worden veel initiatieven genomen, er wordt
veel ontwikkeld, maar in de bedrijfsvoering
worden er nooit data centraal ontsloten en
geborgd. Het gevolg hiervan is dat zaken
niet terug te vinden zijn en collega’s bij nul
moeten beginnen als er iemand vertrekt. Dat
is wat we met BORG willen voorkomen.”

Beheersysteem?
De ambities van GIS BORG gaan verder dan
die van een systeem voor het beheer openbare ruimte (BOR). Gersen stelt: “Het gaat om
veel meer; wat speelt er in een gemeente, in
de wijk, in de straten? Het gaat om de leefomgeving.” Het maakt daarbij niet uit of een
benodigde dataset is opgeslagen in verschillende applicaties. GIS BORG haalt het eruit
en maakt gebruik van die dataset die steeds
in Common Ground-omgeving moet worden
opgeslagen. Zo eenvoudig is het volgens Gersen helaas nog niet altijd bij de opdrachtgevers. “Vaak, eigenlijk is dat heel gek, werken
we ook met Shape-files. Niet alle gemeenten
werken al met de BGT als kaartkoppeling
middels StUF. We zeggen daar direct bij dat
het een tijdelijke informatiestroom is en we
moeten willen dat alles BGT-gekoppeld is zodat we meer datagedreven kunnen gaan wer-

Interview

Aandachtspunten die naar voren komen in de aanpak vanuit Integraal Gebiedsgericht Werken (multidisciplinair).

ken. Programmeren is meer dan een uitdraai
van een beheersysteem, hierin borgen we
ook alle afwegingen van de leefomgeving.”

Knelpunten en kansen zichtbaar
Thema-kaarten en beleidsgegevens worden
aan de voorkant ingevoerd, daardoor zijn
knelpunten en kansen zichtbaar in GIS BORG.
Wat InnoFra momenteel vooral doet, is het
ondersteunen van organisaties. Gersen: “We
werken niet alleen met een kaart, maar ook
met BORG-iconen die dienen als communica-

tiemiddel in de bedrijfsvoering van BORG. Het
moet voor iedereen te begrijpen zijn en op
deze manier worden onze klanten steeds meer
‘visueel ingesteld’, zeker in relatie tot Integraal
Gebiedsgericht Werken.”
Peter de Visser, strategisch adviseur bij InnoFra
en voorzitter van het project ‘Data gedreven
Assetmanagement’ van CROW en de VNG bij
verschillende gemeenten, geeft aan: “Ook binnen projecten zorgen we voor een transparante bedrijfsvoering, waarbij de basis op orde is
en vanuit die kennis ook beslissingen genomen
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Drie varianten

Het effect van maatregelen op de negen thema’s grafisch uitgedrukt in een spinnenweb-grafiek.

kunnen worden. Dit is natuurlijk heel goed terug te zien in de werkwijze van InnoFra.”

Aansluiting Omgevingswet
GIS BORG zoekt aansluiting met de nieuwe
manier van werken die de Omgevingswet
voorschrijft. Vanuit Integraal gebiedsgericht
werken wordt alles aan de voorkant afgewogen en met behulp van de GIS BORG ontsloten. Ook voor de organisatie verandert
er het een en ander. Kort gezegd krijgen
zij meer een adviserende rol, in plaats van
een sturende rol en ook deze informatie willen ze in de GIS BORG ontsloten hebben.
“De BOR-beheerder levert een belangrijke
bijdrage in de openbare ruimte, maar de
totaalafweging wordt in de leefomgeving
gemaakt”, aldus Gersen. “GIS BORG is een
‘tooling’ daarvoor, het gereedschap om tot
een transparante bedrijfsvoering te komen.”
Noem het ‘gebiedsgericht’, ‘programma
gestuurd’, ‘datagestuurd’ ... voor de meeste
mensen betekent het dat ze anders moeten
gaan werken. En dat geldt niet alleen voor
een gemeenteraad, maar ook voor de bewoners. GIS BORG wordt gebruikt om te kunnen
schakelen tussen werkvloer, management, bestuur en andere externe stakeholders.

gezamenlijke uitgevoerde inventarisatie met
medewerkers ontstond een nauwkeurig beeld
van welke knelpunten en kansen er zijn. Deze
knelpunten en kansen zijn in separate kaarten
vastgelegd in het VAK.

Voor de hand liggende thema’s
De knelpunten en kansen zijn vervolgens beoordeeld en hebben geleid tot een beoordeling op negen meest voor de hand liggende
thema’s. Dat zijn: technisch beheer, ruimtelijke
adaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, mobiliteit, groene ruimtelijke ontwikkeling, economisch vestigingsklimaat, de woningbouwopgave en de maatschappelijke opgave. Na
afstemming tussen de professionals van de
verschillende beheerdisciplines, RO en MO
zijn er middels expertmeetings aan diverse
criteria scores toegekend én vastgelegd. Daarnaast zijn er onderlinge wegingen op basis
van de criteria van de scores per kans. Gersen
relativeert: “Hartstikke goed, natuurlijk, maar
dit inhoudelijke proces speelt natuurlijk niet
alleen specifiek in Voorschoten. Dat kan per
gemeente verschillen, maar de systematiek is
overal toe te passen. Ik durf wel te zeggen dat
het ontstane resultaat en de ontsluiting via GIS
BORG uniek is voor Nederland.”

Een combinatie van mogelijkheden
Vanuit Integraal Gebiedsgericht Werken
is hun Visuele AfwegingsKader in een conceptvoorstel uitgewerkt voor het verbeelden
van de (samengevatte) matrix-gegevens op
GIS-kaarten van de wijk Adegeest. De gemeente Voorschoten is een voorbeeld van de
minimale én de plus-variant. Deze thema’s
zijn in GIS BORG uitgewerkt in GIS-kaarten
en in een spinnenweb-grafiek die in de plusvariant aanwezig is. Vanuit GIS BORG zijn
zo maatregelen en kosten te bepalen die direct in relatie met de digitale kaart worden
weergegeven. De impact is te zien in de
spinnenweb-grafiek. Gersen: “Dit is natuurlijk
heel geschikt voor een heldere presentatie en
een interactieve sessie met het gemeentelijk
college.” Dit is een andere en leukere manier
van werken en zo kan GIS BORG gebruikt
worden in de besluitvorming. Het maken van
keuzes gebeurt interactief vanuit GIS BORG.
Gersen schetst: “Iemand zegt bijvoorbeeld:
‘Oké, we vinden punt één belangrijker, dat
kost dan zóveel.’ Daar is ter plekke mee te
spelen.” n
Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver bij
www.geotekst.eu. Voor meer informatie over de webapplica-

Visualiseren
Gersen ziet dat er binnen organisaties heel
veel informatie aanwezig is. “Maar die informatie wordt slecht gedeeld. Er zijn héél veel
applicaties die niet altijd goed met elkaar
kunnen samenwerken. Het zou helemaal niet
moeten uitmaken of iemand op de werkvloer
bezig is, in het management zit, bestuurder
is of bewoner. Met GIS BORG kan iedereen
op elk moment bij de informatie met verschillende devices.” InnoFra ontwikkelde binnen
de BORG-systematiek het Visueel AfwegingsKader (VAK) en is succesvol toegepast voor
de wijk Adegeest in Voorschoten. Vanuit een

Het VAK kent drie ‘smaken’. De minimale variant behelst in principe de technisch beheeropgave van groot onderhoud en vervangingsopgave. In de plus-variant zijn daarnaast
ook vanuit de negen thema’s, bijvoorbeeld
klimaatadaptatie, extra maatregelen opgenomen en allerlei aspecten die daarbij horen.
De maximale variant behelst de plus-variant
en benoemt ook grootheden waarvan nog
geen precieze einddatum en kosten bekend
zijn. Denk hierbij aan gasloze woonwijken.
Gersen verklaart: “We maken het thematisch
inzichtelijk. We kennen de kosten nog niet en
we weten ook nog niet precies wanneer het
gaat spelen.” Wanneer er meer bekend wordt
over de kosten en de planning, verschuift een
dergelijk thema naar de plus-variant.

tie GIS BORG, zie www.innofra.nl.

Het spinnenweb met de GIS BORG-iconen als
centraal punt in de communicatie.
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Tools voor analyse en presentatie diverse data

Atos Urban Data Platform
voor smart cities
Door de redactie

Atos introduceert het Urban Data Platform voor de totstandkoming van smart
cities. Het platform stelt steden in staat grote hoeveelheden data te analyseren
die worden ontsloten via een ecosysteem van smart-citydiensten, -toepassingen
en intelligente devices. Het platform beheert en ontsluit deze data via de operationele domeinen van steden en biedt veilige toegang tot al deze gegevens en
dashboards voor het monitoren van data-gedreven diensten.

H

et Atos Urban Data Platform is gebaseerd op de ontwerpbeginselen van
Atos Digital Hub, dat eveneens tijdens
de jaarlijkse Atos Technology Days is gelanceerd. Het platform is gebouwd op opensource-technologieën met aandacht voor de
waarborging van veiligheid en de integriteit
van de data die via het platform worden verzameld, opgeslagen en ontsloten. Het platform kan daarmee fungeren als ruggengraat
van datagedreven steden.
Veel steden en lokale overheden moeten voldoen aan duurzame doelstellingen, onder
meer door het bieden van dienstverlening via
slimme IoT-devices. Dit vraagt om een geïntegreerde ontsluiting van diensten aan burgers
en bedrijven. Atos promoot hierbij een horizontale aanpak, waarbij data uit verschillende bronnen worden gecombineerd.

Voor luchtkwaliteit en mobiliteit biedt het Atos Urban Data Platform de mogelijkheid om data over verkeersstromen
te ontsluiten.

Onderbouwde keuzes
Met betrekking tot luchtkwaliteit en mobiliteit
biedt het Atos Urban Data Platform de mogelijkheid om data over verkeersstromen, de
beschikbaarheid van parkeerplaatsen en alternatieve transportmodules te verzamelen en
te ontsluiten. De presentatie hiervan via het
platform kan burgers in staat stellen om goed
onderbouwde keuzes te maken en reisschema’s real time aan te passen. Deze integrale
aanpak kan een bijdrage leveren aan het
verminderen van de verkeersdrukte in steden,
parkeren eenvoudiger maken en de luchtkwaliteit verbeteren.
Voor de energietransitie geldt dat steden met
het platform in staat zijn de lokale energietransitie te ondersteunen door enerzijds het
bewustzijn onder burgers te vergroten en
anderzijds de burgers te stimuleren zelf sys-

temen te plaatsen voor het genereren van
zonne-energie.

Hybride cloud
Het Atos Urban Data Platform kan ook op
uiteenlopende andere terreinen worden toegepast, zoals in de gezondheidszorg of de
beveiliging. Het platform integreert verschillende IoT-functionaliteiten om een verzameling van data te kunnen analyseren en presenteren. De oplossing is onderdeel van de
hybride cloud, schaalbaar en geschikt voor
de opslag van historische data en indicatoren
die met elkaar zijn verbonden met behulp van
kunstmatige intelligentie. Het platform maakt
daarnaast gebruik van ingebedde servertechnologie om storingen te minimaliseren,
de privacy te waarborgen en de levering van

diensten te optimaliseren. Het Atos Urban
Data Platform is met elk bestaand systeem te
integreren en ondersteunt de monitoring van
ingebedde systemen. Ook voldoet de infrastructuur aan internationale open standaarden op basis van OASC1 en is het gebaseerd
op open-source-technologieën (powered by
FIWARE2). Daarnaast wordt het Urban Data
Platform uitgebreid met het Computer Vision
Platform van Atos, de AI Video & Image Analytics-oplossing van dit bedrijf. n
atos.net/nl/nederland
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Energieneutrale en circulaire nieuwbouw

Districtskantoor politie Walcheren
goed voor mens en milieu
Door Lambert-Jan Koops

Een gebrek aan ambitie kan de betrokkenen van het nieuwe Districtskantoor
politie Walcheren niet worden verweten. Het ontwerpteam en de opdrachtgever
hebben vol ingezet op een energieneutraal gebouw, circulariteit, duurzaamheid
vanuit energie-oogpunt en duurzame installatie-oplossingen. De bouw van de
nieuwe thuisbasis voor basisteam politie Walcheren en diverse onderdelen van
de Districtsrecherche en de Dienst Regionale Recherche Zeeland-West-Brabant is
dan ook een bijzonder goed geslaagd project met voorbeeldfunctie, zo meent
projectleider Eline Hoogendijk van EGM architecten.

P

olitiekantoor Walcheren wordt gerealiseerd door het Total Engineering-team
dat onder verantwoordelijkheid van
EGM architecten bestaat uit Valstar Simonis,
Wolf Dikken en Aronsohn. Deze samenwerking en de integrale aanpak voorkomen niet
alleen fouten tijdens het project, maar maken
het ook beter mogelijk om de duurzaamheidsambities te combineren met de functionele
vraag. Het resultaat is een ontwerp dat energieneutraal en circulair is, maar vooral ook
volledig aansluit bij de wensen en eisen van
de politie. Dat laatste was ook belangrijk omdat dit direct verband houdt met de circulariteit en het energieverbruik in de dagelijkse
praktijk, zo stelt Hoogendijk. “Hoe hoger de
ambities, hoe belangrijker het is dat ontwerp
en functie goed op elkaar zijn afgestemd,” zo
stelt de projectleider, “want alleen dan is het
mogelijk om een ontwerp te optimaliseren.
We hebben dan ook veel overleg gevoerd
met de eindgebruikers, met name om ervoor
te zorgen dat de opzet flexibel genoeg is om
veranderend gebruik in de toekomst te kunnen opvangen. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om geen dragende gevel te gebruiken
in het gebouw, zodat deze altijd kan worden
vervangen. Verder zijn de wanden verplaatsbaar, zodat de grootte van vergader- en kantoorruimtes makkelijk aan te passen is. Ook
is er bewust gekozen voor een systeemvloer
waaronder kabelpakketten met aansluitingen
liggen. Die zijn op elk gewenst punt naar
boven te halen, zodat de indeling van een
ruimte echt volledig vrij is en de gebruikers
daarbij niet beperkt worden doordat ze bijvoorbeeld rekening moeten houden met vaste
contactpunten in de wanden en vloeren.”

Praktijk

De vier thema’s voor de opzet van het nieuwe districtskantoor van de politie Walcheren. © EGM architecten

Circulariteit als toverwoord
Dankzij de flexibele opzet is een optimaal gebruik van het pand voor de nabije toekomst gegarandeerd. Voor de langere termijn is circulariteit uiteraard het toverwoord. In de bouwkundige
detaillering en bij de keuze van materialen is er
gekozen voor materialen en samenstellingen van
materialen die in de toekomst weer eenvoudig
uit elkaar te halen zijn en daarmee grotendeels
herbruikbaar. De gevels zijn volledig te demonteren, de binnenwanden zijn eenvoudig uit elkaar te halen en ook alle interieurelementen zijn
voornamelijk samengesteld en geassembleerd.
Materialen worden zo min mogelijk aan elkaar
bevestigd op een manier dat ze onlosmakelijk
aan elkaar verbonden zitten, zo zijn staalverbindingen bijvoorbeeld met bouten gemaakt in
plaats van dat de verschillende elementen aan
elkaar zijn gelast. Praktisch alle materialen die
zijn gebruikt voor het districtskantoor kunnen
eenvoudig een tweede leven krijgen of kunnen
weer dienen als grondstof voor nieuwe, toekomstige ontwerpen.
“We hebben op meerdere manieren gekeken
naar circulariteit”, zo vertelt Hoogendijk. “In de

eerste plaats is er het hergebruik van materialen, zoals bij de gevel, waar is gekozen voor
gerecycled aluminium. Daarnaast hebben we
ook gekeken naar de herbruikbaarheid van de
elementen en materialen die we plaatsen in het
gebouw. Van beton is bijvoorbeeld bekend dat
het niet alleen een hoge C02-voetafdruk kent,
maar ook dat het moeilijk te hergebruiken is, zodat we dat zo veel mogelijk hebben proberen
te vermijden. Om te beginnen zitten alle zware
functies beneden, zodat het niet nodig is om beton te storten op de verdiepingsvloeren en daarnaast hebben we de stalen draagkolommen van
de constructie niet gevuld met beton, maar met
zand. Het voordeel daarvan is dat dit laatste net
zo gunstig is voor de akoestiek van het gebouw,
maar toch losmaakbaar is.”

Niet BENG maar ENG
Sinds 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan
de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen,
ofwel BENG. Bij het ontwerp van het districtskantoor Walcheren is er echter voor gekozen om de
lat hoger te leggen en te gaan voor ENG, dus
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een bepaalde manier passen windmolens ook
goed bij Zeeland.

Klimaatplafond

Het districtskantoor wordt de thuisbasis voor basisteam politie Walcheren en onderdelen van de Districtsrecherche
en de Dienst Regionale Recherche Zeeland-West-Brabant © EGM architecten

volledig energieneutraal. De keuzes die daarvoor zijn gemaakt, zijn gebaseerd op de zogenaamde Trias Energetica, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. “De
Trias Energetica stelt voor om energieverbruik
te beperken, gebruik te maken van energie uit
duurzame bronnen en de gebruikte energie zo
efficiënt mogelijk in te zetten”, licht Hoogendijk
toe. “Zaken die bij elk besluitvormingsmoment in
de ontwerpfase moeten worden meegenomen,
aangezien bijna elke ontwerpkeuze van invloed
is op de energiehuishouding van een pand.

Voor het beperken van de energievraag is het
bijvoorbeeld van belang om het gebouw hoogwaardig te isoleren, de zonwering op orde te
hebben en lichtsensoren toe te passen die ervoor
zorgen dat lampen niet onnodig branden. Met
betrekking tot de duurzame bronnen hebben we
gekozen voor de plaatsing van zonnepanelen.
In eerste instantie hadden we bedacht om ook
drie windmolens bij het pand te plaatsen, maar
de gemeente bleek daar bezwaar tegen te hebben. Jammer, want het is duurzaam, levert ook ‘s
nachts en zonder zonlicht nog elektriciteit en op

Geen windmolens dus, maar er wordt wel een
Warmte Koude Opslag (WKO-)installatie gebouwd voor het districtskantoor. Dit is een bewezen techniek voor het verwarmen én koelen van
bedrijfspanden, woningen en kassen, waarbij
winterkoude gebruikt wordt voor koeling in de
zomer en warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor verwarming in de winter. Een andere
belangrijke installatie die helpt bij het bereiken
van de ENG-status voor het gebouw, is het klimaatplafond. “Klimaatplafondsystemen bestaan
uit drie hoofdcomponenten: het metalen plafondpaneel, de activering en het isolatiepakket. Deze
componenten zijn eenvoudig identificeerbaar,
bijna alle deelcomponenten zijn zonder gebruik
van gereedschappen van elkaar te scheiden en
alle componenten van een klimaatplafondsysteem zijn voor honderd procent re- en upcyclebaar. Voor de ENG-status is het klimaatplafond
belangrijk omdat het dankzij de isolatie en de
lichtsensoren de energievraag sterk omlaag
brengt. Het helpt daarbij dat het gehele gebouw
voorzien is van ledverlichting. Voor hergebruik in
de toekomst kan elk plafondpaneel ‘ingetekend
op een zogenaamde plafondtekening’ een unie-
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Het ontwerp

Het nieuwe districtskantoor is volledig energieneutraal en praktisch geheel circulair. © EGM architecten

De hoofdentree ligt wel beschut achter dijk en water, waarmee het kantoor volledig opgaat in het Zeeuwse landschap. © EGM architecten

ke code krijgen. De voor het project aangeleverde plafondpanelen worden dan ook voorzien
van deze code, waardoor deze bijvoorbeeld
eenvoudig op te nemen zijn in het Madastermaterialenpaspoort, als een opdrachtgever hiervoor kiest”, zo vertelt Hoogendijk.

Kantoormeubilair
Met het gebouw en de installaties zit het dus
goed qua duurzaamheid en circulariteit, maar
daarmee is nog niet alles gezegd. Zo zal de politie het nieuwe districtskantoor in samenspraak
met partner Ahrend gaan inrichten. Hoogendijk:
“Ahrend is door de politie onder andere als
partner gekozen omdat ze duidelijke duurzaam-

heidsambities hebben. Zo is Ahrend in staat om
het bestaande kantoormeubilair van de politie,
na een vernieuwprogramma, te herplaatsen in
het nieuwe kantoor. Verder zal het bedrijf de nietherbruikbare inventaris milieuvriendelijk recyclen
en gaat het ervoor zorgen dat alle nieuwe interieurdelen aan de Cradle to Cradle-standaard
gaan voldoen.”
Met het gebouw en interieur zijn dus werkelijk
alle fysieke aspecten van het gebouw groen en
duurzaam. Maar net zoals een gezonde geest in
een gezond lichaam hoort, is het de bedoeling
dat ook de gebruikers van het nieuwe kantoor
enigszins toekomstbestendig zullen worden. “Er
zijn dan ook een aantal beslissingen genomen

Het nieuwe Districtskantoor politie Walcheren heeft van buiten een robuust en stoer uiterlijk en van binnen een meer woonkamerachtige, ontspannen sfeer. De hoofdvorm is
duidelijk herkenbaar: een compact vierkanten volume van vier verdiepingen dat op de
hoek van de publieksentree wordt opgetild
naar vijf en aan de andere zijde omlaag
duikt naar drie verdiepingen. Uit deze vorm
is een vierkant atrium gesneden dat zorgt
voor licht en lucht op de vloeren. Met een
koffiebar en verschillende (overleg)zitjes is
hier de dynamiek het grootst. In het interieur
ontstaat een gevoel van eenheid doordat
veel collega’s uit verschillende teams elkaar
in het zicht hebben en de looproutes kort
zijn. Een speelse route loopt via de tribunetrap op de begane grond en trappen en
loopbruggen op de verdiepingen naar het
restaurant en dakterras. Deze route verbindt
op een informele manier de ontmoetingsplekken en werkgebieden op verschillende
verdiepingen, bevordert spontane ontmoetingen en stimuleert daarnaast dat iedereen
gezond in beweging blijft.
Kenmerkend voor het ontwerp is een goed
evenwicht tussen ‘zichtbaarheid en transparantie’ enerzijds, en ‘vertrouwen en veiligheid’ anderzijds. Dat past bij het karakter
en de werkzaamheden van de politie. De
hoofdentree is uitnodigend en transparant,
maar ligt wel beschut achter dijk en water.
Het ritme van open en gesloten gevelelementen is een golfbeweging die reageert
op het achterliggende interieur: van rumoer
naar rust, van openbaar naar privé en van
onbeveiligd naar beveiligd.

die specifiek de gezondheid van de medewerkers moet stimuleren”, glimlacht Hoogendijk.
“Natuurlijk is het zo dat afvalscheiding makkelijker is als er geen frituurvet hoeft te worden
gerecycled, maar het weren van de frituur uit de
kantine van het kantoor is toch vooral met het
idee dat in een gezond gebouw ook gezond
eten moet worden geserveerd. Ook worden de
medewerkers door de opzet van het gebouw
gestimuleerd om de trap te nemen, aangezien
deze in het atrium uitnodigend in het zicht liggen, zodat de conditie automatisch op peil blijft.
Wat dat betreft is het nieuwe districtskantoor een
echt gezond gebouw en goed voor zowel mens
als milieu.” n
www.egm.nl

De trappen in het atrium liggen uitnodigend in het zicht, om medewerkers te bewegen toch vooral op eigen kracht
naar boven en beneden te gaan. © EGM architecten
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Software voor bouwkundige constructies

Altair neemt S-FRAME
Software over
Door de redactie

Altair, gespecialiseerd in software voor productontwikkeling, high-performance
computing (HPC) en data-analyses, neemt S-FRAME Software over. Dit laatste
bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van oplossingen voor het
constructief analyseren van externe belastingen op bouwkundige constructies,
zoals wind, water en sneeuw, om te voldoen aan de ontwerpnormen.

D

e oplossingen van S-FRAME Software
worden al zo’n veertig jaar benut voor
het analyseren en ontwerpen van bouwkundige constructies, onafhankelijk van de geometrische complexiteit, optredende krachten en
niet-lineaire effecten. Bouwkundige en civieltechnische constructeurs en ingenieurs optimaliseren hiermee hun ontwerpen op basis van de
materiaaleigenschappen en bouwstandaarden.
Verder stimuleert S-FRAME Software al jaren het
gebruik van meer hout voor het ontwerpen van
duurzame en esthetisch fraaie constructies en gebouwen. De software bevat daarnaast ook gedetailleerde rapportages om te kunnen voldoen
aan de ontwerpstandaarden.

Spatial frames
De naam van S-FRAME Software is afgeleid van
het analyseren van spatial frames, oftewel ruimtelijke kaders. Na de introductie van S-FRAME
Analysis in 1984, gebaseerd op eindige-elementenanalyses (EEA), is het aanbod uitgebreid met
applicaties voor het ontwerpen en analyseren
van beton-, hout- en staalconstructies en een oplossing voor funderingen. Sindsdien onderzoeken en optimaliseren de klanten van S-FRAME
allerlei constructies op de invloed van wind-, water- en sneeuwbelastingen en zowel de lineaire
als niet-lineaire relaties tussen de optredende
belastingen en vervormingen. Maar ook de invloeden van dynamische belastingen door een
aardbeving, explosie en verschillende gebruiksomstandigheden.

Optimaliseren
Applicaties van S-FRAME Software worden
gebruikt voor het ontwerpen, analyseren en
optimaliseren van een grote diversiteit aan
constructies en infrastructuren, variërend van
woonappartementen en kantoorgebouwen, tot
luchthavens, magazijnen, parkeergarages en

S-TIMBER is het pakket van S-FRAME dat specifiek is bedoeld voor het modelleren en analyseren van houten constructies.

sportcomplexen. Maar ook voor bruggen, tunnels, spoorconstructies, fabrieken, energie- en
offshore-installaties. Tot de klantenkring behoort
een groot aantal internationaal opererende advies- en ingenieursbureaus, zoals AECOM, Jacobs, SNC-LAVALIN en Thornton Tomasetti. Voor
Altair vergroot deze overname de marktpositie
en toegang tot snelgroeiende marktsegmenten.

Simulatiegestuurd ontwerpen
“Volgens marktonderzoeker CIMdata behoort
de AEC-sector (Architecture, Engineering & Construction) tot de snelstgroeiende markten”, licht
James Scapa, oprichter en CEO van Altair de
overname toe. “Onder andere door de transformatie van rolgebaseerd naar simulatiegestuurd
voorspellend ontwerpen. Voorspellende simulaties helpen zowel architecten als ontwerpers om
creatiever en innovatiever te zijn en tegelijkertijd
de veiligheid te verbeteren.” De oplossingen
van S-FRAME Software gebaseerd op eindigeelementenanalyses, verrijken Altair’s bestaande

aanbod voor het simulatiegestuurd ontwerpen en
optimaliseren van auto’s, vliegtuigen en andere
producten.
S-FRAME Software is in 1981 opgericht, gevestigd in British Columbia in Canada en heeft
een wereldwijde klantenkring opgebouwd van
ruim tienduizend bedrijven in meer dan zeventig landen. “Door onderdeel te worden van het
Altair-team en hun uitgebreide aanbod van ontwerpoplossingen kunnen wij op een strategische wijze onze groei versnellen”, zegt Marinos
Stylianou, CEO van S-FRAME Software. “Wij
hebben er het volste vertrouwen in dat onze
gezamenlijke oplossingen bouwkundigen, civieltechnische ingenieurs, ontwerpers en bouwers in
staat stellen hun grenzen te verleggen.” Alle SFRAME Software wordt binnenkort toegankelijk
via Altair Units. n
www.s-frame.com
www.altair.com
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Besix weet uitdagingen succesvol aan te pakken

The Terraced Tower: sterk staaltje
constructie in Rotterdam
Door Katrien de Geest

Vijf minuten lopen naar de beroemde Erasmusbrug, elf minuten met de watertaxi voor
een film in Lantarenvenster en zeven minuten fietsen tot aan het centraal station. Een van
de grootste troeven van The Terraced Tower, zoals het geadverteerd wordt, is de centrale
ligging aan de Maas in hartje Rotterdam. In opdracht van Provast en naar het ontwerp
van de architecten van OZ, realiseerde Besix het imposante nieuwbouwproject dat zijn
naam dankt aan de terrassen langs de volledige breedte van alle wooneenheden.

Belastingresultaten van de vloer van de ondergrondse parkeergarage.

The Terraced Tower: 334 appartementen die samen een gebouw vormen van honderd
meter hoog.

D

e toren kan indrukwekkende cijfers voorleggen: 40 duizend vierkante meter
oppervlakte, 334 appartementen en
een hoogte van honderd meter, goed voor 32
bovengrondse verdiepingen. De lengte van het
gebouw neemt af in hoogte van honderd tot 35
meter terwijl de breedte toeneemt van twintig
tot dertig meter. Ondergronds zijn er drie verdiepingen met 212 parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor 688 fietsen. En op de begane
grond is er plaats voor commerciële voorzieningen en horeca. De architectuur is opgebouwd
uit terrassen van verschillende lengte. De helling
van het gebouw geeft het een uniek esthetisch
karakter, maar creëert ook enkele uitdagingen
bij het ontwerp van de structuur die verder in
het artikel besproken worden.

Typerende kenmerken
Na de sloop van het voormalige kantoorgebouw van Erasmus Verzekeringen, werd in
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de zomer van 2018 de eerste paal geslagen.
Exact drie jaar later is het dan tijd voor de
officiële oplevering en kunnen geïnteresseerden kiezen voor een plekje ‘front row’ aan de
Boompjes in Rotterdam. Als algemeen aannemer stond Besix in voor de realisatie van The
Terraced Tower. Xavier Gamme, ingenieur bij
Besix, werkte mee aan het project vanaf de
ontwerpfase tot en met de uitvoering. Er zijn
een aantal kenmerken die het project typeren
en die ook voor enkele uitdagingen hebben
gezorgd. Gamme geeft graag woord en uitleg en licht toe hoe hij samen met zijn collega’s tot een efficiënte oplossing is gekomen.
Bij de aanvang van een project in die grootteorde, is het uiteraard van cruciaal belang
om de juiste tools te kiezen. De selectie van
de ontwerp- en rekensoftware verliep volgens
Gamme zeer vlot: “We werken bij Besix voornamelijk met twee programma’s en afhankelijk van het type gebouw, kiezen we dan weer

voor de ene en een andere keer voor de andere software. SCIA Engineer wordt gekozen
voor zijn gebruiksvriendelijkheid en was met
zijn automatische tools voor staal en beton
een echte meerwaarde in dit project.”

Extra denkwerk
Over het algemeen is er aan de basis van
een gebouw relatief veel beton nodig. Omwille van de hoogte van The Terraced Tower
en omdat het gebouw ondergronds veel parking biedt, is de belasting op de muren in de
kelders zo groot dat een hoge betonkwaliteit
C90/105 nodig is. Dit vormde echter geen al
te groot probleem, want met behulp van SCIA
Engineer konden alle types beton snel en efficiënt worden berekend.
Een troef voor het afgewerkte project, maar
een extra uitdaging gedurende de werkzaamheden was de locatie van The Terraced Tower.
Het heeft het team in ieder geval extra denkwerk bezorgd. Omgeven door een drukke
straat, water en gebouwen aan weerskanten
van de werf, moest het projectteam wel beroep doen op creatieve oplossingen. Het feit

BIGnieuws | september 2021

Column
Zwart gat (3D)
Theo gaat met pensioen. Met Theo verdwijnt niet alleen een fijn persoon, maar
ook een krachtig netwerk en heel veel kennis en kunde. Theo was de man die van
elke AutoCAD-update een nieuw certificaat
wilde halen! En ja, de organisatie zal wel
doordraaien, maar voor de mensen in het
zakelijk netwerk van Theo breekt een lastige periode aan. Met Theo kon iemand
inhoudelijk de diepte in en weer boven
komen. Goede begeleiding, eerlijke woorden en een oplossing voor het Civil 3D- of
AutoCAD-probleem.

De gronddrukken op de kelderwand.

dat er geen beschikbare ruimte was rond de
bouwput en de noodzaak om onder bestaande leidingen te werken leidden tot moeilijke
bouwfasen voor de kelder. SCIA Engineer
maakte het mogelijk om te werken met een
heel aantal tijdelijke bouwfases – en dus ook
een heel aantal modellen – in het programma.
Zo konden er op een structurele manier vorderingen worden gemaakt. De SCIA Engineer
bouwfases-module kon ook goed ingezet worden voor de berekening van de relatieve verplaatsingen tussen verticale elementen.
Wat Gamme nog het meest bijblijft van de locatie van The Terraced Tower is hoe er zelfs
geen plaats was om een bouwkraan te zetten.

“Met SCIA Engineer hebben we een berekening gemaakt voor een betonnen frame dat
enerzijds plaats bood aan een kraan en anderzijds ook toeliet om bouwmachines eronder door te laten rijden. Kwestie van optimaal
gebruik te maken van de plaats die we hadden!”

Wapening
The Terraced Tower staat schuin met een overhang van acht meter die belangrijke tweede-orde-effecten produceert. Met behulp van de SCIA
Engineer module stabiliteitsanalyse werden de
tweede-orde-coëfficiënten bepaald en kon de kritische Eulerbelasting gevalideerd worden.
Een belangrijke voorwaarde voor het gebouw
was dat het stabiel moet blijven ook al wordt er
een structureel element verwijderd – omwille van
een explosie of een terroristische aanslag. Met
SCIA Engineer kon aangetoond worden met
welke wapening het team rekening moest houden. Gamme: “Deze wapening kan automatisch
berekend worden in SCIA Engineer, wat maakt
dat we toch heel wat tijdswinst hebben gekend.”
Het interessantste gedeelte van het project was
voor de ingenieur van Besix enerzijds de brainstormfase waarin bekeken werd hoe het design tot zijn recht kon komen en anderzijds de
executiefase waarin het gebouw echt tot leven
komt. “Dankzij SCIA Engineer en de automatische tools die het biedt, zoals parametrisch modelleren, kon ik me concentreren op het echte
ingenieurswerk. Zo heeft SCIA ons veel tijd en
efficiëntie opgeleverd.” n

Bedrijven gaan altijd door en moeten ook
bij pensionering van deze of gene dus hun
weg zien te vinden. Dat zal wel lukken. Uiteindelijk. De zakelijke portefeuille van Theo
is dan ook overgedragen, alhoewel aan mij
niets is gevraagd. Helaas, want soms biedt
een dergelijke situatie ook weer kansen
en levert het frisse inzichten op. Want alle
kostprijsberekeningen ten spijt, alle analyses en onderzoeken op een stapel: de prijs,
daar komen we wel uit. Wij geven geen
opdrachten, wij gunnen opdrachten. Dat is
een mooie menselijke kant van ons zakelijk
CAD-bestaan, het draait niet alleen om het
geld. Mensen maken het werk.
En Theo? Hij verkeert vast in onzekerheid
over de bij het pensioen passende emoties:
blij of verdrietig. Theo kijkt er naar eigen
zeggen reikhalzend naar uit, maar als hij
voor de deur van het pensioen staat, weet
ook hij niet wat daarachter schuilt. Stapt hij
het eldorado of het zwarte gat in? Hij komt
er vast wel uit. Uiteindelijk. Bovenal hoop ik
dat hij gezond blijft.
Gezien de leeftijdsopbouw van onze maatschappij gaan er de komende jaren veel
Theo’s met pensioen en daarbij collega’s
en zakelijke relaties in verwarring achterlatend. De vraag is of en hoe organisaties
deze situatie professioneel oppakken. Heeft
u mooie voorbeelden over het vullen van
het gat dat achterblijft als een vol met kennis gevulde, wandelende
AutoCAD-handleiding
collega verdwijnt? Schrijf
een comment op de site of
e-mail naar
redactie@bignieuws.nl.

Katrien de Geest is global marketing director bij SCIA.
Voor meer informatie, zie www.scia.net.

De 3D-vervormingen van het gebouw in beeld.

pensioengat-ingenieur W. Barendsz
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BIMcloud en BIMx geïntegreerd in ontwerppakket

Archicad 25 in teken van open
BIM en interoperabiliteit
Door de redactie

Dat in juli Archicad 25 is gepresenteerd door Graphisoft, zal geen verrassing
zijn voor de kenners. Wat wel opmerkelijk was, was de mededeling tijdens de
bijbehorende persconferentie dat de ontwikkelaar een van de beste jaren ooit
had gehad. En dat te midden van een pandemie, die toch voor veel bedrijven een
omzetverlies betekende.

G

raphisoft heeft actief ingegrepen op
het moment dat duidelijk werd wat
de gevolgen van de COVID-epidemie waren voor ontwerpers en hun werk.
Door noodlicenties te introduceren konden
de tot thuiswerk veroordeelde eindgebruikers
toch aan de slag met Archicad. Daarbij bood
Graphisoft ook alle gebruikers de toegang
tot BIMcloud as a Service, software voor
teamsamenwerking op afstand. Huw Roberts,
CEO van Graphisoft, was dan ook vol goede
moed over de toekomst: “Met 2020 als ons
beste jaar ooit, hebben we hoge verwachtingen voor 2021 en verder.”
Tijdens de persconferentie ging Roberts ook
in op het belang van Twinmotion. Deze software is in Archicad geïntegreerd met de Direct Link plug-in en draagt bij aan snellere
3D-ontwerp als visualisatieworkflows omdat
het in korte tijd hi-res afbeeldingen, panorama’s en 360-gradenvideo’s kan produceren.
Dankzij de koppeling wordt zowel het Archicad- als het Twinmotion-model in real time gesynchroniseerd. Alle wijzigingen in het Archicad-model vinden daarbij automatisch plaats,
alhoewel het ook mogelijk is om handmatig
vanuit Archicad te exporteren door Archicadmodellen op te slaan als TMA-bestanden.
Daarnaast ondersteunt Twinmotion import uit
bijna alle 3D-modelleringspakketten via FBX-,
SKP-, C4D- en OBJ-formaten.
Op het gebied van uitwisseling en ondersteuning is het overigens ook vermeldenswaardig
dat NVIDIA dit jaar de NVIDIA Omniverse
Archicad Connector Plug-in Toolkit beschikbaar heeft gesteld voor Archicad-gebruikers.
Deze laatsten kunnen hiermee modellen naar
de Omniverse Nucleus-live-server sturen,
waarna ze niet alleen gebruik kunnen maken
van de Omniverse-weergavetools, maar ook
alle Omniverse-applicaties kunnen openen.

Software

Duke Ellington School of the Arts van architect cox graae + spack architects | LBA Joint Venture. © Chris Ambridge
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Uitwisseling en samenwerking
De verschillende plug-ins werden natuurlijk niet
voor niets genoemd bij de presentatie van Archicad 25. Samenwerken is een zeer belangrijk thema bij de ontwikkeling van de software,
niet alleen onder invloed van de pandemie,
en versie 25 ondersteunt dan ook meer dan
veertig formaten voor im- en export, waaronder natuurlijk DWG en PDF en de open-BIMformaten IFC en BFC. Voor de uitwisseling met
Revit is daarnaast een verbeterde operabiliteit
met Revit en Revit MEP 2021 gerealiseerd. Het
is mogelijk om RFA-bestanden te importeren
als Archicad Objecten en MEP-onderdelen te
maken vanuit Revit Family-bestanden. Vanuit
Archicad zijn 3D-modellen te exporteren als Revit 3D-geometrie, terwijl 3D RVT-modellen ook
te hotlinken zijn. Omdat Archicad 25 ook om
kan gaan met het Disciplinefilter van Revit, zal
een hotlink naar een Revit-bestand ervoor zorgen dat Archicad exact datgene bevat wat er
in Revit te zien is.
Wanneer het over samenwerken binnen Archicad-verband gaat, is het onmogelijk om BIMx
niet te noemen. Deze presentatie- en overlegtool voor projectbetrokkenen is bedacht om
het gat te kunnen overbruggen tussen de ontwerpstudio en de bouwplaats. BIMx gebruikt
daarbij het zogenaamde BIM Hyper-model,
een game-achtige navigatietool die het ook
voor niet-professionals mogelijk maakt om het
gebouwmodel te verkennen en de projectonderdelen te begrijpen. De software integreert
2D-documentatie met het 3D BIM-model, wat is
te benaderen op elk mobiel apparaat. Hierbij
kan de kijker realtime doorsneden maken, afmetingen controleren en opmerkingen plaatsen.
Ook het hiervoor al genoemde BIMcloud is voor
Graphisoft een belangrijke oplossing binnen de
samenwerkings- en uitwisselingsstrategie. De
software is beschikbaar in zowel private als
publieke configuraties op standaard hardware,
waarmee het geschikt is voor zowel grote als
kleine ondernemingen. Zowel BIMcloud als
BIMx zijn geïntegreerd in Archicad 25 en verder uitgebreid ten opzichte van vorige versies,
zodat ze elkaar versterken. BIMcloud is gereboot en heeft een capaciteit gekregen van honderdduizend bestanden. Ook is het meer open
geworden zodat gebruikers al hun projectbestanden kunnen opslaan op één enkele locatie.
De BIMx desktop viewer is daarbij toegankelijk
vanuit BIMcloud en in staat om alle 2D- en 3Dbestanden te openen. Belangrijk daarbij is dat
de nieuwe 3D BIMx-engine hierbij ook beschikbaar is voor Android-gebruikers.

Ontwerpfunctionaliteit
Niet alleen de uitwisseling kreeg de nodige
aandacht bij de ontwikkeling van Archicad
25, er is ook genoeg nieuwe en verbeterde

functionaliteit te vinden in de release. Zo is
er nieuw woon- en commercieel meubilair beschikbaar en kan een ontwerper 39 nieuwe
eigentijdse meubels en decoratieobjecten
inzetten: nieuwe modulaire keukenkasten,
slaapbanken, kledinghangers, gordijnen,
kapstokken, tafels, stoelen, matrassen en
grills maken nu deel uit van de standaard
Archicad-bibliotheek die inmiddels in totaal
al meer dan 1.300 parametrische objecten
bevat.
Wie snel wil schakelen tussen 2D- en 3Dweergaven, kan dit ook makkelijker doen in
de nieuwe versie van Archicad. Een ontwerper die werkt in 3D, maar snel een onderdeel
in 2D wil bewerken, kan naadloos overstappen door het element te selecteren en te openen in een andere weergave. Het heen en
weer bewegen van 2D naar 3D is daarbij net
zo eenvoudig.
Archicad 25 bevat de mogelijkheid om polygonale wandopeningen aan te maken die
exact overeenkomen met de bijbehorende
MEP-elementen. Dit resulteert niet alleen in
een gedetailleerder model, maar zorgt ook
voor een nauwkeurigere opgave van de hoeveelheden in het model.
Wie organische ontwerpen wil importeren, is
in Archicad 25 ook beter af dan voorheen,
aangezien het pakket een verbeterde uitwisseling met Rhino 6 en 7 bevat. De ontwerper
kan nu Rhino 6- en Rhino 7-bestanden im- en
exporteren en de modellen vervolgens meenemen in een Archicad-workflow.

Structurele analyse
Voor structurele analyses zijn de zogenaamde Generation Rules aangepast. Deze regels
helpen veel handmatig werk voorkomen bij
het opzetten van een model voor structurele
analyse. Hiervoor zijn onder andere verbeteringen doorgevoerd van de functies Offset
Adjustment en Connection Range, terwijl
overlappende onderdelen in 2D-elementen
automatisch worden verwijderd. Bij de export
van structurele elementen als onderdeel van
op SAF gebaseerde gegevensuitwisseling,
wijst Archicad 25 de elementen automatisch
toe aan profielen, op basis van een vooraf
gedefinieerde of aangepaste database.
Voor de verwerking van structurele belastingen geldt dat engineers in hun eigen analysetools belastinginformatie aan het model
kunnen toevoegen. Bij het openen van het
SAF-model van de engineer geeft Archicad
25 correct belastingen en belastinggegevens
weer. Constructeurs kunnen bovendien ook
nieuwe belastingen aanpassen of toevoegen
in het Archicad-model.
Met betrekking tot visualisatie zal Archicad
25 oppervlaktetexturen direct weergeven in

doorsnedes en aanzichten zonder dat hier
het gebruik van extra bewerkingssoftware
voor nodig is. Ook zijn er realistische opties
voor zachte schaduwen en dekking op texturen beschikbaar. De zachte schaduwen zijn
te gebruiken om contouren en diepte toe te
voegen aan oppervlakken in doorsneden en
aanzichten. Voor Mac-gebruikers geldt daarnaast nog dat het 3D-renderen sneller gaat
dan ooit tevoren: Archicad maakt in deze versie gebruik van Metal, de nieuwe grafische
API van Apple, ter vervanging van Open GL.
Metal heeft vrijwel directe toegang tot de
grafische processor, wat resulteert in hogere
rendersnelheden.

KeyMember Editie
Binnen de KeyMember Editie van KUBUS,
speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse
en Vlaamse markt, mag de gebruiker dit jaar
ook verschillende innovaties verwachten.
Zo kunnen Cross Laminated Timber (CLT-) en
HSB-projecten worden gemodelleerd door
gebruik te maken van de nieuwe KeyMember-template en bijgeleverde modules. Dit
sluit aan op de ontwikkelingen binnen de
markt, waar de vraag naar circulair bouwen
onverminderd toeneemt. Archicad 25, inclusief de KeyMember Editie, is vanaf september
beschikbaar in Nederland en Vlaanderen. n
www.graphisoft.com
www.kubusinfo.nl
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Digitale tweeling

Gedrag 3D-geprinte brug volledig
duidelijk met sensornetwerk
Door de redactie

Integraal onderdeel
De brug bestaat uit twaalf 3D-geprinte segmenten van een meter lengte, die later aan elkaar
werden gelast. De uitgebreide monitoring van
de brug met sensoren was vanaf het begin een
integraal onderdeel van het project. Het metaal
van een 3D-geprinte brug is namelijk niet homogeen en ook de sterkte van de lasnaden tussen
de brugsegmenten kan variëren. De reactie van
het materiaal en de brug op belasting en externe
(weers)omstandigheden wijkt af van traditioneel
gebouwde bruggen. De toepassing van sensoren is in eerste instantie bedoeld om de belasting
en de conditie van de brug te monitoren en snel
eventuele scheuren of breuken in het materiaal te
detecteren, om de veiligheid van de voetgangers
te waarborgen. Zodra de belasting van de brug
boven een bepaalde grenswaarde komt, worden geen nieuwe voetgangers meer toegelaten.
Daarnaast was de monitoring van de brug opgezet als praktijkcase voor structural health monitoring van objecten en de toepassing van een
digital twin. Met deze laatste zijn de belasting,
de omstandigheden en de reactie van de brug
te simuleren. Zo is het mogelijk om theoretische
modellen en scenario’s te testen en verifiëren.

Op 15 juli 2021 werd de eerste 3D-geprinte voetgangersbrug van roestvast staal
dan eindelijk in gebruik genomen. Koningin Máxima opende de twaalf meter
lange, zilverkleurige overspanning op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam
die al in 2018 was geproduceerd, maar niet eerder geplaatst kon worden omdat
de kademuren eerst dienden te worden gerenoveerd. Het interessante van de
brug is niet alleen dat deze 3D-geprint is, maar ook dat deze voorzien is van een
uitgebreid netwerk van sensoren om het gebruik en de toestand van de brug te
kunnen monitoren. De brug op de Oudezijds Achterburgwal is gemaakt door de
Amsterdamse 3D-metaalprint-startup MX3D naar een ontwerp van het Joris Laarman Lab. Na de productie presenteerden de makers de brug in eerste instantie
op Dutch Design Week Eindhoven, in 2018, waar het een van de winnaars werd
in de categorie ‘Design Research’. In die week werden ook de eerste datasets
opgeleverd, die inzicht gaven in de belasting van de brug door de bezoekers, die
over de brug wandelden. Vervolgens ging de brug naar het Imperial College in
Londen voor een uitgebreide serie mechanische tests.

Belasting en conditie
Hottinger Brüel & Kjær (HBK) heeft rekstroken
en data-acquisitie-apparatuur geleverd voor de
monitoring. De rekstroken geven data door aan
het e-DAQ data-acquisitiesysteem van HBK. Met
behulp van die data worden de belasting en de
conditie van de brug en de weersinvloeden continu gemonitord.
De load cells meten daarbij de belasting van de
brug, terwijl de andere sensoren op de reling
de vervorming (doorbuigen), de rek, trillingen
en positieveranderingen van de brug bijhouden.
Het bij de brug geplaatste weerstation meet de
temperatuur, luchtvochtigheid en de windsnelheid. Zo ontstaat er een compleet inzicht in de
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De opening van de brug op 15 juli 2021 door Koningin Máxima. © Adriaan de Groot

invloed van de weersomstandigheden op het
gedrag van de brug. Een camera registreert de
voetgangersstromen en het aantal mensen dat
zich op de brug bevindt.
“Structural health monitoring van objecten als
bruggen, tunnels, windmolen en hijskranen

wordt steeds belangrijker. Veel bruggen bijvoorbeeld zijn slecht onderhouden of zijn aan
het eind van hun levensduur“, zegt Kees Troost,
sales engineer bij HBK. “Door inzicht te krijgen
in de conditie van constructies is het mogelijk om
de veiligheid van mensen en de omgeving te ga-
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Een overzicht van de plaatsing van de sensoren op de brug.

randeren. Maar inzicht in de maximale belasting
en de levensduur van materialen is ook van belang voor engineers, constructeurs en instanties
die verantwoordelijk zijn voor onderhoud. Niet
alleen kunnen ze zo voorspellen wanneer er onveilige situaties ontstaan, maar de data kunnen
ook helpen bij het optimaliseren van ontwerpen
in de toekomst. Soms kan het misschien robuuster, maar er zijn ook veel voorbeelden van ‘overdimensionering’, waardoor constructies te complex worden, te veel materiaal vergen en veel
duurder worden dan noodzakelijk. De kennis
kan dus ook economische winst opleveren.”

24 Uur per dag
De brug van in totaal zeventien ton zal twee jaar
dienst doen als tijdelijke overspanning van de
Oudezijds Achterburgwal, de tijd die nodig is
om de oude brug op die plek te renoveren. In
de tussentijd zal de monitoring 24 uur per dag
plaatsvinden. Alle sensorgegevens gaan daarbij
naar een computer die zich in de buurt van de
brug bevindt. Van daaruit worden de gegevens
naar een online gegevensopslagplaats gestuurd
die wordt gehost door het Alan Turing Institute,

waar de gegevens voor onbepaalde tijd worden
opgeslagen.
Het doel is om te werken met volledig geanonimiseerde data. Met uitzondering van de cameragegevens, bestaan de data die worden
opgeslagen enkel uit waarden en tijdstempels
voor elke sensor die gegevens verzamelt. De personen op de camerabeelden worden door de
onderzoekers als anonieme stokfiguren gezien,
dankzij een conversie van de ruwe beelden naar
JSON-bestanden. De camera’s zijn dan ook
puur geïnstalleerd om te zien waar mensen zich
op de brug bevinden en om soorten bruggedrag
te labelen. Uiteindelijk is het doel dat de sensorinformatie dusdanig compleet en nauwkeurig
zal zijn, dat op basis hiervan al duidelijk is waar
mensen zich op de brug bevinden, zonder dat
hier nog beelden voor nodig zijn. Wanneer dit
het geval is, worden de camera’s verwijderd.

Consortium
Het Smart Bridge-project is een samenwerking
tussen de gemeente Amsterdam, MX3D en het
consortium van onderzoekers die het sensornetwerk en de digitale tweeling van de brug heb-

Het installeren en testen van de sensoren en het
data-acquisitiesysteem in oktober 2018.

ben ontwikkeld en gebouwd. Dit consortium bestaat uit een interdisciplinair team van experts op
het gebied van datawetenschap en kunstmatige
intelligentie, materiaalwetenschappers, smartcity-onderzoekers en data-ethici. Naast het Alan
Turing Institute, zijn ook AMS Institute, Autodesk,
TU Delft en University of Twente betrokken bij het
project.
Autodesk levert de cloudservices die de gegevensverzameling en -verwerking van de brug
zullen aandrijven. Autodesk werkt ook samen
met onderzoekers van het Alan Turing Institute
om machine-learning-algoritmen te ontwikkelen
waarmee de brug zijn omgeving kan interpreteren en intelligent kan reageren. AMS gaat nieuwe manieren implementeren om de gegevens
van de brug te gebruiken, te visualiseren en te
verbinden met andere bronnen van milieugegevens in de Metropoolregio Amsterdam. n
www.smartbridgeamsterdam.com

Een van de rekstroken aan de onderkant van de brug.

Een proefopstelling van het data-acquisitiesysteem dat de informatie van
alle sensoren verzamelt en verwerkt.
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Klimaat en bedrijven profiteren van effectiever werken

Nauwkeurige meetdata:
duurzamer en winstgevender
Door John Fraser

In het verleden werd vaak gedacht dat duurzaamheidsmaatregelen duur zijn
en afbreuk doen aan de kernactiviteit. John Fraser, president voor het VK en de
Benelux bij Hexagon Geosystems, is echter van mening dat focus op duurzaamheid concreet tijd en geld kan besparen en bedrijven een concurrentievoordeel
kan bieden.

Z

oals veel bedrijven tegenwoordig heeft
Hexagon AB ambitieuze duurzaamheidsdoelen. We zijn bijvoorbeeld
vastbesloten om tegen 2030 CO2-neutraal
te zijn in onze Scope 1- (directe uitstoot) en
2-emissies (ingekochte energie), en al onze
directe leveranciers zullen tegen 2023 worden onderworpen aan duurzaamheidsaudits.
Het draait echter niet alleen om onze uitstoot.
Hexagon werkt hard aan de ondersteuning
van de eigen klanten om deze duurzamer te
laten werken. Dit is belangrijk, want ze hebben al genoeg aan het hoofd en staan al genoeg onder druk, en alle oplossingen die helpen om de CO2-uitstoot terug te dringen zijn
een bonus. Met onze producten en diensten
maken we het eindgebruikers niet alleen makkelijker om hun eigen duurzaamheidsdoelen
te halen, maar helpen we ze ook bij het winnen van tenders, omdat het duurzaam uitvoeren van werkzaamheden steeds vaker steeds
zwaarder meeweegt bij de gunning.
We ondersteunen onze klanten op drie belangrijke manieren. In de eerste plaats helpen
we ze om in een keer één realiteit vast te leggen. Daarnaast leveren we betere gegevens,
zodat ze betere beslissingen kunnen nemen.
Ten slotte helpen we ze om efficiënter en duurzamer met de data om te gaan.

Realiteit vastleggen
Bij Hexagon Geosystems draait alles om het
digitaal vastleggen, meten en visualiseren
van de fysieke wereld. Onze klanten kunnen
van elke locatie snel een digitale tweeling creëren, zodat ze deze kunnen testen en modelleren, of eindeloos opnieuw kunnen bezoeken, zonder fysiek aanwezig te zijn.
Wie de realiteit in één keer op de meest efficiënte en effectieve manier kan vastleggen

Hardware

John Fraser, president voor het VK en de Benelux bij Hexagon Geosystems: “Aandacht voor duurzaamheid
is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook gunstig voor bedrijven.”
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met de juiste precisie, kan ook vertrouwen op
deze registratie. Dit bespaart vervolgens tijd
en geld omdat het daarmee voor lange tijd
niet nodig zal zijn om de ingewonnen gegevens opnieuw vast te leggen. Dankzij onze
end-to-end digitale workflows kunnen projecten sneller en met minder nabewerking worden voltooid, iets wat niet alleen goed is voor
de productiviteit en winstgevendheid, maar
ook voor de duurzaamheid.
Het is mogelijk om de precieze locatie van
ondergrondse nutsvoorzieningen en omliggende kenmerken vast te leggen in een fractie
van de tijd die er in het verleden voor nodig was – waarbij zowel de situatie boven
als onder de grond is vastgelegd. Met deze
realtime informatie kunnen de uiteenlopende
belanghebbenden vervolgens snellere, beter
geïnformeerde beslissingen nemen.
Door het aantal benodigde bezoeken aan de
projectlocatie sterk te verminderen en fouten
bij het inwinnen te elimineren, kunnen grote
besparingen worden gerealiseerd in termen
van tijd, geld, voertuigemissies en afval. Er
zal in de toekomst minder onderhoud nodig
zijn en dat onderhoud zal ook duurzamer
zijn, omdat de werknemers direct naar de
juiste locatie kunnen gaan.

Betere data
De meeste organisaties staan onder zware
druk met budgetten, planningen en de vraag
naar steeds complexere probleemoplossing.
We spelen als Hexagon AB hierop in door
de manier waarop we onze producten en
diensten ontwerpen, maar ook door mee te
denken in de sectoren waarvoor we werken.
We leveren bijvoorbeeld laserscanning- en
GNSS-apparatuur aan politiediensten voor
een reeks toepassingen, waaronder het onderzoek bij ernstige verkeersongevallen. De
maatschappelijke kosten door verkeersongevallen werden door het SWOV geschat op

17 miljard euro in 2018. Het is dus bijzonder nuttig dat onze technologie verkeersongevallenanalyseteams in staat stelt om de
plaats van het ongeval binnen enkele minuten
nauwkeurig vast te leggen in plaats van enkele uren: door de tijd die hiermee wordt bespaard, kunnen wegen na een ongeluk veel
sneller weer open en wordt de economische
schade door filevorming geminimaliseerd.
Maar dat is verre van het hele verhaal. De
milieuschade bedraagt namelijk jaarlijks 7
miljard euro. Hoewel de files in 2020 door
de coronapandemie met 68.1 procent zijn
gedaald, wordt zo´n dertig procent van de
files nog veroorzaakt door incidenten en ongevallen, volgens de rapportages over het
rijkswegennet. Dit betekent dat duizenden
voertuigen kruipend of stilstaand, hun stationair draaiende motoren koolstofdioxide,
stikstofdioxide en fijnstof uitstoten in de atmosfeer. Het verkeer in beweging houden, beschermt onze longen en beschermt de planeet
tegen klimaatverandering.

Duurzame aanpak
Door het mogelijk te maken om bouwprojecten zeer nauwkeurig in te winnen, stellen we onze klanten in staat de ecologische
voetafdruk van hun projecten te verkleinen.
Soms gaat dat over het verminderen van de
uitstoot, zoals ik eerder aanhaalde. Precieze
meetdata helpen om bouwworkflows efficiënter te maken. In één keer op de juiste hoogte
graven en materiaal slechts één keer verplaatsen zorgt voor een lager brandstofverbruik
en een hogere productiviteit. Het verkleinen
van de ecologische voetafdruk kan echter
ook gaan over het elimineren van verspilling.
Of een bedrijf nu een tunnel boort of de fundering voor hoogbouw stort, een organisatie kan het zich niet veroorloven een fout te
maken. Helaas worden er echter nog steeds
fouten genoeg gemaakt in de bouw, meestal

menselijke fouten. En hoewel het maken van
fouten inderdaad heel menselijk is, kunnen
ernstige fouten jaren vertraging en miljarden
extra kosten tot gevolg hebben.
Nauwkeurige meetdata helpen om de foutmarges te verkleinen. Dit heeft gevolgen
voor de hele toeleveringsketen: het betekent
minder productie en fabricage, minder transport van staal en beton en minder afval dat
naar de vuilstort moet worden afgevoerd. Het
betekent dat er minder zware machines op
de bouwplaats nodig zijn – zoals graafmachines, bulldozers, heimachines, dumptrucks,
walsen en kranen – wat resulteert in minder
uitstoot en een langzamere afschrijving van
dat materieel.
Het is duidelijk dat dit alles, naast de impact
op het milieu, positieve effecten heeft op de
reputatie van de uitvoerende partij, de tevredenheid van de eindklant en publiek, en de
winstgevendheid. Bovendien worden boeteclausules voor tijdsoverschrijdingen vermeden, zodat de winst groter is dan alleen het
terugdringen van de directe kosten.
Al met al ben ik ervan overtuigd dat aandacht voor duurzaamheid niet alleen betere
resultaten oplevert voor onze planeet, maar
ook voor bedrijven. Daarom werkt Hexagon
er voortdurend aan om klanten te ondersteunen bij het focussen op duurzaamheid vanaf
het begin tot het einde van elke workflow. n
John Fraser is president voor het VK en de Benelux
bij Hexagon Geosystems. Voor meer informatie,
zie hexagon.com/our-story/sustainability.
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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 | Nijmegen
Cursussen & HBO-opleidingen
Revit (BIM), AutoCAD, 3ds Max, Unity
Fusion en Inventor
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 goede online support.
Studeren in een kleine groep
Oﬃcieel Certiﬁcaat Autodesk
Ruime doorgroeimogelijkheden
NL lesboek en normen
TEC CAD / College
024-356 56 77
Info@cadcollege.nl
Nijmegen Kerkenbos 1018B
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WORKSTATION
POWER ON THE GO

VANAF

€1009.14
EXCL. BTW.

De ThinkPad P15s streeft alle andere mobile workstations van 15,6” voorbij met
krachtige Intel® Core™-processors en een grafische kaart van NVIDIA®. Met een
gewicht van slechts 1,76 kg en een ongekende lange batterijduur biedt het
apparaat een krachtig, mobile workstation. Ook beschikbaar in een 14inch variant.

P15s Gen 2

P14s Gen 2

• Tot 11th Gen Intel® Core™ i7 processor

• Tot 11th Gen Intel® Core™ i7 processor

• 15.6” 4K UHD (3840 x 2160)

• 14” 4K UHD (3840 x 2160)

• NVIDIA® T500, 4GB VRAM

• NVIDIA® T500, 4GB VRAM

• Tot 48GB geheugen

• Tot 48GB geheugen

• Tot 2TB NVMe SSD

• Tot 2TB NVMe SSD

• 1.76kg

• 1.47kg

• Windows 10 Pro

• Windows 10 Pro

Powered by Intel® Core™
i7 processor
Gecertifieerd voor: Altair HyperWorks, Adobe CC, Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit,
Alias/VRED, ANSYS, AVEVA PDMS, Bentley MicroStation, Dassault SolidWorks, CATIA,
Vectorworks, PTC Creo, Siemens NX, Solid Edge, I-deas, ESRI ArcGIS e.a.

Ontdek de introductiepromo op www.thinkworkstations.nl

