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Interview

In 2019 is door een brede coalitie van maatschappelijke partijen afgesproken om samen te
werken aan de energietransitie-opgave. Netbeheerders staan als belangrijkste facilitators van
de transitie aan de basis van duurzaam gebruik
van energie. Middels een digitaal geografisch
platform gaat netbeheerder Liander in alle openheid samenwerken met alle betrokkenen.
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Tijdens de recente lockdownperiodes is de
waarde duidelijk geworden van een slimme
gebouwinfrastructuur. Deze infrastructuur kan
een veilige werkomgeving mogelijk maken, het
digitaliseren van bedrijfsprocessen ondersteunen
en de CO2-emissie helpen reduceren.
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Praktijk

Een brug die aan renovatie toe is en daarvoor
om zijn eigen lengteas gedraaid wordt? Wat op
het eerste gezicht onmogelijk leek, werd door het
Tsjechische ingenieursbureau Contruss engineering
uitgevoerd bij de renovatie van de spoorwegbrug
over het Hracholusky-stuwmeer. Hiermee won het
bureau dan ook de SCIA User Contest 2020 in de
categorie Civiele constructies.
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ArcGIS Enterprise voor het delen van data

Samenwerken in de
energietransitie
Door Remco Takken

In 2019 is door een brede coalitie van maatschappelijke partijen afgesproken
om samen te werken aan de energietransitie-opgave. Netbeheerders staan als
belangrijkste facilitators van de transitie aan de basis van duurzaam gebruik van
energie. Middels een digitaal geografisch platform gaat netbeheerder Liander in
alle openheid samenwerken met alle betrokkenen.

W

ie naar de wereld kijkt met de
energietransitie in het achterhoofd, ziet dat er echt iets aan
de hand is in de wereld. Natuurlijk is er de
ondertekening van het Klimaatakkoord van
Parijs, en de geopolitiek-complexe afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarnaast
zien we de wereldwijde opwarming van de
aarde. Die blijkt gepaard te gaan met lange
periodes van droogte én extreme neerslag,
met bosbranden en watersnoodrampen tot
gevolg. Ontwikkelde én opkomende economieën stuwen intussen het elektriciteitsverbruik
op. Netbeheerders zien zich geconfronteerd
met schaarste. In transport- en opslagcapaciteit, in technisch personeel, maar ook het niet
altijd kunnen aansluiten van nieuwe gebruikers. Hoe je ook aankijkt tegen deze realiteit:
niets doen is geen optie.

Veranderende rol
Dat er iets moet gebeuren, zien ook netbeheerders. Binnen het netwerkbedrijf Alliander
is Liander de netbeheerder. Oscar Zwiers,
business developer bij netwerkbedrijf Alliander: “De traditionele, faciliterende rol van de
vroegere nutsbedrijven is aan het veranderen.
Deze organisaties zijn van oudsher prima ingericht op de aanvragen die binnenkomen.
Denk aan nieuwe aansluitingen en uitbreidingsplannen. Daarnaast krijgen we ook nog
te maken met decentrale energie-aanbieders,
complexe planningsvraagstukken en capaciteitsgrenzen. Daarom zijn er organisatorische
veranderingen nodig. Zo verandert de netbeheerder van een ‘reactieve’ naar een ‘proactieve’ organisatie. Met ‘reactief’ is overigens
niets mis: onze dienstbare nutssector heeft
bijna een eeuw lang goed gewerkt voor ons

Interview

Kaj Visser en Oscar Zwiers tijdens de generale repetitie van de GIS Conferentie.

allemaal. We gaan echter bouwen aan het
energiesysteem van morgen.”

Inzicht en actieve samenwerking
Om de ontwikkelingen te kunnen versnellen, zijn bruikbare, verifieerbare inzichten
nodig. Zwiers vult aan: “Het gaat niet alleen
om versnellen, maar ook om het beoordelen
van welke ontwikkelingen op welke locaties
mogelijk zijn en waar nog niet. De huidige
infrastructuur is immers niet overal geschikt
om in de enorme vraag en aanbod te voorzien.” Ook gaat het hier niet puur en alleen
om de inzichten. “We zetten in op actieve
samenwerking en een gezamenlijke visie- en
strategievorming met externe stakeholders.”
Alliander richt zich hierbij vooral op de digitalisering van kennis en gegevens. “We
beschikken al over ontzettend veel data. Hoe

meer waarde we daaruit halen, hoe sneller
we kunnen acteren. Wat is er al aanwezig,
wat betekent dat voor ons, welke externe ontwikkelingen zijn er geholpen met het gebruik
van onze data?”

Pleitbezorger voor delen
Het idee is dat Alliander de transitie niet alléén oppakt, maar samen met aanhakende
partijen. Zwiers legt uit: “We zijn aangesloten bij de RES, de Regionale Energiestrategie, en bij de VIVET, de Verbetering van de
Informatievoorziening voor de Energietransitie. Daarnaast zoeken we nu ook actief de
samenwerking met externe stakeholders zoals
gemeenten en provincies om actieplannen te
maken voor het regionale energiesysteem.”
Zwiers is zich bewust van de unieke positie van de netbeheerder. “Op onderwerpen
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GIS als digitaal platform

Energiesysteem Actieplan (ESAP), afgebeeld is de Cleantech Regio. Plannen met een gebiedsgerichte benadering
voor een specifieke regio van gemeenten.

waar gemeenten en provincies over gaan,
kun je niet ‘de lead nemen’, maar je wil wel
de impasse doorbreken. Vanuit het perspectief van de netbeheerder stappen we actief
naar voren om onze visie op het gebied te geven. En keuzes voor te leggen. Het is immers
complexe materie die lang niet voor iedereen
goed te volgen is.” Gecombineerd met het
perspectief van anderen, zoals gemeenten en
provincie, komt men tot een gezamenlijke visie, een duurzaam plan en strategisch solide
keuzes.

Regionaal energiesysteem
Een voorbeeld van zo’n gezamenlijk resultaat
is een actieplan voor een regionaal energiesysteem. Hiervoor zet Liander een samenwerkingsomgeving op in ArcGIS Hub. Externe
stakeholders krijgen toegang op uitnodiging
of op eigen verzoek. In die omgeving kan
Liander samenwerken met externen. “Hier

plaatsen wij ons ‘informatieproduct’. Dat is
een website met tekst en uitleg over het regionale energiesysteem dat alle partijen in die
omgeving kunnen lezen. Op basis van dat
stuk, onze voorzet, gaan we verder samenwerken en de plannen verder vormgeven. De
reden dat het een besloten omgeving is, heeft
ermee te maken dat je in het co-creatieproces
vrij moet kunnen zijn. Parallel aan deze werkwijze werken we aan open datasets. En, als
anderen die hebben, om die op te halen en te
integreren in onze omgeving. Dat is een continue ontwikkeling.” Zwiers signaleert dat Alliander niet alleen staat: “Het spreekt veel mensen aan. Het digitale platform en de manier
van werken wordt herkend als waardevol. En
het geeft enthousiasme bij gebruikers. Niet
alleen de techniek, het werken met ArcGIStechnologie, maar ook het kunnen delen en
ophalen van data en zo snel inzichten kunnen
krijgen en combineren.”

Het platform waar Alliander voor koos, is gebaseerd op Esri’s ArcGIS Enterprise-platform
en een doorontwikkeling op de reeds bestaande GIS-platformen. Eindgebruikers zien
onder meer de bekende informatieproducten
en websites die hier natuurlijk alle betrekking
hebben op de regionale energiestrategie.
Natuurlijk maakt Liander al jarenlang gebruik
van GIS en eigen GIS-data. Deze werden
echter vooral gebruikt voor GIS-centrische
toepassingen, zoals maken van kaarten met
de ligging van leidingen en andere assets.
Het voornaamste gebruik vond vooral plaats
binnen de afdeling asset-registratie. Zwiers
verduidelijkt: “Asset-registratie is geen specifiek onderdeel van het versnellen ten behoeve
van de energietransitie. Door de oorspronkelijke asset-data te koppelen met andere datastromen en daar een informatieproduct van
te maken, creëren we al vroeg in het proces
inzicht. Daardoor zijn we in staat sneller te
acteren. In die functie voorziet het Digitaal
Platform. Plat gezegd: GIS-componenten worden steeds meer een onderdeel van niet-GISapplicaties, bijvoorbeeld SAP.”

GIS in de business
Met het digitaal platform maakt Liander de
volgende stap door het integreren van GIS
in de business. Hier spelen ook andere factoren, zoals de omgeving, met ook externe
informatie. Kaj Visser, GIS-architect bij Alliander: “We lieten ons oorspronkelijke GIS-centrische denken los en gingen op zoek naar
wie er verder nog behoefte had aan assetregistratie. Op het digitaal platform combineren we pure GIS-data met ‘niet-GIS-data’.
En dat ontsluiten we als informatieproducten,
zoals kaarten. Maar ook websites voor verschillende toepassingen. Wat er nu veranderd is, is dat we planningen en activiteiten
van derden opnemen die van invloed kunnen
zijn. Bijvoorbeeld de uitbreidingsplannen van
grootverbruikers en -leveranciers.”

Consolideren van GIS-producten

De Monitor Sectorale Transitie wordt gebruikt voor interne informatievoorziening binnen Liander om de impact van
de energietransitie op sectoraal niveau in kaart te brengen.

Met het platform wil Liander GIS-producten
consolideren. Die kunnen worden hergebruikt
in allerlei toepassingen. Kaj Visser: “We hebben data, we hebben inzichten en de eindgebruikers vinden zelf hun antwoorden. Het
bijzondere is: al die tijd gaat het hier om standaard data, die sowieso al aanwezig, maar
verspreid waren binnen onze organisatie.
We koppelden in één stap onze probleemstelling naar wat onze afdeling al deed met
GIS.” Visser stelt dat het GIS-platform functioneert ‘in versie 1.0’. Hij signaleert: “Het
is een middel voor de organisatie: mensen
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heden en netbeheerders. Ook hier ligt de
waarde vooral in het op een centrale plek
kunnen delen van data en inzichten. Ook de
locatieanalyse en mutaties kunnen plaatsvinden op deze centrale plek. Ook in zo’n projectomgeving is het niet nodig om hele verhalen te schrijven. Het gaat meer om de juiste
uitleg bij de locatieprioritering. En deze locatiepriotering kan goed worden overgebracht
door middel van het gebruik van kaarten en
dashboards.

OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) is een samenwerkingsproject van Rijksoverheidspartijen en netbeheerders, waaronder Liander. Het doel is om locaties te beoordelen waar duurzame opwek van energie kan worden
gerealiseerd.

gaan die stap zetten. De oproep die eraan
voorafging was: ‘Kom op mensen! Kijk over
de eigen schutting heen!’ Het digitaal platform
is hierbij een mooi instrument om data te delen
tussen verschillende organisaties. En samen te
werken aan een gezamenlijk verhaal.”

van anderen wil kunnen zien. Denk aan een
waterbedrijf of gemeente. Een voorbeeld: als
Liander een straat moet openbreken, dan is
het handig om het te combineren als de gemeente of het waterbedrijf dat ook van plan
is.

Toepassingen digitaal platform

Verbeteren van interne informatievoorziening.
Een voorbeeld van een intern gebruik van
een informatievoorziening is het op een
centrale plek delen van kerncijfers van strategische sectoren. Hier maak je kaarten, gecombineerd met korte tekst om aan de interne
gebruiker, zoals relatiemanagers, kort en snel
duiding te geven.

Momenteel draaien er bij Liander verschillende toepassingen volgens de nieuwe manier
van werken.
Afstemming van planningen
Zo is er het digitaal platform als praktische
tool voor het afstemmen van planningen. In
deze toepassing is het niet nodig om mooie
verhalen te schrijven. Hier combineer je
vooral datalagen. Dat is typisch bruikbaar
voor een projectmanager/planner, die snel
eigen planningen en assets, maar ook die

Het platform in projecten
Ongeveer langs dezelfde lijn lopen samenwerkingen met externen. Denk aan Rijksover-

Het maken van Energie Systeem
Actieplannen in een specifieke regio
De doelgroep bevat hier onder meer gemeenten en provincie. Het platform is er niet alleen
om snel inzicht te geven via visuele kaarten.
Ook het verhaal eromheen is belangrijk. Om
de complexe materie uit te leggen. Dat laatste
is dus storytelling. Visueel werken, gecombineerd met eenvoudige tekst voor duiding.

Centraal product met actuele inzichten
Alliander werkte natuurlijk al langer met externe stakeholders. Visser: “Die wilden we
een tool geven. In plaats van ‘ieder voor zich’
en het delen van een PowerPoint, staat er nu
een centraal informatieproduct. In plaats van
oude data delen we actuele inzichten. In
plaats van mapjes en e-mails ontsluiten we nu
centraal onze kennis. Waar we eerder altijd
afhankelijk waren van andermans reactiesnelheid, kan iedere belanghebbende nu zelf
zijn of haar antwoorden vinden.” Zwiers besluit: “We hebben nu één platform waarin alles samenkomt. We maken gebruik van brondata en niet het kopiëren van data. Hierdoor
beschikt iedereen altijd over betrouwbare en
actuele data. De data-eigenaar zelf ontsluit
deze data centraal. Iedereen die mogelijk
iets heeft aan die data, kan erbij. We creëren
waarde door het breder beschikbaar stellen
van die data.” n
Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver bij
www.geotekst.eu.
www.alliander.com/nl
www.esri.nl/nl-nl

De PlanPrio App is een applicatie bedoeld voor het inzichtelijk maken van planningen van Liander en externe
stakeholders om zo de samenwerking te verbeteren. Al deze applicaties, rapportages en dashboards zijn mogelijk
gemaakt door de implementatie van het Digitaal Platform.

Interview
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Het nieuwe schouwen doet u met satellietbeelden en Machine Learning.
Met Schouw M.App is het mogelijk om processen zoals schouwinspecties te
automatiseren zonder dat er kennis van programmeren nodig is, waardoor het voor zowel
managers als veldwerkers eenvoudig wordt om datagedreven beslissingen te nemen.
Hierdoor kunnen zij sneller en efficiënter werken en ingrijpen waar het nodig is.

MEER WETEN?
Scan de QR-code of bezoek onze website
voor meer informatie over Schouw M.App.
www.imagem.nl/schouw-mapp

© 2021 IMAGEM en/of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

MAAK HET WERK VAN UW
SCHOUWMEESTERS EENVOUDIGER
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Richtlijnen voor toepassing en duidelijke voorbeelden

Fontys ontsluit digital twins
voor mkb met Academy
Door Lambert-Jan Koops

De voordelen van het gebruik van digital twins zijn inmiddels wel algemeen bekend: het maakt het mogelijk efficiënter te produceren en beter onderhoud en
service te bieden, maar ook om preventief te handelen. Veel bedrijven en instellingen zijn echter nog zoekende naar de manier waarop ze de digitale tweelingen
kunnen inzetten. Om die partijen te helpen met het toepassen van deze nieuwe
techniek, is Fontys Hogeschool ICT als onderzoekspartner toegetreden tot het internationale samenwerkingsverband Digital Twin Academy.

T

eade Punter is lector High Tech Embedded Software en samen met onderzoekscoördinator Tom Langhorst coördinator
van het project vanuit Fontys. Hij legt uit wat
de toegevoegde waarde is van een gespecialiseerde Digital Twin Academy. “Veel bedrijven in de regio Eindhoven denken na over de
inzet van digital twins die past bij hun specifieke werkzaamheden. Dat betekent dat de
toepassing ervan sterk kan uiteenlopen. Voor
de machine-industrie geldt bijvoorbeeld dat er
behoefte is aan een representatie die het mogelijk maakt om met meerdere mensen gelijktijdig aan een product te werken. Bouwers en
beheerders van infrastructuur zullen de digital
twin vaker willen inzetten voor onderhoud en
gebruiksanalyse. Wat wij nu onderzoeken is
hoe al die digital twins het beste kunnen worden ontwikkeld en hoe we dit met name voor
middelgrote en kleinere bedrijven toegankelijk
kunnen maken.”
Naast het opleveren van werkende digital
twins, is kennisdeling ook een belangrijke
component binnen de plannen van Punter en
zijn collega´s. Die kennis moet niet alleen bij
de eerdergenoemde mkb’ers terechtkomen,
maar ook binnen de eigen organisatie worden
verspreid. “Fontys is een opleidingsinstituut en
heeft er zelf ook baat bij als nieuwe technieken goed worden onderzocht. We proberen
daarbij aan de ene kant onze staf te professionaliseren en aan de andere kant onze studenten met de meest moderne middelen te laten
werken, zodat deze straks goed voorbereid
de arbeidsmarkt op kunnen. Het in de praktijk
testen van een nieuwe technologie en het in
kaart brengen van de pro’s en con’s ervan, is
dus niet alleen nuttig voor het mkb, maar helpt
zeker ook onze eigen organisatie vooruit.”

Interview

Teade Punter, lector High Tech Embedded Software bij Fontys Hogeschool ICT: “Het in de praktijk testen van een
nieuwe technologie is niet alleen nuttig voor het mkb, maar helpt ook onze eigen organisatie vooruit.”

Bedrijven en onderwijs
De Digital Twin Academy wordt als Euregio
Maas-Rijn (EMR)-project uitgevoerd. Bij het
project zijn dan ook onderwijs- en industriepartners betrokken vanuit de Euregio
met Zuid-Limburg en Noord-Brabant. Punter:
“Voor het ontwikkelen van technologie en het
verkennen van de toepassing ervan is het tegenwoordig belangrijk dat bedrijven en onderwijs met elkaar samenwerken. We voeren

binnen het samenwerkingsverband meerdere
casestudies uit voor de toepassing van digital
twins en stellen zo praktische richtlijnen op.
We organiseren workshops voor onderwijsontwikkeling en webinars voor het bedrijfsleven. Daarnaast wisselen we ook studenten uit
met de andere kennispartners zoals de Universiteit van Luik om verdere kennisdeling te
spreiden over deze regio. Dit sluit ook weer
goed aan bij onze eigen werkwijze als Fon-
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Het transfersysteem van Fontys Engineering: het assemblagesysteem dat bedrijven de mogelijkheden van smart industry laat zien en waarvoor een digital twin zal worden gemaakt.

tys, waar we de praktijkvragen uit de industrie en onderzoek direct doorvertalen naar
onderwijs.”

Vier testcases
Drie lectoraten van Fontys Hogeschool ICT
werken aan het project samen met twee lectoraten van Fontys-instituten Engineering en
Transport & Logistiek. Samen hebben ze vier
testcases opgestart: de Smart Industry Twin,
de Digital City Twin, Robot4Care Twin en de
Virtual Plant Twin.
De grootste case is de Smart Industry Twin:
een digital twin om mobiele en robotarmen
te verbinden met een assemblagesysteem
dat bedrijven de mogelijkheden van smart
industry laat zien. Hiervoor is door Fontys
Engineering een proefopstelling ontwikkeld,
die samen met Fontys ICT tot een digital twin
wordt uitgewerkt. Punter: “We gebruiken een
transportband, die verschillende voorwerpen
verplaatst als in een productieproces. We
denken dat deze opstelling als showcase
interessant is voor het mkb omdat deze zo
concreet is.”
Voor Robot4Care geldt dat met het Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven een simulatieomgeving is ontwikkeld, die goed bruikbaar was
als testomgeving voor ontwikkelaars tijdens
de pandemie. De digital twin moet helpen bij
de robot-mensinteractie. Punter: “De robots
zijn daar al in gebruik, maar de twins kunnen

helpen bij de optimalisering van hun gebruik.
Een robot die bijvoorbeeld op de hartafdeling
wordt gebruikt, moet op geen enkel moment
in de weg lopen of staan en dat is dan ook
een belangrijk punt bij het doorontwikkelen
van het systeem. Een simulatie met een digital
twin kan daar een belangrijke bijdrage aan
leveren.”
De Virtual Plant Twin is een toepassing van digital twins in de tuinbouw die gaat helpen om
plantgroei te monitoren en oogstmomenten te
voorspellen. Ook de Digital City Twin heeft
een biologische component, dit is een twin
in de regio Eindhoven en Parkstad die ervoor
moet zorgen dat de biodiversiteit in deze stedelijke omgeving verbetert. Punter merkt op
dat de gemeente Eindhoven een duidelijke
behoefte heeft aan informatie over de openbare ruimte die geschikt is om bestuurlijke
beslissingen te onderbouwen. “Er is hier een
duidelijke vraag naar een kostenefficiënte
digital twin die gevoed wordt met concrete
data en dat is dan ook precies datgene wat
we hier onderzoeken.”

Ambitieus project
Het onderzoeksproject zal lopen tot augustus
2023. Het project wordt mogelijk gemaakt
met financiële steun van EU Interreg EMR,
Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg
en Stichting Sparc. De case-study-uitvoering
en onderwijsontwikkeling worden parallel

aan elkaar uitgevoerd. Het project is ambitieus, maar kan een grote impact hebben,
denkt Punter: “Het levert veel op voor het mkb
en de regio. Er komen concrete richtlijnen
uit voor de toepassing van digital twins en
duidelijke voorbeelden. Ook komen dankzij
deze samenwerking onderzoek, toepassing
en onderwijs mooi samen op een betekenisvolle manier. Zo geven we tijdens het project
al workshops aan bedrijven. Het opleidingsprogramma is nog niet rond, maar we zijn
ermee bezig. Daarnaast ontwikkelen we ook
internationaal een portfolio, zodat geïnteresseerden ook de cursussen van de andere instituten kunnen volgen in bijvoorbeeld Aken,
Luik en Leuven. Met al deze zaken denk ik
dat we het mkb echt verder kunnen helpen
en de kennis over digital twins zowel kunnen
verdiepen als verspreiden.” n
www.fontys.nl
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Effect nieuwbouw op stedelijke warmte in kaart gebracht

Scan Ecosysteemdiensten
voor ruimtelijke ontwikkeling
Door Eva Stache

Op 30 september werd de Scan Ecosysteemdiensten (SED) gepresenteerd op het
Verbindingsfestival georganiseerd door Acquire Publishing in samenwerking met
een groot aantal kennispartners en experts. De scan is een tool om het effect van
een ruimtelijke ontwikkeling op de stedelijke warmte te kunnen berekenen.

I

n de huidige ontwerppraktijk wordt de energiehuishouding van gebouwen al op de tekentafel grondig doorgelicht en het ontwerp
aangepast naar de, volgens de regelgeving,
verwachte waarden. Er zijn dan ook voor dit
doel hoogontwikkelde instrumenten voorhanden. Tot januari was in Nederland de EPC
maatgevend voor de omgevingsvergunning,
vanaf januari is dit de BENG, zie kader.
De situatie in de buitenruimte is totaal anders
dan die in de binnenruimte en er zijn tot op
heden dan ook geen instrumenten om het effect van een ruimtelijke ontwikkeling op het
lokale of regionale klimaat te berekenen. De
totale buitenruimte wordt ook nooit meegenomen in de berekeningen. Klimaatadaptieve
maatregelen die toegepast worden, zijn alleen gebaseerd op empirische inschattingen.
Het resultaat is dan ook niet altijd wat ervan
verwacht werd. Op deze manier blijven de
aan buitenruimte gerelateerde stedelijke klimaatproblemen dan ook onveranderd.

Hitte-eilanden
Stedelijke klimaatproblemen zijn reëel, actueel en worden met de dag erger. Zo wordt
vaak het hitte-eilandeffect nog steeds onderschat, ondanks dat er breed wetenschappelijk bewijs voorhanden is over de negatieve
invloed op de gezondheid, werkefficiëntie
en de economie. Zo zorgde de hittegolf van
2018 voor een oversterfte van vierhonderd
mensen. Hitteberoerte door oververhitting
en overbelasting van het hart zijn veel voorkomende gezondheidseffecten, vooral voor
kwetsbare mensen. Om dit tegen te gaan
heeft het RIVM dan ook een Nationaal Hitteplan ontwikkeld voor periodes van extreme
warmte.
Naast de gezondheidsproblemen geldt ook
dat de werkefficiëntie fors kan dalen, het ver-

Artikel

Opwarming door inkomende zonnestraling bij een nieuwbouwproject zonder maatregelen.

lies van de effectiviteit kan daarbij oplopen
tot zo’n 18,5 procent tijdens extreme warmte,
wat bijzonder gevaarlijk is bij beroepen waar
aandacht een belangrijke rol speelt voor de
veiligheid van handelen. Ook hebben Nederlandse waterschappen aangegeven dat
tijdens hittegolven de waterconsumptie kan
verdubbelen, wat op den duur tot serieuze
watertekorten kan leiden.

Wateroverlast en droogte
Naast de hitteproblematiek is wateroverlast
een groeiend probleem in stedelijk gebied.
De huidige piekbuien kunnen lokaal veel
overlast veroorzaken. Herhalende wateroverlast leidt uiteindelijk tot materiële schade, die
voor individuele woningen tot in de duizenden euro’s kan oplopen.
Direct aan wateroverlast is droogte gekoppeld. Volgens de klimaatscenario’s van het
KNMI, zullen droogteperiodes steeds langer
worden vanwege een veranderend neerslagpatroon. Dit betekent dat na een periode met
extreem veel regenval, er steeds langere war-

me periodes komen zonder neerslag. Ecosystemen drogen daardoor uit, waardoor plantensterfte optreedt, met als gevolg dat ook de
habitat van veel dieren wordt bedreigd. Door
een tekort aan water wordt gewasbesproeiing eveneens problematisch.

De ecosysteemdiensten
Een oplossing voor deze drie samenhangende problemen in stedelijk gebied is het
gebruikmaken van stedelijke ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn alle functies van
de natuur die voor het welzijn van mensen
te gebruiken zijn. Zo kunnen planten koelen
door evapotranspiratie − de som van verdamping en transpiratie door vegetatie en bodem
of waterlichamen. Ook kunnen planten wateroverlast verminderen door water op te nemen. Als tijdens hevige buien het water wordt
opgevangen en opgeslagen in plaats van
weggepompt, dan kan deze watervoorraad
gedurende droge periodes voor het sproeien
van de ecosystemen worden gebruikt.
Ecosystemen zijn werkelijke ‘multitaskers’, ze
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Ecosysteem-diensten

Door beplanting op te nemen in het ontwerp, wordt de opwarming tegengegaan.

leveren veel meer diensten, dan alleen koeling
en wateropslag. Ze zuiveren bijvoorbeeld de
lucht, reduceren geluid, verminderen erosie,
leveren voedsel en creëren een gezonde leefomgeving. Wie vegetatie aanplant voor de
diensten koelen en opslag, krijgt daar gratis
twintig andere voordelen bij.

SED
Om het effect van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op de stedelijke buitenruimte te
kunnen berekenen en het gebruik van ecosystemen als oplossing te bevorderen, is SED
bedacht. Dit is een instrument waarmee de
energiehuishouding van een locatie in de
stad kan worden berekend. Het is mogelijk

EPC en BENG
De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is
een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft en wordt
bepaald door berekeningen vastgelegd
in de norm NEN 7120. De EPC-berekening is opgenomen in het Bouwbesluit
en sinds 1995 is het verplicht deze bij
een bouwaanvraag in te dienen. Per 1
januari 2021 is de EPC vervangen door
de Bijna Energie Neutrale Gebouwen
(BENG). Deze laatste omvat de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen in
Nederland. Alle vergunningsaanvragen
voor nieuwbouw moeten voldoen aan
de BENG-eisen, of dit nu woningbouw
betreft of utiliteitsbouw. Naast de BENGeisen is ook een andere zelfstandige
eis ingevoerd per 1 januari 2021: de
Temperatuuroverschrijding juli (TOjuli).
De TOjuli is een maat voor (de kans op)
een onaanvaardbare temperatuuroverschrijding in de woning. De TOjuli geldt
vooralsnog alleen voor nieuwbouwwoningen.

om een op maat berekende oplossing te bedenken nadat in kaart is gebracht welke energiestromen ontstaan door de absorbering van
zonnestraling door bouwmaterialen. Deze
oplossing, het toe te passen ecosysteem, kan
eveneens worden berekend. Daarbij wordt
duidelijk welk type beplanting het beste kan
koelen in de gegeven stedelijke situatie en
hoeveel beplanting er nodig is. Ook wordt er
de op te slagen hoeveelheid water berekend.
Om snel een beeld te kunnen verkrijgen over
de klimaateffecten van een ruimtelijke ontwikkeling is naast de complete SED ook een
quickSED samengesteld. Door het invullen
van de gegevens van het nieuw te bouwen
gebouw, kan een gebruiker direct zien of
er sprake is van opwarming of koeling. Van
dit laatste kan alleen sprake zijn als het gebruik van de vegetatie meegenomen is in het
ontwerp. Ook is het mogelijk om de nodige
hoeveelheid water te controleren. Het gebruik
van de quickSED is kosteloos mogelijk op de
site van ecosysteem-diensten, zie kader.
Voor een compleet beeld over het warmte-

De site van ecosysteem-diensten is in het
leven geroepen om kennis over klimaatadaptie met behulp van ecosystemen
voor alle geïnteresseerden bereikbaar te
maken. Het is bedoeld om onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en concepten
te publiceren. De site is tot stand gekomen met de ondersteuning van TU Delft,
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, afdeling Materialen en Milieu. De afdeling doet fundamenteel onderzoek naar ecologische engineering
en naar de mogelijkheden van toepassingen in de dagelijkse praktijk, zoals de
Scan Ecosysteemdiensten.

effect van een nieuwe ontwikkeling is de
quickSED niet voldoende en een complete
SED noodzakelijk. Een SED-rapport laat zien
wat de warmtebelasting is in de bestaande
situatie, wat deze wordt na de afronding van
het bouwproces en welke beplanting er nodig is voor koeling en waterretentie. Een SED
aanvragen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is mogelijk via de site van ecosysteemdiensten. n
Eva Stache is architect en onderzoeker aan de TU Delft CiTG
en ontwikkelde de Scan Ecosysteemdiensten. Voor meer
informatie, zie www.ecosysteem-diensten.nl.

Een ecosysteem kan zich ook in verticale richting uitspreiden dankzij het gebruik van daarvoor geschikte beplanting.

Geo-information Technology & Governance

Met in deze editie
Masterstudent in de spotlight – Instroom bij Nederlandse
geo-opleidingen – Marian de Vries met pensioen

Masterstudent in de spotlight: Charlie Groenewegen
In deze rubriek wordt een student
die recent zijn of haar afstudeerwerk
heeft afgerond in de spotlight gezet.
Deze keer is dat Charlie Groenewegen die voor zijn MSc Sustainable
Energy Technology (SET) onderzoek
heeft verricht naar het potentieel voor
goedkope grootschalige productie van
groene waterstof in Europa en het
Middellandse Zeegebied in 2030 en
2040. Charlie is hierbij begeleid door
Prof. Ad van Wijk (Energy Technology) en Dongliang Peng (GIS technology). Met behulp
van een GIS-platform (ArcGIS), een technisch en een
economisch model, heeft hij de productieprijs voorspeld

en visueel weergegeven. Het technisch
waterstofpotentieel wordt bepaald
door de opbrengst van het zonne- en/
of windsysteem en is gebaseerd op de
huidige kennis van toekomstige technologie, maar de factoren kunnen in
de toekomst afwijken. Het economisch
waterstofpotentieel wordt bepaald door
de leveringskosten van waterstof, dus
inclusief transport. De schattingen van
de modellen zijn nog vrij ruw, maar
geven toch een goede eerste schatting
van het grootschalige goedkope waterstofproductiepotentieel per regio. De scriptie van Charlie is te vinden
op www.gdmc.nl/publications.

Instroom bij Nederlandse geo-opleidingen

MSc Geo-information Science and Earth Observation - GIMLA
studenten (en enkele docenten).

MSc Geomatics studenten aan de TU Delft.

Ondanks de COVID-19-pandemie is de instroom, inclusief buitenlandse studenten, bij de Nederlandse MSc
Geo-informatie-opleidingen in het nieuwe academische
jaar op niveau gebleven.
De MSc Geomatics van de TU Delft/Bouwkunde (TUD)
verwelkomt dit jaar 28 studenten (64% vrouw). Het is
opnieuw een groep studenten met zeer diverse achtergronden. De BSc-achtergronden geo-informatie (57%,

vooral de buitenlandse studenten) en architectuur
(18%) domineren. De buitenlandse studenten (61%)
komen uit 8 verschillende landen, waarvan de meerderheid uit China en Griekenland.
De MSc Track Geoscience and Remote Sensing bij
de TU Delft/Civiele Techniek en Geowetenschappen
(TUD) heeft een instroom van 26 studenten (42%
vrouw, 50% uit het buitenland). Ook hier zien we
een grote diversiteit aan BSc-achtergronden: civiele
techniek (31%), aardwetenschapen (19%) en overige
geo-informatie-wetenschappen (15%).

Oktober – November 2021

MSc GIMA studenten.

De MSc Geo-Information Science van Wageningen University
(WU) kent dit studiejaar een hele mooie instroom van
44 nieuwe studenten (32% vrouw, 36% buitenland) en ook hier
een redelijk heterogene herkomst. 45% van deze studenten
heeft een BSc aan deze universiteit behaald. Ook kent deze
opleiding een flinke instroom aan studenten met een BSc in
aardwetenschappen en overige geo-informatiewetenschappen
als vooropleiding.
De MSc Geo-information Science and Earth Observation van
de Universiteit Twente/ITC (UT) heeft een totale instroom van
68 studenten (100% buitenland), waarvan 7 (3 vrouwen en
4 mannen) in de specialisatie Geo-information Management
for Land Administration. De relatief nieuwe MSc Spatial

Engineering bij de UT heeft een instroom van 11 studenten.
Daarnaast is UT/ITC partner in de ErasmusPlus MSc Cartography, waar dit jaar 22 studenten beginnen (8 uit Europa
– dit jaar geen Nederlandse studenten – 12 vrouwen en 10
mannen).
Tot slot telt de MSc GIMA, de gezamenlijke opleiding van
de UU, WUR, UT en TUD, een instroom van 44 studenten,
waarvan 32% vrouw, 14% parttime en 36% uit het buitenland.
De instroom bestaat voor een groot deel uit studenten van de
Universiteit Utrecht met een BSc in sociale geografie/planologie, aardwetenschappen of milieuwetenschappen.
We wensen de studenten een hele fijne studietijd toe.

Marian de Vries met pensioen
Na ruim 20 jaar werkzaam geweest te zijn
bij de TU Delft, geniet Marian de Vries
nu van haar pensioen. Daarom een korte
terugblik op haar loopbaan. Marian heeft
een doctoraalstudie Economische en Sociale
Geschiedenis gevolgd aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Ze werkte enkele
jaren aan de VU en de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Daarna stapte ze over naar
softwareontwikkeling en datamodellering.
Haar laatste functie voor de overstap naar
de TU Delft was bij de provincie Gelderland.
Sinds 2001 werkte zij als onderzoeker GIS
technologie bij de TU Delft. Ze heeft deelgenomen aan projecten voor grote dataproviders in Nederland zoals Rijkswaterstaat en

het Kadaster, en in EU-projecten als
HUMBOLDT (Data harmonisatie en
service-integratie) en ELF (European
Location Framework). De focus van
haar onderzoek lag op gedistribueerde
geo-informatiesystemen, en dan met
name op 3D (Cadastre). Marian was
ook altijd betrokken bij het onderwijs,
in de vorm van begeleiding van afstudeerders en het mede-verzorgen van
het vak Geoweb-technology. Marian
was een hele fijne, rustige en bekwame collega. We zullen haar niet alleen
missen vanwege haar expertise, maar
ook vanwege haar betrokkenheid en
collegialiteit. Marian, het ga je goed!

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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Data-inwinning voor verbouwing en verbetering

Streetmapper rijdt over
startbanen Schiphol
Door de redactie

Als een van de grootste luchthavens van Europa verwerkte Schiphol in 2019 (voor
corona) ruim 71,7 miljoen passagiers en 1,57 miljoen ton vracht. Schiphol biedt
reizigers, bezoekers, werknemers en werkgevers alle faciliteiten en diensten die
zij nodig hebben, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het is van groot
belang dat de infrastructuur van deze dynamische luchthaven goed onderhouden
wordt. Om deze reden gaan er de komende jaren allerlei renovaties plaatsvinden
op Schiphol. Voor opdrachtgevers BAM en Heijmans scant Geomaat verschillende
onderdelen op en rondom Schiphol.

D

e Nederlandse bouwbedrijven BAM,
Heijmans en VolkerWessels hebben
langlopende
onderhoudscontracten
met Schiphol afgesloten, met name voor het
onderhoud van de bestaande terminals en de
infrastructuur. De eerste werkzaamheden zijn
dit voorjaar van start gegaan en worden verspreid over maximaal negen jaar. BAM werkt
aan de ondergrondse infrastructuur, Terminal
3 en de overige publieke toegankelijke delen
van de luchthaven. Heijmans neemt op zijn
beurt Terminal 1 en 2 onder handen en ook
de start- en landingsbanen. VolkerWessels zal
ten slotte de opstelplaatsen van de vliegtuigen renoveren. Volgens Schiphol zullen de
diverse verbouwingen de dienstverlening aan
luchtvaartmaatschappijen en reizigers nog
beter maken.

Werkzaamheden airside
Heijmans voert werkzaamheden uit aan de
airside, ook wel de start- en landingsbanen.
Voordat de medewerkers van Heijmans aan
deze werkzaamheden begonnen zijn, heeft
Geomaat alle start- en landingsbanen gescand
met hun eigen Mobile Mapping-systeem. De
hierbij ingewonnen data werden omgezet in
een 3D-puntenwolk en vanuit deze puntenwolk
realiseert het bedrijf een Digitaal Terrein Model
(DTM). Hiermee werd de bestaande situatie in
kaart gebracht én getoond in 3D. Het DTM ligt
door het grondslagnetwerk, de aan elkaar gerekende grondslagpunten, binnen 5 millimeter
nauwkeurig.
Geomaat deed overigens veel meer met de
gegevens dan alleen het realiseren van een

Praktijk

Veel van de data-inwinning op Schiphol vond plaats tussen 11 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends in verband
met het vliegverkeer.

DTM, ze berekenden bijvoorbeeld op een
slimme manier de verkanting en de breedtes
van de asfaltbanen. Daarnaast zijn de hoogtes
en de hoogteverschillen tussen de asfaltbanen
en de betongoten door de medewerkers van
Geomaat afgeleid uit de 3D-puntenwolk. Ze
wonnen ook de hoogtes in van de bermen en
alle objecten die zich op en rond de banen bevonden, zoals lampjes, bordjes en putjes. Deze
objecten tekenden ze vervolgens uit op basis
van de informatie uit de 3D-puntenwolk. Zo realiseerde Geomaat dus niet alleen een DTM ten
behoeve van het nieuwe ontwerp, maar inventariseerde het bedrijf ook alle objecten naast de
start- en landingsbanen op Schiphol.

Anders dan anders
In totaal hebben de dataverzamelaars van
Geomaat meer dan twintig keer een bezoek
gebracht aan Schiphol. Daarbij zijn gegevens van zo’n vijftig strekkende kilometers
op en rondom Schiphol ingewonnen, onder
andere van de Polderbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan, Aalsmeerbaan en
Schiphol-Oostbaan.
Een van de medewerkers van Geomaat die
actief was op het Schiphol-project is Jasper
Kasemir, Mobile Mapping-specialist. Hij vertelt hoe zijn werkzaamheden daar verliepen:
“Het werken op Schiphol was heel anders
dan het werken aan andere projecten dankzij
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Alle start- en landingsbanen zijn gescand met het Mobile Mapping-systeem van Geomaat.

Streetmapper onder de neuzen van de vliegtuigen door, dat vond ik erg bijzonder. Ook
is zo’n baan erg breed, dus we moesten wel
tien keer dezelfde baan rijden om hem helemaal in te scannen. Wel moesten we altijd rekening houden met vliegverkeer, daarom was
er nauw contact met de verkeersleiders in de
toren. Om deze reden waren we meestal ‘s
nachts aan het scannen, van 11 uur ’s avonds
tot 5 uur ’s ochtends, want dan is er minder
vliegverkeer.”
In totaal is Kasemir ongeveer vijftien keer op
Schiphol geweest. “Voor de verschillende banen hebben we nu alle gegevens ingewonnen en verwerkt. Als Heijmans klaar is met
de werkzaamheden, scannen we de baan
opnieuw. Zo controleren we de werkzaamheden en bepalen we de nulsituatie van de vernieuwde Polderbaan. Ik kijk ernaar uit, want
ik vind het gaaf om op en rondom Schiphol
te werken!”

Nauwkeurigheid centraal

Heijmans neemt Terminal 1 en 2 onder handen en BAM werkt aan Terminal 3.

de veiligheidscontrole. Niet alleen ik moest
daarbij elke keer door de controle, ook de
Streetmapper werd helemaal binnenstebuiten
gekeerd. Wanneer alles goedgekeurd was,
kreeg ik een begeleider toegewezen die me
op het project begeleidde. Verder moest ik
me goed houden aan de geldende regels,
want veiligheid heeft uiteraard de prioriteit.”

Gaaf
Kasemir mocht tijdens de inwinning ook op
de start- en landingsbanen van Schiphol komen, iets wat hij als zeer bijzonder heeft ervaren. “Het was echt heel gaaf! Dat kwam ook
doordat tijdens de beginperiode van Corona
(maart 2020) er veel vliegtuigen geparkeerd
stonden. Toen reden wij dus letterlijk met de

Geomaat is niet onbekend met het werken
op vliegvelden. Het bedrijf voerde eerder al
werkzaamheden uit op de luchthavens van
Antwerpen, Eindhoven en Leeuwarden én
luchthaven Paramaribo. Op elk vliegveld is
nauwkeurigheid van groot belang, dus zeker
ook op Schiphol, een van de grootste luchthavens van Europa. Precieze geodetische
data waren hier dan ook noodzaak. Geomaat plaatste de puntenwolk nauwkeurig in
het rijksdriehoeksstelsel door middel van het
ingemeten grondslagnetwerk. Dit is de basis
voor het ontwerp van Heijmans.
Geomaat heeft ook C5-waarden van verschillende start- en landingsbanen op Schiphol
ingemeten. Deze waarden tonen de afwijkingen in de hoogtes van het wegdek. Via de
data die ingewonnen zijn met de Streetmapper en intern ontwikkelde tools en software
genereert Geomaat de C5-waarden.
BAM zorgt voor de renovaties aan alle landzijdige delen van de luchthaven. Ook hier
zijn gegevens door Geomaat ingewonnen
met de Streetmapper-IV en zijn alle aanwezige objecten geïnventariseerd. Op basis
van deze data realiseert BAM het ontwerp
van deze publiek toegankelijke delen. Met
een nieuw ontwerp van de toegangswegen
en de ‘kiss & ride’ zorgt BAM voor een betere infrastructuur voor de passagiers aan de
‘voorkant’ van Schiphol. n
www.geomaat.nl
www.heijmans.nl
www.bam.nl
www.volkerwessels.nl
www.schiphol.nl

Up and close: de Streetmapper kon tijdens het inwinnen letterlijk onder de neuzen van de vliegtuigen doorrijden.
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Betonbouw en inleiding in Dynamo toegevoegd

Leerboek Revit 2022, Bouw
Informatie Modelleren
Door de redactie

Het boek Revit 2022 biedt de beginnende en gevorderde 3D CAD-tekenaar een
stapsgewijze kennismaking en diepgang met CAD en BIM vanaf de eerste muur
tot en met de bestektekening. Na iedere stap volgt een schermafdruk, zodat de
lezer de vorderingen kan controleren. Het boek biedt daarnaast een groot aantal
oefeningen, die ondersteund worden door online instructiefilmpjes.

T

en opzichte van het vorige leerboek
over Revit zijn alle hoofdstukken aangepast aan de nieuwe versie en aan gewijzigde inzichten. Er zijn nieuwe hoofdstukken
gemaakt over beton en wapening, connectors
voor families installatietechniek en Dynamo.
Het boek begint logischerwijs echter met een
algemene introductie van de software in het
deel Vogelvlucht Algemeen. De eerste hoofdstukken geven daarbij een overzicht van de
werkwijze met Revit, waarbij de lezer in een
klein aantal lessen een woning leert bouwen.
Dit met behulp van standaardcomponenten
die door de auteur zijn voorbereid. Aan het
eind van dit deel verandert de student de
woning door de families aan te passen en
nieuwe componenten toe te voegen met Inplace modelling.
Voor het onderdeel Vogelvlucht Installaties/
Constructies geldt dat het flink is aangepast.
De lessen starten met samenwerking, de zogenaamde Collaboration & Copy Monitor, en
disciplines. Daarna volgt de praktijk met een
installatie van hemelwaterafvoer en de constructie van stalen dakspanten en wapening.
Het deel 2D-Tekenen richt zich op de algemene 2D-tekenfuncties zoals het positioneren,
bematen en wijzigen. De vaardigheden die
de lezer in dit deel aanleert, worden gebruikt
in alle andere delen.

Systeemfamilies
Het onderwerp Systeemfamilies is belangrijk
binnen Revit en het bijbehorende boekdeel
beslaat dan ook ruim een derde van het
boek. Het deel begint met het maken van
een template met onder andere aanzichten
en een stempel. Dat is de opzet van een
project. Daarna worden alle systeemfamilies
besproken, zoals kolommen, muren, vloeren,
plafonds, daken, trappen en hekwerk. De

Boeken

Aan Leerboek Revit 2022, Bouw Informatie Modelleren is onder andere een nieuw hoofdstuk toegevoegd
over de visuele programmeertaal Dynamo.
BIGnieuws |oktober/november 2021
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lezer leert daarbij deze systeemfamilies aan
te maken en te gebruiken. Binnen het deel
over systeemfamilies zijn hoofdstukken over
staal- en betonbouw terug te vinden. Dit laatste hoofdstuk is nieuw ten opzichte van de
vorige uitgave. Over wanden zijn meer dan
drie hoofdstukken opgenomen. In het deel
Systeemfamilies zit ook een hoofdstuk over
massa-modelleren en een hoofdstuk over puntenwolken.
Aan Installatietechniek wordt met meer dan
tweehonderd pagina´s ook genoeg aandacht
besteed in het boek. De lessen hiervoor starten
met een inleiding in het leidingen tekenen en
het samenwerken. Daarna worden de verschillende disciplines behandeld. Vervolgens komen de installaties aan de beurt: Installaties-W
Lucht, Warmte, Water en Afvoer, Installatie-E.
Hierbij behandelt het boek niet alleen het modelleren, maar ook berekeningen zoals de balansberekening. Er wordt gewerkt met speciale
templates waarin honderden installatietechnische families zijn opgenomen. Deze zijn direct
door de lezer te gebruiken.
Nieuw is het hoofdstuk over het aanmaken van
connectors en leidingsystemen. In de praktijk
zal een Revit-gebruiker namelijk vaak de families van leveranciers downloaden en aanpassen aan het leidingsysteem dat hij/zij gebruikt.

Extra bouwinformatie

Instructiefilmpjes

Het deel Extra Bouwinformatie concentreert
zich op de extra bouwinformatie die het 3Dmodel aanvult tot BIM. Het deel behandelt zaken als ruimtes met vlekkenplannen en tabellen. Ook is er aandacht voor samenwerking,
met informatie over onder andere LOD (Level
Of Detail), NL/SfB-normering en Stabu. Ook
leert de lezer over verbouwen met fasering en
alternatieven.
Het deel Volumemodelleren en standaardfamilies richt zich op het bouwen van een
volumemodel, massa’s en laadbare families,
zoals ramen en elektrotechnische componenten. Deze modellen worden gebruikt in de
laadbare families. Bij het deel Aanpassen
kan de lezer de kennis opdoen over het maken van lijn- en arceerpatronen, die vervolgens weer te gebruiken zijn in de families.
Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over
een inleiding in Dynamo, de visuele programmeertaal voor parameterstudies in Revit. Wie
programma’s wil maken die werkzaamheden
automatiseren, zoals het veranderen van (gedeelde) parameters of alle families updaten
naar de nieuwste versie, krijgt overigens de
tip om dit onderwerp uit te diepen met behulp
van het boek ‘Revit Aanpassen en programmeren’ van dezelfde uitgeverij.

Omdat de auteur van mening is dat Revit
vooral geleerd wordt door oefening, zijn er
honderden oefeningen opgenomen in dit
boek. Als extra service bij het boek zijn tientallen instructiefilmpjes online gezet, waarin
te zien is hoe de oefeningen dienen te worden uitgevoerd. De filmpjes zijn daarbij uiteraard bedoeld als steuntje in de rug, de lezer
moet natuurlijk nog steeds zelf zijn best doen
en de oefeningen eerst zelf proberen te maken. n
www.cadcollege.nl

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

BIJ ISD AAN HET JUISTE ADRES VOOR

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

Met al 40 jaar ervaring het gebied van engineering is de ISD
Group een vertrouwde partner van productontwikkeling tot en
met de After-sales service.
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Formele datastrategie nog geen gemeengoed

Bouwbedrijven worstelen
met het nieuwe databeheer
Door de redactie

D

atabeheer is iets waar bouwbedrijven
mee worstelen. Ze genereren weliswaar
meer informatie dan ooit tevoren, maar
dat levert niet altijd bruikbare inzichten op. Een
probleem daarbij is dat met name de gigantische hoeveelheid van die nieuwe data soms zo
overweldigend is dat de eigenaar van de gegevens door de bomen het bos niet meer ziet. Belangrijk is dus vooral de vraag hoe de ingewonnen data het beste kunnen worden geordend,
gecontroleerd en vervolgens benut.
De meeste ondervraagden, 82 procent, zijn het
erover eens dat hun organisaties tegenwoordig
meer gegevens over bouwtechnologie verzamelen dan drie jaar geleden. Er is ook een duidelijke trend te zien in de verschuiving van de
werkzaamheden: projectbeheerders besteden
tegenwoordig bijna de helft van hun tijd aan het
verzamelen, beheren en analyseren van projectgegevens. Het probleem daarvan is dat 39 procent van de professionals zegt dat minder dan
de helft van die data bruikbaar is. Sterker nog,
40 procent van de gegevens van de gemiddelde organisatie is slecht, wat betekent dat ze onnauwkeurig, onvolledig, inconsistent of ontijdig
zijn. Er zijn uitdagingen met het hele proces, van
weten welke gegevens moeten worden verzameld tot begrijpen hoe projectgegevens effectief
moeten worden beheerd.

Datastrategie
Informatie is een van de beste manieren om risico’s te beheersen, vooral wanneer er snel beslissingen moeten worden genomen. Maar cruciaal is dat professionals vaak niet over de juiste
gegevens beschikken om effectief projectbeslissingen te nemen. Slechts negen procent neemt
altijd projectgegevens op in hun besluitvorming,
terwijl bijna tweederde dit soms, zelden of nooit
doet. Dit heeft directe consequenties voor de
resultaten, omdat onnauwkeurige, onvolledige,

Artikel

Autodesk en managementadviesbureau FMI Corporation hebben een wereldwijd
onderzoek uitgevoerd waarbij partijen in de bouwsector werden ondervraagd
over data-management en de uitdagingen en voordelen daarvan. Op basis van
het onderzoek schatten Autodesk en FMI dat ´slechte data´ − data die onnauwkeurig, onvolledig, ontoegankelijk, inconsistent of niet op tijd zijn − de wereldwijde bouwsector in 2020 mogelijk anderhalf biljoen euro hebben gekost.

HARNESSING

THE TRUE COST OF

THE DATA
ADVANTAGE
IN CONSTRUCTION
Why adopting a data strategy can bring
firms in Europe a competitive edge

IN CONSTRUCTION
Why adopting a data strategy
can bring companies in Europe
a competitive advantage.

Voor Harnessing the Data Advantage in Construction werden bouwbedrijven wereldwijd ondervraagd over
datamanagement.

inconsistente of ontijdige gegevens het niveau
van de beslissingen aantasten. Gemiddeld leiden slechte projectgegevens in 41 procent van
de gevallen tot slechte beslissingen, zo bleek uit
de enquête.
Er zou dus iets gedaan moeten worden aan de
manier waarop bedrijven omgaan met bouwdata, maar het valt nog niet mee om daar een
goede aanpak voor te bedenken. In Europa
heeft bijna zestig procent van de bouwbedrijven
een formele datastrategie opgesteld: een plan
om inzichten uit verschillende projecten te verzamelen en verbeteringen op bedrijfsniveau te
stimuleren. Dat is positief, maar betekent ook dat
de resterende veertig procent geen of geen duidelijke strategie heeft. Er zijn dan ook duidelijke
barrières voor het creëren van een datastrategie.
Een gebrek aan toepasbaarheid, te hoge kosten
en niet weten waar te beginnen zijn de meest
voorkomende redenen voor bedrijven om geen
strategie te hebben.

Stappen
Sander Lijbers, district manager Benelux en
Oost-Europa bij Autodesk Construction Solutions,
roept bij zijn commentaar op de resultaten van
het onderzoek op om toch vooral wel te investeren in databeheer: “Terwijl de bouwsector de
snelle digitalisering voortzet, is het belangrijk om
te bedenken dat het nut van technologie verder
gaat dan de directe functies, en dat het met datagedreven inzichten mogelijk is om risico’s en kansen in kaart te brengen. Organisaties die formele
datastrategieën implementeren, halen de meeste
ROI uit hun investeringen in technologie, dus het
is belangrijk om samen op te trekken, advies in
te winnen en samen te bepalen welke data te
verzamelen en hoe deze te gebruiken.”
In principe kan elk bedrijf in de bouwsector stappen zetten om het gegevensbeheer te verbeteren,
zo is af te leiden uit het onderzoek van Autodesk
en FMI. Het advies is om klein te beginnen en te
starten met gegevensselectie voordat gegevens

BIGnieuws |oktober/november 2021
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Executive Summary

Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY

58%

Construction firms are generating more data than
ever before, but only a small proportion is usable.

82%
BUT

40%

BUT

of professionals are collecting more data from
construction technology today than three years ago,

39%

There is a clear divide between construction companies that are
benefitting from a formal data strategy, and those unable to get started.
of construction companies have a formal data plan in place

33%

don’t

Companies with a data strategy say the biggest benefits are
say that less than half of that data is usable

of the average organisation’s data is bad – meaning

Professionals report problems
with the whole process

51%

inaccurate
incomplete
inconsistent
untimely

Most common reasons not
to have a data strategy

don’t know what data to collect

39%
37%
35%

fewer safety incidents
reduction in change orders
fewer missed schedules
less rework

A lack of applicability
Cost and resources
Not knowing where to start

don’t understand how to

52% manage project data effectively
Skills, culture and leadership will be central to pursuing successful
data strategies, but many companies have barriers to overcome.

There is huge pressure to make decisions quickly, but often
professionals make them without access to the data they need.

70%
9%

of professionals say schedule compression means project
managers and field supervisors need to make more rapid decisions

always incorporate project data into their decision making

WHILE

41%

64%

44%

of professionals say data management and analysis skills
will be important for project management staff to do their
jobs effectively in the future

36%

of companies are providing formal training in data analysis

34%

of companies cite a lack of leadership and organisational
support as the reason they don’t have a formal data strategy

do this sometimes, rarely or never

of the time, on average, bad project data results in poor decisions

By starting with a single project, construction businesses can
make incremental progress in improving their data management.

De
cijfersTHEwaar
hetINom
draait in het rapport: bijna iedereen verzamelt data, maar 39 procent
van
de ondervraag| HARNESSING
DATA ADVANTAGE
CONSTRUCTION
HARNESSING THE
DATA ADVANTAGE
IN CONSTRUCTION | 5
den claimt dat minder dan de helft daarvan bruikbaar is.

4

worden verzameld. Het verdient de aanbeveling om te focussen op de plek in de organisatie
die het meest kan profiteren van datagedreven
inzichten. Wanneer het proces is verfijnd en duidelijke resultaten heeft opgeleverd, zijn de geleerde lessen van nut voor de volgende stappen
op datamanagementgebied. Uiteindelijk dienen

de processen voor het vastleggen van goede
gegevens de basis te vormen van de algehele
bedrijfsstrategie. Een gemeenschappelijke dataomgeving en/of een enkel technologieplatform
en/of geïntegreerde technologieplatforms zijn
daarbij onontbeerlijk.

Medewerkers betrekken
Naast een goed uitgewerkte visie en de benodigde IT-infrastructuur is het bij het doorvoeren
van veranderingen op het gebied van databeheer van belang dat de verandering door de
hele organisatie wordt gedragen. Net als bij
andere implementaties is het dan ook noodzakelijk om goed aan medewerkers uit te leggen
waarom veranderingen plaatsvinden en met ze
in gesprek te gaan over de behoeften die ze zelf
hebben met betrekking tot hun werkzaamheden.
Als een team doorlopend ondersteuning krijgt bij
het gebruik van nieuwe technologieën en processen, is de kans ook groot dat de data niet
alleen worden ingewonnen en bewaard, maar
ook op de juiste manier worden gebruikt. Slechte
gegevens zorgen immers voor slechte resultaten,
dus de kwaliteit van de data moet altijd voorop
staan. n
Het volledige, Engelstalige rapport van Autodesk en FMI
heeft als titel ‘Harnessing the Data Advantage in Construction: Why adopting a data strategy can give firms in Europe
a competitive edge’. Het is in te zien via
https://tinyurl.com/2kp5vte5.
www.autodesk.nl
www.fmi-international.com
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Objecten, attributen en relaties

Wat is een OTL en wat heb
ik eraan?
Door Jordy Brouwers

Steeds vaker wordt in contracten voorgeschreven dat data dienen te worden uitgewisseld volgens de Object Type Library (de OTL, of in goed Nederlands: een
conceptenbibliotheek) van de opdrachtgever of beheerder. Dit is het gevolg van
toenemende informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen, de opkomst
van ‘big data’ voor analyses en het groeiend besef dat informatie een bepaalde
waarde vertegenwoordigt. Maar wat houdt die OTL nu precies in en waar komt
dit vandaan?

O

m objecten (vaak assets genaamd)
in de buitenruimte adequaat te kunnen onderhouden, is het nodig om
informatie bij te houden over deze objecten.
Die informatie bestaat niet alleen uit gegevens over de objecten zelf, bijvoorbeeld welk
type lamp een lichtmast bevat, maar ook over
de onderhoudsgeschiedenis, bijvoorbeeld
wanneer deze voor het laatst is geschilderd.
Al deze informatie wordt opgeslagen in een
database en uitgewisseld met andere partijen
zoals gebruikers, onderhoudsaannemers,
budgetbeheerders, planners en beheerders.
Vanuit het oogpunt van informatiebeheer
komen bij het verzamelen en bewaren twee
problemen naar voren, die organisaties vaak
meenemen vanuit het verleden. Het eerste
probleem is het bepalen én actueel houden
van de informatie die nodig is. De informatie wordt weliswaar altijd opgeslagen in een
database, maar er is vaak niet eenduidig gedefinieerd welke informatie precies vereist is
bij de invoer (‘Dit veld is alleen geschikt voor
die-en-die gegevens’), terwijl ook de opzet
van database/programmatuur de opslagmogelijkheden beperkt (‘Eigenlijk zou deze
organisatie meer moeten bijhouden’). Daarnaast verandert de informatiebehoefte in de
loop der tijd. Zo is het weinig zinvol om bij
het vervangen van een gloeilamp in een verkeerslicht het serienummer en de garantietermijn te noteren, maar als het een LED-module
betreft (die veel duurder is en langer dient
mee te gaan) is dat wel weer op zijn plaats.

Drie soorten gegevens
Zoals gemeld wordt informatie steeds meer en
vaker uitgewisseld tussen partijen. Daarbij is niet
alleen structurering van deze informatie noodza-

Artikel

Om objecten in de buitenruimte goed te kunnen onderhouden is het nodig om informatie bij te houden over deze
objecten, vaak met een Object Type Library.
BIGnieuws |oktober/november 2021
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hebben aan het actueel houden van de informatie dan aan het vervangen zelf. Pas als dat
besef er is, zal een beheerder beginnen met
het maken van een goede afweging tussen
zijn daadwerkelijke informatiebehoefte en de
inspanningen die nodig zijn om deze informatie te verzamelen en verwerken.

Levenscyclus
Een OTL wordt vaak opgezet vanuit de behoefte van een beheerder, zoals hierboven
is omschreven. Maar door de opkomst van
BIM komt een OTL steeds vroeger ter sprake in de levenscyclus van een object. In de
ontwerpfase kan het nuttig zijn om een OTL
reeds te gebruiken. Dit om ervoor te zorgen
dat de objectinformatie die wordt gecreëerd
in de ontwerpfase (denk bijvoorbeeld aan
uitgangspunten, berekeningen, specificaties
en kosten) ook direct aan het object gekoppeld wordt, zodat de gegevens beschikbaar
zijn tijdens de realisatiefase. Niet zelden verdwijnt bepaalde informatie bij de overgang
naar een volgende (contract)fase. Door het
opnemen van (een subset van) de OTL als
contracteis, kan worden afgedwongen dat essentiële objectinformatie op tijd beschikbaar
is én beschikbaar blijft.

Bestandsformaat

Een OTL bevat niet alleen gegevens over de objecten zelf, bijvoorbeeld welk type lamp een lichtmast bevat, maar
ook over de onderhoudsgeschiedenis.

kelijk, maar dient ook de betekenis van de data
duidelijk te zijn. Wat wordt precies bedoeld met
de hoogte van een object en in welke eenheid
is de energiebehoefte aangeduid? In feite is een
informatiebibliotheek dus een opsomming van
het soort bouwstenen waaruit projecten of een
areaal kan bestaan. In een OTL gaat het hierbij
om drie soorten gegevens: welk type object betreft het hier (bijvoorbeeld een lichtmast), welke
attributen zijn er nodig (bijvoorbeeld hoogte,
materiaal, sterkteklasse) en wat zijn de mogelijke relaties (het object krijgt stroom van of is
bevestigd op). Hierbij verschillen de attributen
uiteraard per objecttype.

Impact
Het maken en actueel houden van een OTL
door een beheerder is een behoorlijke klus.

Niet alleen dient duidelijk te zijn welke informatie de uitwisselende partijen willen
bijhouden, ook moet deze informatie in een
later stadium ook daadwerkelijk worden verzameld en actueel gehouden. Hier zit vaak
de crux; een beheerder wil zo veel mogelijk
informatie (‘We willen alles weten’), maar realiseert zich vaak niet dat het vastleggen en
bijhouden van één simpele extra eigenschap
een behoorlijke impact kan hebben op de
workload van het ontwerp-, bouw- en beheerproces. Bij de opzet van een OTL, is dan ook
vaak sprake van een ‘curve’. Bij de eerste
schetsen van het geheel wil de opdrachtgever vaak overdaad aan gewenste attributen
en relaties, totdat het besef begint door te
dringen dat medewerkers bij het vervangen
van bijvoorbeeld een lichtmast meer werk

Een onterechte gedachte is dat een OTL ook
specificeert op welke wijze (bestandsformaat)
de informatie beschikbaar is of aangeleverd
dient te worden. Dit is onjuist; hoewel een
OTL het datatype specificeert van de attributen, zegt het niks over de wijze waarop
informatie wordt opgeslagen of uitgewisseld. De informatie kan opgenomen zijn in
de GIS-bestanden of 3D-modellen, maar ook
beschikbaar worden gesteld in allerhande
andere bestandsformaten, van Excel-lijsten
tot JSON-data, of door middel van een databaseverbinding.

Conclusie
Het gebruik van een OTL kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het beheer van assets:
het maakt het overzichtelijker, beter en ook
goedkoper. Wie een OTL wil beginnen, dient
er echter wel goed van doordrongen te zijn
dat deze zelf ook goed te beheren moet zijn
en dient dus goed af te wegen welke informatie wel en niet moet worden opgenomen.
En ten slotte: wie bij nieuwe projecten de
contractpartners verplicht om OTL-informatie
aan te leveren, kan er qua assetmanagement
direct van profiteren. n
Jordy Brouwers is adviseur techniek en innovatie bij Geonius.
Zie ook www.geonius.nl.

24

Uitwisseling gegevens tussen veld en kantoor

MAGNET voor bouw- en
GWW-bedrijven
Door Susan Peek

Werkstromen voor zowel buitenpersoneel als bedrijfsbureau in elke fase van
een bouwproject gestroomlijnd. Nauwkeurige projectgegevens en een efficiënte
samenwerking kunnen leiden tot een drastische verlaging van de faalkosten.
Topcon Positioning Netherlands is van mening dat het succesvol beheersen van de
data aan de basis staat van een goede samenwerking en informatie-uitwisseling
tussen verschillende afdelingen. Om dit te ondersteunen ontwikkelde het bedrijf
het MAGNET-softwarepakket.

Het MAGNET-softwarepakket van Topcon Positioning Netherlands is te gebruiken op
het bouwterrein, in de cloud, op kantoor én bij de machinebesturing.
© Topcon Positioning Netherlands

”D

e bouwsector heeft behoefte aan
oplossingen die maatvoering zo
laagdrempelig mogelijk maken.
Dat is dan ook één van onze doelen”, aldus
Wanda Brandsen, marketing manager bij
Topcon Positioning Netherlands. “MAGNET,
onze softwareoplossing, verbindt het veld en
het kantoor realtime met elkaar via de cloud.
Uiteraard werkt de software samen met Topcons precisie-, meetinstrumenten en machinebesturing. Hierdoor kan de gebruiker altijd
en overal de correcte gegevens creëren en
raadplegen. Over het hele project verbetert
daarmee de productiviteit.”

Cirkelproces
Het ontwerp van het MAGNET-systeem draait
om één hoofddoel: optimale samenwerking.
Jaydee Verhoeven, accountmanager machine
control bij Topcon Positioning Netherlands,
vertelt dat binnen de GWW- en bouwsector,
MAGNET Field, Enterprise en Office de meest

Software

De beste resultaten worden behaald wanneer de juiste gegevens altijd beschikbaar
zijn.

gebruikte elementen zijn. “Op het bouwterrein
wordt gewerkt met MAGNET Field en een total
station of GNSS-ontvanger voor het inmeten,
uitzetten en het verzamelen van landmeetkundige en bouwplaatsgegevens. Alle gegevens
worden via MAGNET Enterprise opgeslagen
in de cloud. Veld, kantoor en management
werken zo samen in één beveiligde omgeving.
Met MAGNET Office zetten de medewerkers
op kantoor simpele 2D-tekeningen om in complete 3D-tekeningen en modellen, die de basis
vormen voor correcte volumeberekeningen,
grondbalans, calculaties en facturaties. Alle
data zijn vervolgens te koppelen aan de machinebesturing van Topcon in het veld. Zo is
de cirkel rond en dat maakt de software een
complete oplossing voor onder andere landmeetkundige professionals.”

meetinstrumenten in het veld kunnen met elkaar communiceren. En de software helpt ook
om onderling goed te communiceren. Zo is
het mogelijk om grip te houden op de processen, de werkstromen en de projecten”, legt
Brandsen uit. Verhoeven vult aan: “Met de
goede software en apparatuur, zijn de juiste
gegevens altijd beschikbaar en daarmee ook
de beste resultaten te behalen. Het is productief en efficiënt.” n
www.topconpositioning.com/nl-be/magnet-softwarepakket

Meer dan uitwisseling
Het effect van de software gaat dieper dan
enkel data-uitwisseling. “Alle machines en
BIGnieuws |oktober/november 2021
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22 & 23 NOVEMBER
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GRATIS DEELNAME: WWW.GEOBUZZ.NL

DE NETWERKDAG MET BEURS EN CONGRES OVER GEO-INFORMATIE

CONGRES
Dagvullende thema
programma’s

BEURS

NETWERKEN

Bedrijven, overheden en
kennisorganisaties

Ontmoet, spreek en
inspireer elkaar.

PROGRAMMMA
22 NOVEMBER
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•

Klimaat

•

Omgevingswet

•

Smart Mobility

•

Digital Twins

•

Digital Twins

•

Open GIS programma

•

Open GIS programma

•

Marktontwikkelingen

•

Commerciële presentaties

•

Studenten programma met
gratis lunch

INFO@GEOBUZZ.NL | WWW.GEOBUZZ.NL

DE BEURS IS HET NETWERKCENTRUM VAN GEOBUZZ

RESERVEER EEN BEURSPLAATS VIA DE WEBSITE

INFO@GEOBUZZ.NL | WWW.GEOBUZZ.NL

Gesprek en kennisuitwisseling staan voorop

Thema’s en programma
GeoBuzz 2021
Door de redactie

GeoBuzz 2021 op 22 en 23 november in Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch: twee dagvullende themaprogramma’s. Ingebed tussen een plenaire
en inspirerende opening en afsluiting zijn er drie blokken themagerelateerde
presentaties te bezoeken. Met de thema’s Klimaatadaptatie & Energietransitie,
Smart Mobility, Omgevingswet en Digital Twins worden grote maatschappelijke en
technologische uitdagingen behandeld. Hiernaast is er nog aandacht voor Open
GIS, is er een studentenprogramma en zijn er commerciële presentaties, waarbij
bedrijven dertig minuten hun verhaal kunnen vertellen in een streamtheater.

Klimaatadaptatie & Energietransitie
Klimaatverandering is een wereldwijd proces en ook in Nederland duidelijk voelbaar.
Omdat de temperaturen stijgen, worden de
winters zachter, beginnen de lentes eerder en
zijn er meer hittegolven in de zomer. Andere
gevolgen zijn dat er extremere regenbuien
plaatsvinden en er langere, droge periodes te
verwachten zijn. Door die periodes van aanhoudende droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland, wat weer gevolg
heeft voor de dijkbewaking en de waterhuishouding. Voor dit laatste geldt bovendien dat
de stijgende zeespiegel ook een factor is waar
rekening mee moet worden gehouden.
De schatting is dat een ongewijzigd beleid tot
2050 tussen de 77,5 en 173,6 miljard euro
aan klimaatschade kan opleveren, waarbij
alle sectoren in Nederland geraakt worden.
De handen moeten dus uit de mouwen voor
een Nederland dat is voorbereid op de toekomst.
Nauw verbonden met de klimaatadaptatie is
de energietransitie. Om de klimaatverandering te temperen is het noodzakelijk om Nederland energieneutraal te maken. Het beleid
is erop gericht om in 2050 een energievoorziening te hebben die volledig duurzaam en
CO2-neutraal is. Hiervoor zijn dan ook dertig
RES’en (Regionale Energie Strategie) gemaakt,
die met elkaar invulling geven aan de landelijke ambitie. Het inzetten van een RES moet
daarbij zorgen voor draagvlak en acceptatie
in de regio bij maatschappelijke partners, zoals burgers, bedrijven, groene partijen en netbeheerders. Daarnaast stroomlijnt de RES de
ambities van overheden onderling.
Douwe Blanksma is als directeur van Ruim-

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

teschepper gevraagd als kartrekker voor het
GeoBuzz-programma voor Klimaatadaptatie
& Energietransitie en wil in zijn commentaar
op het programma als eerste stellen dat de
twee onderwerpen weliswaar verbonden
zijn, maar toch ook zeker een eigen handtekening hebben. “Het verschil zit vooral in
de ingrepen die nodig zijn voor beide zaken;
die hebben vaak op bestuurlijk en persoonlijk
niveau niet noodzakelijkerwijs iets met elkaar
te maken. De beslissing om een wijk van het
gas te halen of om ergens een windmolenpark neer te zetten is van een andere orde
dan de aanpassingen die een burger moet
doen in zijn tuin om de wateroverlast tegen

te gaan. Vandaar ook dat we in het ochtendprogramma van GeoBuzz wat meer de focus
hebben op de energietransitie en ’s middags
meer op klimaatadaptatie, waarbij we natuurlijk nog wel oog zullen blijven houden op
de samenhang tussen beide onderwerpen.”
De aftrap voor energietransitie wordt gegeven door Boris Hocks, directeur van Generation Energy. Dit bedrijf heeft in samenwerking
met Geodan voor het Nationaal Programma
Regionale Energiestrategie een basisset aan
analysekaarten opgesteld om regio’s te ondersteunen bij hun regionale energiestrategie.
Hocks is daarnaast ook betrokken geweest
bij de klimaattafels als vertegenwoordiger

GeoBuzz
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technologie, zoals kunstmatige intelligentie
en het gebruik van satellietbeelden bij de bescherming van koraalriffen.

Omgevingswet

Pieter van Teeffelen, directeur van Dataland, over het GeoBuzz-thema Omgevingswet: “Het is een edele taak, maar
ook een kwetsbaar en ingewikkeld proces en ik hoop dat we tijdens de beurs een stap verder kunnen komen door
goed naar elkaar te luisteren.”

van het ruimtelijk domein. “Dankzij zijn ervaring kan hij de bezoekers niet alleen vertellen over de technische ontwikkeling, maar
vooral uitleggen wat er mogelijk is en waar
de kansen liggen. Daarmee is zijn bijdrage
dus heel geschikt voor een breed publiek”, zo
legt Blanksma uit.
Blanksma zal zelf het middagprogramma
openen en in zijn bijdrage putten uit een
presentatie van Ed Nijpels, voorzitter van het
Klimaatberaad. Uiteraard met goedkeuring
van de oorspronkelijke spreker. Verder is er
een bijdrage van Raymond Sluiter, senior
advisor data & applications bij Netherlands
Space Office, waarbij hij ingaat op de manier waarop satellietdata te gebruiken zijn
voor het aansturen van beleid voor klimaatadaptatie. Ten slotte komt Marcel Kempers
van REEF Support een Engelstalige, kleurrijke
en aansprekende presentatie houden over de
manier waarop deze organisatie de blauwe
economie ondersteunt met geavanceerde

GeoBuzz

Met de Omgevingswet wil de overheid de
regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit om
het bijvoorbeeld makkelijker te maken om
bouwprojecten te starten. Dat klinkt simpel
genoeg, maar blijkt in de praktijk toch nog
wat haken en ogen te hebben, want in mei
van dit jaar werd door de rijksoverheid meegedeeld dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half
jaar is uitgesteld en daarmee is vastgesteld
op 1 juli 2022. Dat is ook niet helemaal
verwonderlijk, want de Omgevingswet is de
grootste stelselwijziging die Nederland tot
op heden heeft gezien.
Het feit dat geo-informatie een onmisbare
rol speelt binnen de Omgevingswet, is de
reden dat dit onderwerp dus zeker niet kan
ontbreken tijdens GeoBuzz 2021. Pieter van
Teeffelen is als directeur van Dataland gevraagd om invulling te geven aan het programma en hij benadrukt nog maar eens dat
de Omgevingswet voor bijna iedereen van
belang is. “Alle wetten die te maken hebben
met ruimtelijke ordening en de leefomgeving
worden hiermee aan elkaar geplakt, zodat
het mogelijk is om de openbare ruimte integraal aan te pakken. Dat betekent dus automatisch dat zowel de overheid, het bedrijfsleven en de burgers aan boord moeten zijn.
Binnen die drie groepen is echter nog veel
verschil in de mate waarin ze voorbereid
zijn op de Omgevingswet en ik zie dan ook

Douwe Blanksma, directeur Ruimteschepper: “Klimaatadaptatie en Energietransitie zijn natuurlijk sterk verbonden, maar
ingrepen die nodig zijn hebben vaak op bestuurlijk en persoonlijk niveau niet noodzakelijkerwijs iets met elkaar te
maken. Vandaar dat we ze ook enigszins gescheiden behandelen.”
BIGnieuws |oktober/november 2021
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op dit gebied is Theo Thewessen,
veel paradoxen. Aan de ene kant
directeur van Geodan. Hij stelt dat
zijn er overheden die communiceren
een van de problemen rondom het
dat ze er helemaal klaar voor zijn en
thema is dat Digital Twin nogal een
kunnen oefenen met de Omgevingsbuzzwoord is geworden. “Het is een
wet en aan de andere kant hoor ik
beetje een label geworden wat op
het geluid dat het onmogelijk is om
een willekeurig product of idee wordt
op tijd klaar te zijn. Er zijn partijen
geplakt om dit beter te kunnen verkodie claimen dat het alleen maar een
pen. Dat helpt niet in de communicatie
kwestie is van implementeren van het
en maakt het lastiger het te duiden en
Digitaal Stelsel Omgevingswet en er
uit te leggen wat er nuttig aan is. Daar
zijn partijen die juist benadrukken
willen we dus wat aan doen tijdens
dat het hier een cultuuromslag beGeoBuzz. Hiervoor gaan we tijdens
treft. Dat zijn dus zaken waar we het
het congres op twee sporen inzetten.
over moeten hebben tijdens GeoBuzz
Het eerste spoor is door Geonovum
met vertegenwoordigers vanuit het
onder de hoede genomen en staat
bedrijfsleven, de overheid, de wetenvooral in het teken van geo-inspiratie,
schap en het onderwijs.”
met praktische voorbeelden van de
De drie door Van Teeffelen genoemde
inzet van Digital Twins. Het duiden
sectoren worden vertegenwoordigd
van het fenomeen en de betekenis
door respectievelijk Wouter Brokx,
van Digital Twins en hoe we daar als
Anneke Spijker en Marien de Bakker.
community mee vooruit kunnen komen
Brokx is als CEO van Imagem in staat
door samen te werken en kennis te deom de zakelijke kant van de discussie
len is het tweede spoor en daarvoor
te begeleiden, Spijker heeft vanuit haar
bemoei ik me met de invulling.”
rol bij het IPO en bij het WaterschapsThewessen is er zelf van overtuigd dat
huis veel ervaring opgedaan en kan
´samenwerking´ het toverwoord is bij
zo met een overheidsblik meepraten
Theo Thewessen, directeur van Geodan: “Digital Twin is een beetje een
de ontwikkeling van Digital Twins en
en De Bakker weet met zijn rijke staat
algemeen label geworden, waardoor het lastiger te duiden is. Daar
heeft daar zijn deel van het programma
van dienst op het grensvlak van werkwillen we dus wat aan doen tijdens de GeoBuzz.”
ook op afgestemd. “Een Digital Twin is
veld, geo-informatie en leefomgeving
toch een dataverzameling en dat beteen zijn positie als lector aan de HAS
kent dat uitwisseling en duidelijke afspraken
alles over de wetenschappelijke kant van over- Smart Mobility
Smart Mobility is de verzamelnaam voor alle heel belangrijk zijn. We hebben daarom
heidsactiviteiten. Belangrijk is daarbij voor
drie onderwerpen die we willen bespreken.
Van Teeffelen dat het trio vooral het gesprek slimme ontwikkelingen op mobiliteitsgebied.
De eerste is, wat is een Digital Twin en hoe
op GeoBuzz ondersteunt. “We willen weinig Denk daarbij aan dataverwerking (big data),
kunnen we die gebruiken om een maatschapzenden en vooral meepraten. Niet zozeer een zelfrijdende auto’s, automatisering in verkeers- en mobiliteitsmanagement en nieuwe
pelijke opgave te ondersteunen? Waar lopen
discussie voeren om te zien wie er gelijk heeft,
de makers en gebruikers van een Digital
maar vooral de verwondering delen over het mobiliteitsdiensten. Deze mobiliteitsontwikkeTwin tegen aan? Welke verwachtingen zijn
proces en het feit dat er zo veel verschillen lingen gaan snel en vragen om een nieuwe
infrastructuur en andere verkeersdiensten,
er en wat is ervoor nodig om die waar te
zijn in stand van zaken en inzichten. De vraterwijl ze ook het gedrag van de verkeerskunnen maken? Dat zijn belangrijke vragen
gen die we elkaar moeten stellen, zijn: waar
deelnemers zullen veranderen. Op GeoBuzz
omdat de basisgedachte van de Digital Twin
staan we nu echt en welke wegen moeten we
wordt aan dit belangrijke maatschappelijke
weliswaar simpel te formuleren is, de digitale
bewandelen om de implementatie goed voor
weergave van een bestaand proces, maar dit
elkaar te krijgen? Als we al onze ervaringen, thema dan ook volop aandacht gegeven. Net
als bij de andere thema’s zal ook Smart Mo- sterk uiteenlopende uitvoeringen kan krijgen.
meningen en visies delen, kunnen we wellicht
bility plenair worden in- en uitgeleid. DaartusEr zijn allerlei schaal- en detailniveaus mogetot een oplossingsrichting komen. Daarom
sen worden in een Beschouwburg discussies
lijk en Digital Twins worden gebruikt in sterk
zullen we ook na afloop van de drie sessies
gevoerd, inzichten gedeeld en innovaties beuiteenlopende domeinen. Daarnaast zijn er
weer bij elkaar komen om de resultaten van de
sproken. Ook zijn er voor dit thema verschilnog verschillen in de toepassing, waarbij
deelgesprekken te bespreken, waarbij de aanlende presentaties die geselecteerd zijn na de bijvoorbeeld een realtime en een beleidsmawezigen daar nog eens op kunnen reageren.”
tige Digital Twin een heel andere dynamiek
Zelf kijkt Van Teeffelen erg uit naar de inzich- oproep voor presentatievoorstellen.
kennen. Het is daarom belangrijk om die verten, het gesprek en de verwondering. Zelf ziet
Digital Twins
schillen te benoemen en duidelijk te maken
hij nog genoeg uitdagingen: “Het idee is fanvoor iedereen.”
tastisch, maar of we het snel voor elkaar gaan Tijdens GeoBuzz 2019 kwam het begrip
Digital Twin sporadisch wel eens ter sprake,
Het tweede onderwerp is het openstellen van
krijgen … Ik vind het wel echt geweldig dat
we het gaan proberen, maar ik ben toch bang maar was het geen algemeen onderwerp van de onderliggende infrastructuur van de Digigesprek. Dat zal tijdens de versie van 2021
tal Twin. “Het open delen van data is essendat het erg veel in een keer is. Het is een edele
tieel als we Digital Twins goed willen laten
taak, maar een kwetsbaar en ingewikkeld pro- wel anders zijn, want Digital Twins zijn hip
werken. Als iedereen voor zichzelf aan de
ces en ik hoop dat we tijdens GeoBuzz een and happening. Alle reden dus om dit thema
stap verder kunnen komen door naar elkaar op GeoBuzz te programmeren. Een van de slag gaat, dan krijgen we allemaal eilandjes
mensen die zich met het programma bemoeit
die onderling geen gegevens kunnen uitwiste luisteren.”
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selen, terwijl de output van de ene Digital Twin
juist belangrijke input kan zijn voor de andere.
Wat dat betreft is er dus echt een paradigmaverschuiving nodig.”
Het derde onderwerp rondom Digital Twins
tijdens GeoBuzz is de governance rondom dit
thema. “Welke standaarden zijn er nodig en
hoe bouwen we een echte community?, zijn de
vragen die we hier stellen. Ook typisch zaken
waarvoor goed overleg en samenwerking weer
nodig zijn.”
“Voor het dagprogramma van de Digital Twins
geldt dat er een plenaire opening op het programma staat door Staf Depla die ook bestuurlijke ervaring heeft en de kritische vragen kan stellen, zodat het gesprek niet alleen in de techniek
blijft hangen”, zo vertelt Thewessen. “Vervolgens
gaan we naar de Beschouwburg om daar met
specialisten en het publiek in gesprek te gaan en

zo het onderwerp verder uit te diepen. Dat laatste zullen Jan Bruijn en ik begeleiden. Daarna
sluiten we af met een uitsmijter: een inspirerende
stelling waarin we de genoemde drie Digital
Twin-onderwerpen laten terugkomen en waar de
bezoekers over mee kunnen praten en denken.
Dat laatste doen we zelf overigens ook, dus ik
ben heel benieuwd waar we op uit zullen komen.”

Studentenprogramma
GeoBuzz wordt traditioneel goed bezocht door
studenten. Het is een belangrijk evenement voor
hen om zicht te krijgen op de arbeidsmogelijkheden. Voor exposanten is dit een gelegenheid
om hun HR-manager aanwezig te laten zijn.
Zij kunnen studenten vertellen over de werk- en
stagemogelijkheden in hun organisatie. De studenten krijgen een eigen programma, kunnen

aansluiten bij de themaprogramma’s en worden actief uitgedaagd om bij de exposanten
langs te gaan.
Laurie van Bemmel is als loopbaanadviseur
van arbeidsbemiddelingsbureau Enginear betrokken bij de invulling van het Studentenprogramma op GeoBuzz en vertelt dat de jongerenorganisaties Jong GIN en Jong GeoBusiness
Nederland hebben aangegeven dat studenten
het soms lastig vinden om de weg te vinden op
de beurs. Het doel van het studentenprogramma is dan ook om het voor studenten duidelijk
te maken wat ze kunnen doen en waar ze moeten zijn, zo licht Van Bemmel toe. “We hebben
een relatief kort programma, omdat de beurs
op zichzelf interessant en innovatief genoeg is
voor iedereen, dus ook voor studenten. Vandaar dat we op de eerste dag twee uur gereserveerd hebben voor onze specifieke doelgroep.
We trappen af om 11.00 uur met een bijdrage
van Jong GIN en Jong GeoBusiness die vertellen over de mogelijkheden in het vakgebied.
Daarna volgt een tweetal lezingen over de rol
van de jonge professional in het vakgebied:
wat kan en wil een student en wat verwacht
de markt van pas afgestudeerden. Tijdens de
netwerklunch voor de studenten, overigens gesponsord door Enginear, zijn er vervolgens tal
van bedrijven aanwezig om te vertellen over hun
organisatie en de carrièrekansen die daar aanwezig zijn. Verder hebben we de Startup Plaza,
een zuil waar bedrijven hun stageplekken, vacatures en afstudeeronderzoeken kunnen showen.
Daar is ook info over masteropleidingen te vinden.”
Op GeoBuzz is dus veel gelegenheid voor studenten om contact te leggen met toekomstige
werkgevers. De vraag is natuurlijk of dat wel nodig is. Er is immers zo’n grote vraag naar afstudeerders, wijst die weg zich dan niet zelf? “Dat
valt in de praktijk toch tegen”, legt Van Bemmel
uit. “Juist in een arbeidsmarkt waar zoveel keuze
is, is het belangrijk om de studenten te helpen in
hun zoektocht naar een goede plek die echt bij
ze past. De opleidingseis kan wel hetzelfde zijn,
maar werken bij een gemeente zal echt anders
zijn dan werken bij een ingenieursbureau. Ook
is niet elke soort functie geschikt voor iedereen,
sommige afstudeerders willen met hun hard skills
aan de slag, terwijl anderen zich van nature veel
meer aangetrokken voelen tot de omliggende
zaken. Het gevolg van het huidige tekort is dat
veel starters echt overal terecht kunnen en zich
vervolgens in hun eerste jaar bij de werkgever
gaan afvragen of ze niet iets anders hadden
moeten kiezen. Omdat ze relatief makkelijk
ergens anders naartoe kunnen, zijn ze dan zo
Laurie van Bemmel, loopbaanadviseur bij Enginear:
“Juist in een arbeidsmarkt waar zoveel keuze is, is het
belangrijk om de studenten te helpen in hun zoektocht
naar een goede plek die echt bij ze past.”

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

weer weg met alle onrust van dien, voor zowel
hen als de werkgever. Dat willen we voorkomen
en daarom besteden we tijdens GeoBuzz hier
ook veel aandacht aan. Het goed afstemmen
van de eisen van een baan en de capaciteiten
van de afstudeerder is echt heel belangrijk voor
alle partijen.”

Marktontwikkelingen
Met het benoemen van de voorgaande
thema´s en het studentenprogramma is na-

tuurlijk niet de hele GeoBuzz beschreven.
Zo is er nog een uitgebreide beursvloer te
vinden met stands van diverse organisaties,
terwijl bedrijven ook de gelegenheid hebben
om marktontwikkelingen toe te lichten. Deze
presentaties over producten, diensten en innovaties van bedrijven, overheden en anderen vinden plaats in speciale Streamtheaters
op de beurs. De presentaties worden live
gestreamd en geven door de mix van deelnemende partijen samen een goed beeld van

de actuele marktontwikkelingen. Geïnteresseerden kunnen gratis meekijken, zowel live
als achteraf. n

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

www.geobuzz.nl
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Zet je volgende stap in de Geo-ICT
en maak kennis met CGI!
Wist je dat CGI het bedrijf is met de grootste Geo-ICT community? Dat we in verschillende
landen, waaronder Nederland, koploper zijn op het gebied van Geo-ICT dienstverlening?
Samen met toonaangevende ondernemingen werken we
aan strategische Geo-ICT oplossingen, voor uitdagingen
waar bedrijven mee worden geconfroteerd. Dit doen we
met innovatieve ideeën, een breed perspectief en het nodige
doorzettingsvermogen.
Als Geo-ICT’er werk je bij CGI op een aantal aantrekkelijke
werkterreinen. Van telecom tot openbare veiligheid. Van elektra,
gas en drinkwater tot spoor en waterwegen. En van diep onder
de grond tot hoog boven in de ruimte.
Bouw mee aan geograﬁsche informatiesystemen voor het
beheren van elektriciteitskabels en hoogspanningsmasten
of geef advies bij ruimtelijke analyses om te bepalen welke
gasleidingen aan vervanging toe zijn. Of ontwikkel een oplossing

zodat bij een grote waterleidingbreuk de monteur precies weet
welke afsluiters dichtgedraaid moeten worden en welke adressen
zonder water zitten.
Bijblijven in het dynamische Geo-ICT vakgebied is bij CGI
gegarandeerd. We werken nauw samen met opleidingsinstituten
als Technische Universiteiten in Delft, Wageningen en Enschede
en diverse hogescholen. Hierdoor zitten we niet alleen bovenop de
wetenschappelijke ontwikkelingen, maar maken er zelf deel vanuit.
We breiden onze Geo-ICT activiteiten nog steeds verder uit. Zo zijn
wij ons vooral aan het richten op de nieuwste ontwikkelingen in de
energiemarkt en de daarbij horende energietransitie, en ook op
duurzamer vervoer. Het CO2 neutraal maken van de samenleving is
onze doelstelling en jij kan daar een actieve bijdrage aan leveren!

Wil je meer weten over Geo- ICT bij CGI?
Scan dan de QR code.
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Zet jouw
volgende
stap in
Geo-ICT
bij CGI
De visuele kracht van Geo-ICT:
van 2D naar 5D
werkenbijcgi.nl
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Aerial survey… what’s new?
Trots biedt Slagboom en Peeters per heden een lands-dekkende database
voor Geo-Obliek beeldmateriaal met de hoogst beschikbare resolutie
aan. De nieuwe Geo-Obliek viewer is erg goed in de smaak gevallen. Compatibel met obliek-beelden van voorgaande jaren, zelfs van andere leveranciers.

H

oe en waarom is het van belang om
3D-producten simultaan in te winnen? Slagboom en Peeters investeert in
vliegtuigen met dubbele gaten, op deze manier
passen er verschillende sensoren tegelijk in het
toestel. De 3D-producten worden ingewonnen
met gelijke weersomstandigheden, licht en tijd
van de dag. Deze manier van vliegen levert
een 50% verlaging van geluidsoverlast en
CO2-voetafdruk. Met de uitgebreide vloot van

8 eigen toestellen, waarvan sommige uitgevoerd met dubbele gaten, kan het mooie weer
op zijn best worden benut. Tevens zijn deze
data de optimale bron voor het vervaardigen
van 3D-Mesh of 3D-LOD modellen.
Kwaliteit stond altijd al voorop bij Slagboom
en Peeters, nu is dit ook in een maat uit te drukken dankzij het Luchtfotocertificaat 2022
door GeoDelta. Dit certificaat wordt door

een onafhankelijke partij, zoals GeoDelta,
uitgegeven voor luchtfoto’s die geschikt zijn
voor het bijhouden van BGT (Basisregistratie
Grootschalige Topografie) en evalueert de producten op verschillende controles zoals geometrische kwaliteit, radiometrische kwaliteit en
technische geschiktheid. n
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Voed je nieuwsgierigheid en leergierigheid

Loop voorop met Ruimteschepper KennisKring
K

ennisKring van Ruimteschepper loopt altijd voorop. Al ruim tien
jaar podium voor innovaties en voorlopende ontwikkelingen.
Visualisaties in 3D, GeoBIM, geo-gestuurde publieksparticipatie,
AI en blockchain, geïntegreerd werken met IMBOR, DiS Geo en de
BGT…
Deze actuele ontwikkelingen kennen geen geheimen meer voor de leden van KennisKring! Zo werd GeoBIM al zes jaar terug geïntroduceerd, drie jaar geleden volgden kunstmatige intelligentie en Digital
Twinning. Baanbrekend was de voorgestelde verbinding van IMBOR en
BGT in 2019. Meer recent: de integratie van IMBOR en DiS Geo. Dan
hebben we het nog niet gehad over publieksparticipatie met kaart en
beeld, 3D-Geo-visualisatie of Prinsjesdag op de kaart.

KennisKring bijeenkomsten zijn altijd aansprekende sessies met boeiende sprekers over thema’s die ertoe doen.
Komend half jaar mag je rekenen op: Omgevingswet... de GeoImpact – Totaal-3-Dimensionaal, de resultaten – Doel en Strategie
van DiS Geo – Planning & Management van Energiebeheer Nederland – Het Groningse 3D-programma: nut & noodzaak – GIS en
geo in het onderwijs.
De inspirerende sessies vinden plaats op wisselende locaties, het kan
weer! Voed jezelf en je organisatie met actuele geo-gerelateerde onderwerpen door interessante sprekers. Er is volop ruimte voor interactie
en netwerken. Sluit je organisatie of onderwijsinstelling aan en kom
deelnemen! n

OMGEVINGSWET – T3D – DIS GEO & DIGITAL TWINS – ENERGIE
– 3D-FICATIE – GEO-ONDERWIJS

www.ruimteschepper.nl/kenniskring

Altijd op de hoogte van trends in Geo & GIS maar ook DigitalTwin,
GeoBIM, AI & Locatiedata. Leer van de gebuikersverhalen,
onderzoekers en pioniers.

DELEN - LEREN
ONTMOETEN – NETWERKEN
RUIMTESCHEPPER.NL

NU 20%
KORTING
OP EEN LIDMAATSCHAP
KENNISKRING!
MELD JE TIJDENS
GEOBUZZ 2021 AAN
OP ONZE STAND!
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Bee4GIS & Bee4BIM
hebben grootse plannen!
B

ouw- en installatietekeningen van negen
miljoen woningen moeten binnen nu en
vijf jaar worden gedigitaliseerd in 3Dmodellen om faalkosten omlaag te brengen en
beheer en onderhoud makkelijker te maken.
Een enorm karwei waarbij de beide werkmaatschappijen Bee4BIM en Bee4GIS, beide vallend
onder de holding AVENTO Group, zeker een
flink graantje van willen meepikken. Directeureigenaar Henk Ensink uit Oldenzaal steekt zijn
ambitie niet onder stoelen of banken: “Wij willen marktleider worden van het digitaliseren van
bestaande woningen met hun installaties in de
omgeving.”
Sinds 2019 produceert Bee4BIM gecombineerde GeoBIM-modellen voor Nederlandse opdrachtgevers. Hierbij valt te denken aan een 3D-

model van een gebied waarin bijvoorbeeld een
hoogspanningsstation of een woongebouw
kan worden geprojecteerd. In het model zijn
dan alle kabels en leidingen, wegen, wateren
en allerlei andere geografische elementen tot
in detail zichtbaar gemaakt, compleet met
data van bijvoorbeeld maten, materiaalsoorten en dergelijke. Dat maakt het werk voor
een vastgoed- of projectontwikkelaar een stuk

makkelijker, effectiever en voordeliger.
Met beide werkmaatschappijen Bee4GIS en
Bee4BIM, wil Ensink aan de weg timmeren in
Nederland en België en daarna Duitsland. “Er
is een schromelijk tekort aan 3D BIM-modelleurs
van gebouwen en installaties, zowel nieuwbouw
als bestaand bezit, dus ze schakelen ons graag
in. Wij werken nu nog met 150 goed opgeleide
collega’s op onze vestiging in ADANA, maar de
wens is om op te schalen naar 500 à 600 man
de komende jaren.”
De ultieme doelstelling met AVENTO is de ontwikkeling van een open source BIM-platform
waar alle betrokkenen op kunnen inloggen
om de beheer- en onderhoudswerkzaamheden
goed te kunnen voorbereiden voor een betere
wereld. n

Toonaangevend op
het gebied van GIS en BIM
Onze diensten en producten:

Mutatiesignaleringen en karteringen voor BGT, BOR, BAG en WOZ-zaken.
Afstemming tussen BGT-BOR (Weg- en Groenbeheer) en synchronisatie met de
Landelijke Voorzieningen.
Intekenen en bijhouden van kabels en leidingen met huisaansluitingen (WIBON).
Inventarisaties uit beelden. Denk hierbij aan verkeersborden, lichtmasten en
belijningen.
Inventarisaties van asbestdaken en zonnepanelen.
Produceren van 3D-BIM-modellen vanuit gescande data of bouwtekeningen.
Het in-service uithanden nemen van basisregistraties op projectbasis of
abonnementsvorm.

Locatie Oldenzaal:
Bentheimerstraat 63
7573 CX Oldenzaal

Locatie Deventer:
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

Locatie Leerdam:
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam

0850 - 6400 66
info@Bee4GIS.nl
www.Bee4GIS.nl

Geo

software | dienstverlening | e-learning

Onemap

Nieuw digitaal platform voor geo-functionaliteit

E-knowledge
Nieuw leerplatform voor organisatiespecifieke kennisoverdracht

E-learning

Nieuw leerplatform voor modules GIS en Geo-informatie

Stand 324

geo extra makkelijk

R

Kaart het aan!

www.onemap.nl

De Arentschool in Rotterdam als stukje groen geluk

Duurzaam ontwerpen met
architectenbureau LKSVDD
Door de redactie

Het Twentse architectenbureau LKSVDD is al meer dan veertien jaar een actief
gebruiker van het 3D-ontwerpprogramma SketchUp via VMV cad-adviseurs in
Delft. LKSVDD Architecten onderscheidt zich door zijn kennis van duurzaamheid,
maatschappelijke betrokkenheid en het ontwerpen van inspirerende plekken.
Deze kenmerken waren ook de uitgangspunten bij het ontwerp van de inmiddels gerealiseerde Arentschool in Rotterdam, waarbij SketchUp van begin tot eind
werd ingezet voor het ontwerp.

H

et thema voor het ontwerp en de bouw
van het schoolgebouw was ´Een stukje
groen geluk…´ en dat midden in de
Rotterdamse buurt Kralingen-Crooswijk. Een
uitdagend project waarbij werd gevraagd
om een zeer korte bouwtijd. De school is
gesitueerd aan een doodlopend straatje, de
Jaffahof, in een binnenhof met rondom woongebouwen van vier en vijf bouwlagen hoog.
Kortom, een wijk met zeer weinig ruimte en
een straatbeeld waarbij baksteen, beton en
witte beplating overheersen.
De reeds aanwezige bomen, groene erfafscheidingen en hagen zorgen hierbij nog
enigszins voor een prettige sfeer, maar de
uitstraling van de leefwereld is overwegend
hard te noemen. Voor LKSVDD dus een mooie
buitenkans om dit te gaan verbeteren in de
nieuwe situatie. De eerste ingeving is vaak
een goede. Het idee van een ‘groene school
op een groen schoolplein’ is dan ook al vrij
snel ontstaan. Een ‘groen klavertje vier’, in
een besloten en harde omgeving, oftewel
een kleine groene oase midden in de stad.
De Jaffahof en zijn groenstructuur (bomen)
komen letterlijk uit op de hoofdentree van
de Arentschool. Door het voorterrein uitnodigend en groen aan te kleden, begint hier
feitelijk het ‘groene geluk’ al. Het gebouw
heeft twee groene daken die gezamenlijk
de groene beëindiging van de Jaffahof vormen. De onderwijsvleugels zijn in lijn gelegd
met de rooilijnen van de woonblokken aan
de Jaffahof. Zo is de massa op een logische
wijze verankerd in de context. De toegangen
per onderwijscluster aan de achterzijde zijn
van ondergeschikte en functionele aard in het
ontwerp. Deze toegangen worden ontsloten
richting het Berkelplein.

De groene Arentschool is gesitueerd aan een doodlopend straatje in een binnenhof met rondom woongebouwen van
vier en vijf bouwlagen hoog.

Duurzaam vernuft
Een groen schoolplein en een duurzaam schoolgebouw was dus het vertrekpunt. Duurzaamheid
is een breed begrip, waarbij het de bedoeling is
dat een gebouw vol duurzaam vernuft wordt gestopt. Voor de nieuwe Arentschool geldt dat ook,
qua bouwmethode en qua materiaalgebruik zeker. Daarnaast draagt het gebouw bij aan de
groenbeleving in de buurt en aan de biodiversiteit in de wijk. Dit begint bij de invulling en het
ontwerp van het schoolplein en de robuuste en
natuurlijke uitstraling van het gebouw met aardetinten, veel hout (met name in het interieur) en
een gedeeltelijk groen dak met een mix van sedum, grassen en kruiden. De omliggende hoogbouw krijgt dus een groen uitzicht.
Het schoolgebouw en het aangrenzende schoolplein zijn één groene leeromgeving waarin spelen, leren, ontdekken, elkaar helpen en elkaar

uitdagen centraal staat. Het prettige en frisse
binnenklimaat van het nieuwe gebouw moet
doorgezet worden in een beschutte en prettige
leeromgeving buiten, zodat elk kind zich op zijn
eigen niveau in een veilige omgeving kan ontwikkelen. Een goede verbinding tussen binnen
en buiten is hierin essentieel.
Die verbinding begint al bij de entree. Vanaf de
bestaande bomenlaan aan de Jaffahof wordt de
bezoeker als het ware naar de hoofdentree van
de nieuwe school gezogen. Vanaf de andere
entree vanuit het Berkelplein springen de buitentrappen juist direct in het oog. De onderbordessen van de trappen vormen een tribune voor het
centrale plein met buitenklas, waardoor een fijne
speel- en ontmoetingsplek ontstaat. Daarnaast
is dit voor de ouders een prettige plek om op
hun kinderen te wachten zodra de school uit is
of waar evenementen gestart kunnen worden,

Praktijk
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Multi-inzetbare ontmoetingsruimte

Aanblik van de voorgevel, waarbij de onderwijsvleugels in lijn zijn gelegd met de rooilijnen van de woonblokken.

Circulariteit bij LKSVDD
Circulariteit en duurzaamheid hebben al geruime tijd de aandacht bij LKSVDD Architecten
en de onderneming is dan ook door de provincie Overijssel tot koploper benoemd voor
de transitieagenda circulaire economie in de bouw. Er zijn verschillende uitgangspunten
die LKSVDD hanteert bij duurzaamheid en circulariteit, zoals het idee dat er niet meer
gebouwd moet worden dan strikt noodzakelijk is. Ook streeft het bureau naar zo compact
mogelijk bouwen, waarbij gebouwen slim zijn en flexibel.
LKSVDD past bij het ontwerpen de ‘Cradle to cradle criteria for the built environment’ toe
en heeft daarop een eigen werkwijze ontwikkeld: een circulaire routekaart voor water,
economie, materiaal, welzijn en energie. Bij een project worden daarmee aan de hand
van de stakeholders de ambities bepaald en bekeken wat de kansen van de omgeving
zijn.
Andere circulaire projecten van de hand van LKSVDD zijn het Upcyclecentrum in Almelo,
ontworpen met meer dan vijftig procent restmaterialen, daklozenopvang De Herberg in
Zwolle die grotendeels is opgetrokken uit gebruikte materialen en restpartijen, en Het
Lagerhuis in Enschede, met een energieleverende voorgevel.

zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen. De buitenklas en het centrale plein zijn voorzien van een
aantal bomen die zo geplaatst zijn, dat deze de
centrale plek en de randen voorzien van scha-

duw op hete dagen. De boom in het midden
vormt samen met een vlonder de centrale plek
en een podium midden op het schoolplein.

Binnen in het gebouw zijn rondom de aula
ruimtes gesitueerd die de aula kunnen voeden
als ontmoetingsruimte. Zowel het speellokaal als
een multifunctionele ruimte zijn direct gekoppeld
aan de centrale aula, doordat de wanden zich
kunnen openen. Dit, in combinatie met een royale tribunetrap, zorgt voor een ruime en multiinzetbare centrale ontmoetingsruimte. Via het
centrale hart worden twee onderwijsclusters (de
onderbouw) op de begane grond intern ontsloten. De tribunetrap biedt vanuit de aula toegang
tot de verdieping. Hier zijn nog eens twee onderwijsclusters gesitueerd. Een kijk- en werkbalkon
op de verdieping kijkt direct uit op de centrale
aula vanaf de verdieping.
Verder liggen de tweede multifunctionele ruimte
en de teamkamer centraal in het gebouw. Deze
ruimtes zijn bereikbaar vanuit de centrale aula
via een ruime gang. Eenzelfde ruime gang ontsluit ook de onderwijsclusters op de verdieping.
In de onderwijsclusters liggen de groeps- en
instructieruimtes telkens rondom een leerplein.
Door slim te schuiven met de modules rondom
het leerplein krijgt bijna elke groeps- en instructieruimte van twee kanten daglicht. Voor de daglichttoetreding in deze ruimtes is dat een enorme
winst.

Modulair bouwsysteem
Een belangrijk uitgangspunt voor de bouw van
de nieuwe Arentschool was dat het schoolgebouw in korte tijd gerealiseerd diende te worden met zo min mogelijk overlast voor de buurt.
Om deze reden is er gekozen voor een modulair bouwsysteem waarbij de school voor het
grootste gedeelte lokaal geprefabriceerd is in
een fabriekshal in Twente. Er is gebruikgemaakt
van het modulaire bouwsysteem van Hodes. De
productie in eigen land heeft een positief effect
op de duurzaamheid. Daarnaast zorgt deze

Aanzicht vanuit SketchUp van de gevelpartij van de Arentschool.
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Column
Programmeren
De bouwwereld is in hoog tempo aan het
digitaliseren. Tekeningen worden niet meer
2D uitgewerkt, maar worden met BIM-programmatuur in 3D gemodelleerd, met als
doel het verminderen van (faal)kosten en het
verhogen van de kwaliteit. Tijdens dit werk
komt het met regelmaat voor dat specifieke
taken veelvuldig herhaald moeten worden.
Dat maakt het eentonig en dat gaat ten koste van de motivatie van de werknemer en
daarmee uiteindelijk ook de productiviteit.
Het automatiseren van deze taken kan dan
uitkomst bieden. Hiervoor gebruik ik zelf
een zogenaamde Revit Add-In.
Bovenaanzicht van het groenplan en de pleinindelingen van de Arentschool vanuit SketchUp LayOut.

manier van industrieel, flexibel en demontabel
bouwen voor een duidelijk beter en efficiënter
bouwproces.
Bijkomend voordeel is dat het gebouw straks
eenvoudig aanpasbaar is door zijn organisatieopzet. Er is in de indeling rekening gehouden
met toekomstige wijzigingen in het gebruik van
het gebouw. Zo zijn allerlei mogelijkheden en
kansen om adequaat te kunnen reageren op toekomstige ontwikkelingen. Hierbij is op vernuftige
wijze rekening gehouden met circulair bouwen,
want de modules zijn namelijk herbruikbaar
mocht dit in de toekomst aan de orde komen. De
modules als bouwstenen zijn relatief eenvoudig
te strippen en kunnen opnieuw ingezet worden
op andere locaties.
Bij de keuzes voor materialen is ook rekening
gehouden met de milieueffecten. Zo is de buitengevel opgebouwd uit gevelstrips die demontabel op een flexibele achterconstructie zijn
gemonteerd. Dit materiaal is daarom makkelijk
vervangbaar en eenvoudig te ‘oogsten’ in de

toekomst. In het interieur is veel hout toegepast.
Een hernieuwbaar materiaal dat gebruikt en vernieuwd kan worden zonder belasting voor het
milieu. In de gehele materiaalkeuze van het plein
is gekozen om zoveel mogelijk te werken met
natuurlijke materialen, dit geeft een natuurlijke
uitstraling en sluit mooi aan bij het gebouw en
de natuurlijke uitstraling in het gebouw.
Per 2 september 2021 is het schoolgebouw na
een relatief korte bouwperiode officieel in gebruik genomen en was de eerste officiële dag in
het gebouw voor alle kinderen een feit. Na de
herfstvakantie zal de officiële en feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw plaatsvinden. Het duurzame en energiezuinige karakter
van dit gebouw kan in zijn nieuwe en veel groenere omgeving in ieder geval veel bijdragen aan
de educatieve ontwikkeling van het kind. n
www.lksvdd.nl
www.vmv-cad.nl
www.sketchup.nl

Voor het schrijven van een goed functionerende Revit Add-In is het noodzakelijk om
een programmeertaal te leren. Enkele die ik
zelf toepas zijn Dynamo (Visueel programmeren), Python (Object georiënteerd) en
Csharp (Object georiënteerd). Velen van
ons voelen zich geïntimideerd door het feit
dat we in het begin nog niet helemaal weten wat er allemaal gebeurt als we een stuk
code schrijven voor Revit. Er bestaat ook
geen handleiding met de do’s en don’ts.
Daarom is het belangrijk om bij het gebruik
van deze programmeertools vooraf zelf een
stappenplan te maken. Het schrijven van
een goed functionerende Add-In kost weliswaar tijd, maar die tijd verdient de maker
dubbel en dwars terug wanneer de Add-In
op de juiste manier functioneert. En zoals
voor zo veel dingen, geldt ook hier: oefening baart kunst.
Het gebruik van zelfgemaakte tools biedt
meerdere toepassingen. Zo is het bijvoorbeeld ook de beginstap voor parametrisch
en generatief ontwerpen. Dit maakt het
extra interessant om op te pakken. Ik ben
ervan overtuigd dat het programmeren en
inzetten van Add-Ins in de nabije toekomst
deel uitmaakt van het dagelijks werk van de
BIM-modelleur.
Dordrecht, september 2021
Oscar Picón, BIM coördinator Powered by EGM

Artist Impression van de centrale aula van de Arentschool.
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Architecten en installateurs kunnen samenwerken

BIM biedt goede kansen
voor duurzaam ontwerp
Door de redactie

Duurzaamheid zal de komende jaren een van de hoofdthema’s blijven in het
ontwerpen en realiseren van gebouwen. Een technologische ontwikkeling als BIM
is daarbij een enorme stimulans, omdat die technologie de duurzamere toekomst
van de installatiesector een impuls geeft. BIM geeft architecten en installatietechnici de middelen om te werken met onderling uitwisselbare modellen en gegevens
vanuit hun respectievelijke vakgebieden.

D

oor modellen en data te combineren is
de totale energieprestatie van een gebouw te visualiseren en te simuleren,
wat de mogelijkheid geeft om duurzamere gebouwen te ontwerpen. Maar BIM breidt ook de
mogelijkheden van 3D-modellen uit buiten het
domein van het ontwerpen en biedt ongekende
informatie aan alle belanghebbenden gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw.
Toegang tot een model met veel meer details
voegt waarde toe binnen elk stadium van een
bouwproject doordat interdisciplinaire communicatie beter wordt, de bouwlogistiek beter afgestemd wordt en technische schema’s
duidelijker te begrijpen zijn, en nog veel
meer. Via BIM kunnen de onderling communicerende modellen en gegevens van verschillende vakgebieden bijvoorbeeld helpen bij
het identificeren van de grootste energieverbruikers in een gebouwontwerp: inefficiënties
in het HVAC-ontwerp, piekuren in energieverbruik, enzovoort. Door dergelijke data te
combineren met gegevens van leveranciers
van installatiesystemen en ruimtelijke en ontwerpgegevens, kunnen aannemers werken
met verrijkte 3D-gebouwmodellen die inzicht
geven in het werkelijke energieverbruik.

Data-gebaseerde ontwerpbesluiten
Software zoals Trimble’s SketchUp Sefaira, dat
gegevens rondom duurzaamheid meeneemt
in ontwerpkeuzes, kan architecten helpen om
meer duurzame gebouwen te realiseren. De
gemiddelde daglichtfactor (DF of sDA, spatial
Daylight Autonomy) is zo’n indicator; een duurzame prestatiemeting waarvan is aangetoond
dat het een goede voorspeller is van de werkelijke daglichtprestaties zoals die uiteindelijk
worden gerealiseerd. Deze geeft een indicatie

Software

Zonnecollectoren maken een zon-thermisch systeem een realistische troef in de zoektocht naar meer duurzaamheid.

in hoeverre een ruimte voldoende daglicht binnenkrijgt. Gesimuleerde sDA kan dus helpen
bij het ontwerpen van gebouwen met goede
daglichttoetreding. Met behulp van sDA kan
de juiste hoeveelheid en de exacte locatie van
beglazing in een gebouwontwerp worden
bepaald, de optimale vloerhoogten, de beste
vloerplaatdiepten en geoptimaliseerde kunstmatige verlichting.
Er bestaat natuurlijk ook zoiets als te veel licht
dat binnenkomt. De verblindingsfactor (of ASE,
Annual Sunlight Exposure, onderdeel van LEED
v4.1) beschrijft de mate waarin een ruimte in
een ontwerp blootgesteld wordt aan te veel direct zonlicht, wat visueel (verblinding) of thermisch ongemak kan veroorzaken. Om ASE te
verminderen, kan bijvoorbeeld zonwering worden aangebracht in het ontwerp van de ramen
of kan beglazing worden verplaatst naar gevels
waar minder direct zonlicht op valt.

Energie-efficiëntie
Naast de twee voorgaande meetcriteria, die
zeer specifiek zijn, zijn er een aantal algemene indicatoren voor de duurzaamheid van het
ontwerp van een gebouw, zoals de energieverbruiksintensiteit (energy use intensity, EUI), de uitdrukking van het jaarlijkse energieverbruik van
een gebouw per oppervlakte-eenheid. Het wordt
meestal gemeten in duizenden kWh/m2/jr. EUI
meet gewoonlijk het energieverbruik ter plaatse
(dus wat het gebouw verbruikt).
EUI is buitengewoon nuttig om de prestaties van
gebouwen van verschillende groottes, types en
op verschillende locaties te vergelijken. Het kan
helpen bij het ontwerpen van gebouwen met een
laag energieverbruik, en, als bijkomend gevolg,
lagere exploitatiekosten omdat deze indicator
architecten helpt begrijpen of de prestaties van
een gebouw goed of slecht zijn (ten opzichte
van de doelstelling, of van andere soortgelijke
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toegepast. Deze systemen halen het beste uit
de bestaande verwarmingsmethoden door te
zorgen voor een minimaal warmteverlies, maar
garanderen toch een efficiënte luchtstroom. Ze
gebruiken de warmte van machines en menselijke activiteit om de van buiten naar binnen
geblazen lucht op te warmen. Dit betekent dat
er vrijwel geen warmte wordt verspild en dat de
lucht duurzaam circuleert.

Zon-thermisch

Een daglichtanalyse in SketchUp Sefaira.

gebouwen). Om de EUI te verlagen is verder
onderzoek naar de energieverbruiksgegevens
nodig om te bepalen wat de sterkste invloeden
op het energieverbruik zijn. Uit het verwachte
energieverbruik van een ontwerp kunnen ook de
jaarlijkse te verwachten CO2-emissies worden
vastgesteld. Om deze te berekenen, moet de
energie wel worden getraceerd tot waar deze
wordt geproduceerd. Het energieleverende nutsbedrijf bepaalt immers waar en hoe het energie
opwekt.

Jaarlijkse bedrijfskosten
Veel gebouweigenaren zijn op zoek naar een
verlaging van de exploitatiekosten. De jaarlijkse gebruikskosten die worden gemaakt voor de
exploitatie van een gebouw (elektriciteit + gas
+ water) is ook belangrijk voor het evalueren
van de terugverdientijd van energie-efficiënte
maatregelen, evenals het berekenen van ROI
en Life Cycle Cost (LCC). Deze metriek kan de
voordelen aantonen van verschillende ontwerpopties en optimalisaties. Sefaira-gebruikers
kunnen de functie Response Curves gebruiken
om strategieën te bepalen die bedrijfskosten
minimaliseren. Belangrijk om op te merken is
dat energie en kosten niet altijd hand in hand
gaan, omdat verschillende energiebronnen verschillende kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld stookolie versus elektriciteit).

Piekbelasting verwarming/koeling
De verwarmings- of koelbelasting is de hoeveelheid warmte die aan een ruimte moet worden
toegevoegd of aan een ruimte moet worden
onttrokken om de gewenste temperatuur te bereiken. De ‘piekbelasting’ is het uur gemeten
binnen het tijdsbestek van een jaar waarin het
meeste verwarming of koeling wordt gevraagd.
De ‘piekverwarmingsbelasting’ van een gebouw
is dus de grootste hoeveelheid warmte die in één
enkel uur aan een ruimte moet worden toegevoegd. In ontwerpen van technische installaties
worden HVAC-systemen gewoonlijk gedimensio-

neerd om aan piekbelastingen te voldoen. Een
verlaging van de piekbelasting betekent dus dat
er een kleiner, goedkoper HVAC-systeem nodig
is, meer verhuurbare vierkante meters ontstaan
en meer opties mogelijk zijn bij de systeemkeuze. Een keuze voor een kleiner, goedkoper
HVAC-systeem is een slimme strategie om grote
energiebesparingen te bereiken met een kortere
terugverdientijd, of zelfs zonder kostenstijging.
Als alternatief kunnen passieve ontwerpstrategieën (bijvoorbeeld het toepassen van zonweringen) de piekbelasting verminderen. Het criterium
van de piekbelasting biedt ook een goede gelegenheid voor een vroegtijdige samenwerking
tussen de architecten en de ingenieurs op een
project. Want naast de mogelijkheid om criteria te gebruiken vanuit software zoals Trimble’s
Sefaira-software, kent het domein van de installatietechniek een aantal technologieën waarover
engineers advies kunnen uitbrengen die de
duurzaamheid bevorderen. Gecombineerd in
een geoptimaliseerd ontwerp kunnen deze in
feite een grote invloed uitoefenen op de energieefficiëntie van een gebouw en helpen de kosten
te verlagen.

Intelligentie in HVAC
Moderne HVAC-systemen die beschikken over
kunstmatige intelligentie kunnen wanneer nodig
automatische aanpassingen aan de instellingen
doorvoeren om de energie-efficiëntie te verhogen en verspilling tegen te gaan. Deze systemen
maken gebruik van IoT-gegevens om bijvoorbeeld naderende weersomstandigheden te voorspellen en de instellingen van airconditioners
dienovereenkomstig aan te passen. Bepaalde
high-end systemen kunnen zelfs menselijke activiteit in een bepaalde ruimte meten door vloertemperaturen te meten en op hun beurt de AC- en
verwarmingsniveaus nauwkeurig af te stellen.
Afhankelijk van het verwachte gebruik van
een gebouw en de uitkomst van de duurzaamheidsanalyse kunnen in sommige gebouwen
milieuvriendelijke ventilatiesystemen worden

Hoog rendements-warmtepompen voegen een
volgende dimensie aan duurzaamheid toe.
Deze warmtepompen zijn tot vier keer efficiënter
dan gasgestookte verwarmingsketels, waardoor
ze een betaalbare, duurzame energiebron zijn
die zowel milieuvriendelijk is als kostenbesparend. Ondertussen hebben verbeteringen in de
zonnecollectortechnologie zonne-energie een
steeds logischer keuze gemaakt. Zonnecollectoren, toegepast in combinatie met boilers, warmtepompen en slimme thermostaten, maken een
zon-thermisch systeem een realistische troef in de
zoektocht naar meer duurzaamheid.
Zodra een installatiesysteem volledig operationeel is, met alle duurzame technologieën geïnstalleerd in een even duurzaam ontwerp, kan het
onderhoud alle gegevens van het ontwerp en
van sensoren in het hele gebouw gebruiken om
nog grotere mogelijke verbeteringen te ontdekken die de duurzaamheid van het gebouw op
het niveau van het dagelijkse gebruik en het onderhoudsmanagement verder zullen stimuleren.
Dit draagt bij aan de bottom-line en tegelijkertijd
aan het verminderen van de CO2-voetafdruk
van bouwprojecten. n
https://mep.trimble.com
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Esri GIS Conferentie 2021

Beter samenwerken
dankzij GIS
Door de redactie

Onlangs vond de 28e editie van de Esri GIS Conferentie plaats. Het grootste GISevenement van Nederland was voor het tweede opeenvolgende jaar volledig virtueel. Maar dat deed niets af aan de hoeveelheid inspiratie en kennis die met de
deelnemers werd gedeeld. Meer dan 1500 unieke bezoekers namen deel aan de
conferentie, waarvan de eerste dag in het teken stond van samenwerken, en de
tweede dag in het teken van innovatie.

van Alliander voor informatiedeling en samenwerking. Om mee te kunnen gaan in de energietransitie wordt er dankzij het Digitaal Platform
samen met stakeholders gewerkt aan het energiesysteem van morgen.
Rick Lormans van Dura Vermeer en Peter Staats
van Waterschap Drents Overijsselse Delta hielden een presentatie over het project Stadsdijken
Zwolle, een complexe opgave waarbij dwars
door de stad Zwolle de dijk wordt versterkt. Diverse partijen afkomstig van zowel de overheid
als de markt sloegen de handen ineen in het
‘Dijkteam Zwolle’. Consistent informatiemanagement bleek een van de pijlers van het succes.

Samenwerken voor schoon water
Esri Nederland-directeur Erik Keulers (l) in gesprek met secretaris-directeur van Waterschap Limburg Jurgen ten Siethof.

D

e conferentie ging van start met een gesprek tussen Esri Nederland-directeur
Jurgen ten Siethof en Erik Keulers, secretaris-directeur van Waterschap Limburg. De overstromingen in Limburg en omstreken van afgelopen juli lieten zien hoe belangrijk samenwerken
is. GIS heeft een belangrijke rol gespeeld bij
de beslissingen die het waterschap heeft moeten nemen. Keulers: “Met deze overstromingen
zijn we tot het uiterste op de proef gesteld. We
hadden niet alleen te maken met hoogwater van
de Maas, maar ook van de twee zijrivieren. Dat
hadden we nooit eerder meegemaakt. Op dat
moment moesten wij belangrijke beslissingen nemen met grote gevolgen. Daarvoor hebben we
een grote stap vooruit genomen met onze data.
In een centrale regiekamer projecteerden we alle
data op een groot scherm en konden specialisten direct gezamenlijk werken aan adviezen.”

Evenement

Kaj Visser en Oscar Zwiers van Alliander vervolgden het programma met een presentatie
over het Digitaal Platform, de online omgeving

Waar samenwerking ook essentieel en cruciaal is, is bij het realiseren van een schone
Maaswaterketen. Voor de drinkwatervoorziening van 7 miljoen mensen is het van groot
belang dat de Maas schoon is en schoon
blijft. Maarten van der Ploeg van RIWA-Maas
presenteerde in zijn keynote de StoryMap

Kaj Visser (l) en Oscar Zwiers van Alliander vertelden over het Digitaal Platform, de online omgeving van Alliander
voor informatiedeling en samenwerking.
BIGnieuws |oktober/november 2021
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Een verrassende spreker op de conferentie
was Merijn Tinga, alias The Plastic Soup Surfer. Hij onderneemt sinds 2014 bijzondere
expedities om aandacht te vragen voor het
wereldwijde plasticprobleem. In zijn presentatie vertelde hij hoe hij als eenling het verschil maakt, en hoe de community en de kaart
hem helpen in zijn expedities.

Van dom object naar slimme haven

Host Jorien Posthouwer had het met Merijn Tinga, The Plastic Soup Surfer, over het wereldwijde plasticprobleem.

Atlas van de Schone Maas, waar onder andere inzicht gegeven wordt in verantwoordelijke partijen, afgegeven vergunningen
voor lozingen op de Maas, drinkwaterinwinningsplekken, zuiveringsinstallaties − en be-

langrijk − de waterkwaliteit, om zo het hele
stroomgebied in kaart te brengen. Dankzij de
Atlas hebben verschillende partijen toegang
tot dezelfde belangrijke informatie, waardoor
de partijen efficiënter kunnen samenwerken.

Op dag twee trapte Erwin Rademaker van
Havenbedrijf Rotterdam het plenaire deel af
met een presentatie over de digitale ambities
van de haven. Een slimme digitale haven is
nodig om allerlei uitdagingen op te lossen.
Maar waar te beginnen? Erwin is op zoek
gegaan naar de domste objecten in de haven, met het plan om deze slim te maken. Met
succes: inmiddels is er de slimste zeecontainer van de wereld: container 42 (niet geheel
toevallig het ‘antwoord op alles’ in de boeken
van Douglas Adams). Container 42 kan in de
toekomst het logistieke proces eenvoudiger
maken.
Innovatie speelt tevens een grote rol bij het

Haal meer uit je software met
Advance Steel Services by Matrix
part of
Autodesk AEC
Collection

Je haalt meer uit je licentie op Advance Steel dankzij
de absolute specialist in software voor de staalbouw.
•
•
•
•
•

Deskundige opleiding en ondersteuning
20+ jaar ervaring in de staalbouw
Nederlandstalige helpdesk
Matrix lokalisatie instellingen
Graitec Powerpack voor extra tools

Iedere Advance Steel gebruiker kan vanaf nu
profiteren van onze unieke services.
Ongeacht waar de licentie is aangeschaft.

Ontdek meer Matrix voordelen op matrix-software.nlI advancesteel
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De digitale ambities van de haven van Rotterdam werden uitgelicht door Erwin Rademaker van
Havenbedrijf Rotterdam.

inspecteren van voedsel en consumentenproducten. De Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit (NVWA) is hier dagelijks mee bezig. De meeste mensen kennen de NVWA
alleen van voedselveiligheidcontroles bij
restaurants, supermarkten en productiebedrijven. Maar de NVWA inspecteert ook de
veiligheid van speeltoestellen, voeren importen exportcontroles uit van dieren, planten,
speelgoed en elektronische apparatuur en ze
doen tal van controles bij landbouwbedrijven. Rob Broekman vertelde hoe de NVWA
de transitie maakt van zintuigelijk naar digitaal waarnemen. En hoe drones daarin het
verschil maken. Satelliet- en dronebeelden
worden bijvoorbeeld gebruikt bij het inspecteren van attractieparken, illegale fuiken op
zee en boomkruinen voor ziekten.

Koninklijk bezoek
In de presentatie van Wetterskip Fryslân
maakte niemand minder dan koningin Wilhelmina haar opwachting. Ruim honderd jaar
na de opening bracht zij weer een bezoek
aan het Woudagemaal, het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog altijd functioneert.
Medewerkers van het Wetterskip lieten haar
zien wat er allemaal veranderd is in honderd
jaar en hoe belangrijk data zijn geworden.
Helena Jacobi en Marcel Adema van Wetterskip Fryslân gingen vervolgens verder in op
hoe ze in de toekomst kunnen blijven voldoen
aan de drie hoofddoelen van het waterschap:
schoon, voldoende en veilig. Een belangrijke
succesfactor is het werken met slimme technieken. Zo gebruikt Wetterskip Fryslân GeoAI bij
het bestrijden van illegale dempingen.

Net als bij eerdere online edities van de Esri GIS Conferentie en de Esri
GIS Tech, werden alle deelnemers welkom geheten door hosts Jorien
Posthouwer en Bas Bijtelaar in de Geo Lounge.

gen. Samen met collega’s toonde hij aan de
hand van verschillende voorbeelden hoe een
Digital Twin van waarde kan zijn bij maatschappelijke opgaven. En hij vertelde hoe een Digital
Twin met behulp van nieuwe technologische ontwikkelingen steeds realistischer wordt en eenvoudiger in te zetten is in de dagelijkse praktijk.

Uitreiking Enterprise GIS Award
Traditiegetrouw wordt tijdens de Esri GIS Conferentie de Enterprise GIS Award uitgereikt. Dit
jaar is de award toegekend aan waterbedrijf
Pidpa. De award is een erkenning voor de innovatieve inzet van geografische informatie in
de kernprocessen van de organisatie. Pidpa
dankt de award aan hun jarenlange gebruik van
ArcGIS voor het beheer en onderhoud van assets, en in het bijzonder aan de vooruitstrevende
rol in de overstap naar ArcGIS Pro en het Utility
Network.
’s Middags konden deelnemers zelf beslissen
welke middagsessies zij wilden bijwonen. Zowel
op woensdag als donderdag stonden er drie
blokken van middagsessies op het programma.
In totaal waren er veertig middagsessies om uit

Evenement

Napraten in de Geo Lounge
Net als bij eerdere online edities van de Esri
GIS Conferentie en de Esri GIS Tech, werden
alle deelnemers welkom geheten door hosts
Jorien Posthouwer en Bas Bijtelaar in de Geo
Lounge. Gedurende de conferentie schoven
verschillende gasten aan in de Geo Lounge
om in gesprek te gaan over de verschillende
sessies en thema’s. Een van hen was Martin
Peersmann, programma-manager BRO van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij heeft in de Geo Lounge een
voorproefje laten zien van de nieuwe BRO-app,
die naar verwachting in november gelanceerd
wordt. Daarnaast was er in de Geo Lounge
ruimte voor plezier en actie. Zo werden er hints
gegeven voor een kruiswoordraadsel, konden
kijkers deelnemen aan een GIS-quiz en werd er
zelfs gezorgd dat deelnemers fit bleven met een
kort fitnessprogramma in de pauze.

Netwerkcarrousel
Terug van weggeweest was de netwerkcarrousel.
Gedurende de pauzes van het conferentieprogramma hadden deelnemers de mogelijkheid
hier een rondje in mee te draaien. Deelnemers
werden op basis van hun interesses aan iemand
gekoppeld, om vervolgens een paar minuten met
elkaar kennis te kunnen maken. Daarbij was het
ook mogelijk om gericht contact te leggen met
andere deelnemers. Hoewel het natuurlijk niet
hetzelfde is als een spontaan praatje aan de
bar, werd er toch volop gebruikgemaakt van de
netwerkmogelijkheden. n

Digital Twin in de praktijk
Niels van der Vaart, manager innovatie en portfolio ontwikkeling bij Esri Nederland, is dagelijks
met innovatie bezig en gaf in de laatste keynote
een update over de meest recente ontwikkelin-

te kiezen, waaronder zowel gebruikersverhalen
als technische sessies.

Meer informatie over de Esri GIS Conferentie is te vinden
op www.esri.nl/nl-nl/evenementen/gis-conferentie/meer-

Niels van der Vaart, manager innovatie en portfolio
ontwikkeling bij Esri Nederland, gaf in de laatste keynote
een update over de meest recente ontwikkelingen en
ging in op de rol van de Digital Twin.

informatie/impressie-2021. Het is hier ook mogelijk om
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sessies terug te zien.

Digitalisering bouwbedrijf noodzakelijk voor groei

Van der Heijden benut 2Den 3D-modellen in real time

Door de redactie

Van der Heijden bouw en ontwikkeling in Schaijk is samen met softwareleverancier Construsoft een BIM-implementatietraject gestart om binnen de organisatie
het communiceren in 3D te implementeren. Hiermee kunnen digitale datastromen
over het project- en procesmanagement gerealiseerd worden. Bij Van der Heijden
wordt het digitaliseren van de organisatie als een belangrijke en noodzakelijke
innovatie gezien. “Een bouwer komt sneller in aanmerking voor de interessante
projecten in een BIM-omgeving als deze het volledige projectmanagement heeft
gedigitaliseerd”, aldus Rens Hoevenaars, werkvoorbereider bij Van der Heijden.
“Met digitale bouwinformatiemodellen (BIM) maken we projectinformatie digitaal
visueel voor onze partners, onderaannemers en uitvoerders op de bouwplaats.”

Voorwaarde voor de implementatie van Trimble Connect bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling was dat zowel actuele 2D- als 3D-informatiemodellen naast elkaar beschikbaar
moesten kunnen zijn.

H

oevenaars vertelt dat Van der Heijden voorheen voortdurend tegen
bepaalde problemen aanliep, zoals
miscommunicatie, inefficiënt gebruik van tijd
en verkeerde of incomplete informatie op de
bouwplaats. “We merken daarnaast dat de
bouwbranche sterk aan het veranderen is.
De doorlooptijd van het engineeringsproces

verandert, wat onder meer inhoudt dat de verantwoordelijkheid van engineering vaker dan
voorheen bij de aannemer wordt gelegd”,
zegt Hoevenaars. “Een aannemer moet al in
de ontwerpfase als bouwpartner betrokken
zijn bij de datastroom. Hierdoor kan een aannemer invloed uitoefenen op de detaillering
en uitvoeringsmethoden.”

Adviseurs van softwarebedrijf Construsoft
uit Zevenaar hebben bij Van der Heijden
bouw en ontwikkeling een pilot uitgevoerd
bij een lopend project om de medewerkers
kennis te laten maken met Trimble Connect.
De implementatie van dit deelplatform regelt
dat projectdata correcte, actuele informatie
bevatten en voor alle betrokken bouwpar-
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tijen just-in-time toegankelijk zijn. “Het hele
bouwteam heeft hierin meegedraaid en is
door Construsoft een aantal weken op locatie
begeleid”, vertelt Hoevenaars. De werkbaarheid van de software en de reacties van de
teamleden na deze pilot waren positief. “Het
was voor ons een gebruiksvriendelijk deelplatform, dat we snel in de vingers kregen.
Deze zomer zijn we dan ook met alle projectteams in Trimble Connect gestart.”

2D en 3D
Op bouwplaatsen van Van der Heijden bouw
en ontwikkeling wordt nog steeds met 2Dwerktekeningen gewerkt, terwijl de engineering deels in 3D is uitgevoerd. Voorwaarde
bij de implementatie van Trimble Connect
was dan ook dat zowel actuele 2D- als 3Dinformatiemodellen naast elkaar beschikbaar
moeten zijn. Hoevenaars legt uit dat het prima mogelijk is om te werken met 2D-tekeningen, maar merkt daarbij op dat het lastig is
om 2D- en 3D-modellen te mixen. “Het gaat
prima om zowel in 2D als in 3D te engineeren, alleen heeft 3D als voordeel dat het 3Dmodel meer informatie bevat en duidelijker is
gevisualiseerd.”
Op dit moment heeft Van der Heijden een
mix van partijen die met 2D- en 3D-modellen
werken, ook op de bouwplaats wordt met 2D
en 3D gewerkt. Hoevenaars: “Het is niet ingewikkeld om 2D-tekeningen en 3D-modellen
met elkaar te laten communiceren, maar wel
bewerkelijk voor de modelleur, tekenaar en
werkvoorbereider. Mijn streven is om alle
modellen in 3D te engineeren en de 2Dtekeningen te gebruiken voor taakgerichte
werkzaamheden op de bouwplaats, waar
3D-modellen nog niet volstaan.” Hiervoor
staat nog geen harde deadline, maar Hoevenaars is ervan overtuigd dat als hier voortdurend aandacht aan wordt besteed, hij steeds
meer partijen meekrijgt. “Informatiestromen
groeien enorm hard in relatief korte tijd. Voor
mij als werkvoorbereider is het belangrijk dat
de meest actuele informatie altijd voor iedere
partij beschikbaar is, zodat zij kunnen werken met de juiste documenten. Doordat we
vooraf controleren op clashes, minimaliseren
we de kans op fouten in de praktijk. Hiermee
reduceren we onze faalkosten”, zegt Hoevenaars.
Ondertussen heeft de transitie naar een BIMomgeving Van der Heijden bouw en ontwikkeling geen windeieren gelegd. “Opdrachtgevers die een in BIM uitgevoerd project willen
realiseren, weten ons al te vinden. Als deze
klantvraaggestuurde trend zich voortzet, kiezen wij ervoor om hierin mee te groeien door
stap voor stap het bedrijf voor te bereiden
op de 4D- en 5D-ontwikkelingen”, stelt Hoe-
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Binnen het bouwteam kan elke partij de eigen informatie uploaden, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de
uploader ligt.

venaars vast. “We zijn al bezig met de implementatie van 5D-calculeren en we bekijken in
hoeverre de 4D-plannen ons in de toekomst
kunnen helpen.”

Verspreide informatie
Aad Kuiters is virtual design & construction
consultant bij softwareleverancier Construsoft
in Zevenaar en betrokken bij de implementatie van Trimble Connect bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling. Hij legt uit dat
de noodzaak van het werken in een 3Domgeving nog lang niet wordt erkend bij elk
mkb-bouwbedrijf. “Vaak worden de stukken
gemaild, waarmee de betrokkenen snel het
overzicht verliezen en niet meer weten wie met
welke versie tekeningen of modellen werkt. Er
is geen gezamenlijke database waarin met
dezelfde versie kan worden samengewerkt.
Dat is op te lossen met een pakket als Trimble
Connect, een cloudplatform dat verschillende
disciplines, zoals inkoop, werkvoorbereiding
en uitvoering met elkaar verbindt. Met deze
software hebben alle betrokken bouwpartijen
op elk gewenst moment toegang tot up-to-date informatie over het bouwproject.”

Ook bij Van der Heijden lag projectinformatie overal verspreid, in verschillende versies
met onduidelijke informatie. “Bij Van der
Heijden zijn we op locatie aan de slag gegaan om Trimble Connect te implementeren.
We hebben medewerkers persoonlijk begeleid en hen wegwijs gemaakt hoe ze met het
programma uit de voeten kunnen. Bijvoorbeeld bij het maken van templates, of hoe de
rollen en rechten van de leden van het projectteam geregeld kunnen worden. We zijn
met een paar projecten gestart als pilot en
die bleken uitstekend te draaien. In Trimble
Connect is het makkelijk om verschillende informatiepakketten, ofwel de vensters, als een
set klaar te zetten. Bijvoorbeeld een 3D-model
gecombineerd met een 2D-tekening. Hierdoor
is deze complete informatie snel te delen met
het bouwteam”, legt Kuiters uit.

Eigen informatie en
verantwoordelijkheid
Het cloudplatform van een project is zo ingericht dat het hele bouwteam een makkelijke
omgeving heeft om de 3D-modellen en 2D-tekeningen te bekijken. Het team kan in een ei-

Trimble Connect is een cloudplatform dat verschillende disciplines, zoals inkoop, werkvoorbereiding en uitvoering met
elkaar verbindt.
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De verschillende verschijningsvormen van Trimble Connect op desktop, tablet en mobiel.

gen mappenstructuur werken, die onderdeel
is van een totaalmappenstructuur. Hieruit kan
elke partij haar eigen informatie uploaden,
waarvoor iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Kuiters: “Iedereen uploadt de
juiste data naar het cloudplatform om deze
up-to-date te houden, ook al heeft het systeem
een automatische versiecontrole van de documenten. Het is duidelijk te zien wie wat doet
op het platform. Zodra de unieke benaming
van een bestand behouden blijft en dit wordt
geüpload, wordt het vorige bestand overschreven en behouden. Hier wordt ook een
versiebeheer aan gehangen in de vorm van
V1, V2, enzovoort.”
Volgens Kuiters is het voordeel van Trimble
Connect dat data, dus 3D-tekeningen, -modellen en andersoortige documenten zoals PDF’s
en Word-bestanden, op één plek staan. “Dat
werkt prettig, ongeacht hoe groot of klein het
project is.” Trimble Connect beschikt over verschillende tools zoals meten in 2D en 3D, en
informatie uitlezen en koppelen. Iedereen kan
individuele opmerkingen toevoegen en zijn
eigen werkstructuur verder ontwikkelen. “Alle
2D- en 3D-documenten zijn in één omgeving
te bekijken en te downloaden naar een eigen map, zonder dat hiervoor specialistische
software nodig is. In zo’n 3D-model kunnen
verder nog bedrijfsspecifieke parameters
worden verwerkt, waardoor ook de inkoop
of planning te bewaken is, of de status van de
uitvoering te visualiseren is”, licht Kuiters toe.

Innoveren
“Het investeren in BIM zoals bij Van der
Heijden, zien we bij steeds meer mkb-bouwbedrijven. Dat is een positieve ontwikkeling”,
zegt Arjan Walinga, expert BIM-onderwijs
bij Bouwend Nederland. Hij juicht het dan
ook toe dat Van der Heijden bouw en ontwikkeling de organisatie voorbereidt op BIM en
op communiceren met 3D-modellen. “Het is

goed om te zien dat zij innoveren en hiervoor
tijd en geld vrijmaken.” Niettemin loopt een
aantal kleine en middelgrote bouwbedrijven
achter in deze innovatieslag en kloppen ze
bij Bouwend Nederland aan met de vraag
hoe ze dat moeten doen. “Vooral uitvoerende
mkb-bedrijven, dat zijn dus ongeveer zeventig procent van alle bouwbedrijven, zien samenwerking in BIM als noodzaak om als bedrijf te overleven. Ik snap die gedachte, want
grotere bouwbedrijven werken bij voorkeur
met mkb-bedrijven die kennis hebben van
BIM. Als een bedrijf hierop niet is ingericht,
houdt dit het werk niet vol.”
Volgens Walinga geldt dit zowel voor mkbbedrijven die als onderaannemer werken als
voor kleinere bouwbedrijven die zelfstandig
projecten aannemen. “Innoveren vinden
mkb-bouwbedrijven vaak lastig. Geld wordt
verdiend met projecten en veel ruimte voor innovatie blijft er niet over. Een innovatie zoals
een bedrijf voorbereiden op digitale samenwerking met bouwpartners, gaat dwars door
het hele bedrijf heen. Dat kost tijd en geld.”
Walinga geeft aan dat Bouwend Nederland
scholing belangrijk vindt en bij 4500 mkb-bedrijven mensen opleidt in BIM-kennis, zodat
zij binnen het mkb-bedrijf direct aan de slag
kunnen met BIM. “Er is geen quick fix voor
een snelle, eenvoudige manier om een organisatie te digitaliseren. Een BIM-opleiding
voor werkvoorbereiders kan een eerste stap
zijn, maar bijvoorbeeld ook het aanstellen
van een BIM-coördinator die BIM-processen
begeleidt”, zo sluit Walinga af.

Geen doemscenario’s
Jacqueline Meerkerk is directeur bij BIM
Loket. Ze vertelt dat BIM Loket een neutraal
informatiepunt en centrale helpdesk is waar
bouwbedrijven vragen kunnen stellen over
BIM. “Ons netwerk is zeer uitgebreid, dus we
kunnen tal van vragen bij de juiste deskun-

dige partijen en adviseurs neerleggen om het
bedrijf te helpen.” Meerkerk legt uit dat BIM
een cultuurverandering betekent waardoor
mkb-bedrijven volledig anders samenwerken
dan ze gewend zijn. “We geloven niet zo in
doemscenario’s, maar wij adviseren het mkbbedrijf wel om niet te lang meer te wachten
met het investeren in BIM.” Niet alleen brengt
die investering het bouwbedrijf op een hoger
niveau. Het werk wordt ook leuker omdat het
bouwbedrijf vernieuwend bezig is. Voor opdrachtgevers die in een BIM-omgeving willen
werken, wordt het bedrijf een interessante
opdrachtnemer en lijken faalkosten flink te
verminderen omdat in BIM wordt gewerkt.
“Van alle bouwbedrijven die met BIM aan
de slag zijn gegaan, kennen we er niet één
die ermee is gestopt”, zegt Meerkerk. Toch
merkt ze ook dat bouwbedrijven aarzelen
om in BIM te investeren, of het uitstellen.
Bouwbedrijven zijn vaak onzeker en stellen
BIM Loket vragen over hoe ze BIM moeten
starten en of hiervoor handleidingen beschikbaar zijn. Ook worden vragen gesteld hoe
afspraken met andere bouwpartners gemaakt
moeten worden over BIM-protocollen of BIMuitvoeringsplannen. “We merken dat bouwbedrijven sterk naar elkaar kijken en op zoek
zijn naar best practices”, vertelt Meerkerk.
“Belangrijk voor geïnteresseerden is dat ze
zich niet gek laten maken door al die nieuwe
software-ontwikkelingen die nu spelen, zoals
4D- en 5D-modellen in BIM. De stap van 2D
naar 3D kan evengoed een belangrijke innovatie zijn voor een mkb-bouwbedrijf.” n
www.vd-heijden.nl
www.construsoft.nl
www.bouwendnederland.nl
www.bimloket.nl
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IMAGEM’s Make Geospatial Matter 2021

Van datagedreven naar
contextbewust
Door de redactie

Na bijna anderhalf jaar was het weer mogelijk voor locatie-intelligentie specialist
IMAGEM uit Apeldoorn om hun jaarlijkse conferentie Make Geospatial Matter live
te organiseren. Terwijl vorig jaar het evenement nog volledig digitaal gehouden
werd, konden bezoekers op donderdag 14 oktober weer fysiek deelnemen aan
verschillende kennissessies, keynotes en workshops en met elkaar netwerken in
het Media Plaza van de Jaarbeurs Utrecht. “Fantastisch om elkaar weer echt te
ontmoeten, dit hebben we gemist”, reageerde CEO Wouter Brokx na afloop.

De openingskeynote van Make Geospatial Matter 2021 was in handen van Martijn Zoet, adviseur en spreker, en lector aan de Hogeschool Zuyd, die inging op het onderwerp
´Bellingcat voor beleid´.

V

an datagedreven naar contextbewust,
dat thema stond centraal tijdens de
keynote van CEO Wouter Brokx. Je bewust zijn van je omgeving, is niet alleen heel
belangrijk in de wereld van geotechnologie,
maar altijd in ieders leven. Waarom Brokx
aan het begin van de dag met twee grote vuilniszakken plastic afval op het podium stond,
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werd de bezoekers aan het eind van de dag
duidelijk.

Kattenbelletjes en contextbewust
Bellingcat voor beleid: aan welke katten hang
jij je bellen? Dat was het onderwerp van de
openingskeynote van Martijn Zoet. Zoet is
professor (lector) op de Hogeschool Zuyd en

daarnaast adviseur en spreker. Hij staat erom
bekend complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier te presenteren. En dat was
precies wat hij deed tijdens Make Geospatial Matter. Iedereen kent wel de organisatie
van burgerjournalisten: Bellingcat. Ze deden
onder meer onderzoek naar de MH17-ramp.
De naam is een verbastering van ‘belling the
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cat’, ofwel ‘de kat de bel aanbinden’. Afgeleid van een klassieke fabel over een groep
muizen die zich tegen de aanvallen van een
kat probeert te beschermen door in het geniep een bel om zijn nek te hangen. Zoet
haalde in zijn presentatie deze methode van
onderzoeken naar het beleidsveld. Met zijn
interactieve en energieke manier van spreken
betrok hij de zaal bij zijn betoog. Waar hangen jullie de bellen op? Oftewel, wat meet je
precies om goed beleid te maken? En gebruik
je geo daar wel optimaal bij? De zaal werd
duidelijk aan het denken gezet over de potentie van geodata. Zoet besloot zijn keynote
met de inspirerende zin: “Geo solutions are
a big canvas, so throw all the paint you can
on it.”
CEO van IMAGEM Wouter Brokx diepte in
zijn keynote het thema ‘van datagedreven
naar contextbewust’ verder uit. Brokx: “Om te
bepalen welke data we nodig hebben is het
heel belangrijk om daar de juiste context aan
te hangen. Dat klinkt misschien logisch voor
ons als mens, maar voor machines of kunstmatige intelligentie is dat lastig. Om een voorbeeld te geven: als je een systeem ontwikkelt
dat snelheidsovertredingen moet vastleggen,
moet je het systeem leren wanneer 60 kilometer per uur te snel is. In een woonwijk is het
veel te snel, maar op de snelweg is het juist
weer te langzaam. Maar er zijn nog meer
variabelen. Voor een ambulance is diezelfde
snelheid in een woonwijk acceptabel, voor
een personenauto absoluut niet. Wij mensen
hebben het vermogen en het inzicht om van
die data tot de juiste informatie te komen.
Wij kunnen daarop filteren, net zoals we dat
kunnen doen tijdens een gesprek met iemand
in een druk restaurant. Alle geluiden om ons
heen kunnen we filteren, zodat we alleen
luisteren naar degene die tegen ons praat.”
De conclusie van Brokx: “Voor goede digitale
dienstverlening hebben we een volgende generatie systemen nodig die adaptief is door
gericht te luisteren en meer empathisch en
begripvol door contextbewustzijn.” Iets tastbaars als een oplossing die hierbij hoort is
nu nog niet te laten zien, dat hoopt IMAGEM
volgend jaar tijdens dezelfde keynote op
Make Geospatial Matter te tonen.

Digital twin voorop
IMAGEM nodigde klanten als defensie, de
luchtmacht, gemeente Almere en verschillende technische partners uit om hun verhalen
te delen tijdens de break-outsessies. Hierin
kwamen drie technische thema’s naar voren:
sturingsinformatie, data-automatisering en
digital twin. Op het gebied van sturingsinformatie was onder meer de luchtmacht uitgenodigd om hun oplossing voor geluidspreiding

bij vluchten te laten zien. In de grote zaal liet
Joey Ermens van de Koninklijke Luchtmacht
enthousiast zien hoe zij hun oefen- en transportvluchten kunnen verdelen over het luchtruim aan de hand van een interactief dashboard gekoppeld aan vluchtdata. Op deze
manier krijgt de luchtmacht inzicht in de geluidshinder van hun vluchten, waarmee ze de
vluchten en dus ook de geluidsoverlast beter
kunnen spreiden over Nederland. In een andere zaal was een ander defensie-onderdeel
ook aan het spreken over sturingsinformatie.
Joost Michael sprak namens Dienst Geografie over het nieuwe geoportaal voor Defensie:
“Het Geodataportaal was verouderd en liet
aan gebruiksvriendelijkheid te wensen over,
daarom zocht Defensie naar een nieuwe omgeving. IMAGEM bood deze omgeving, op
basis van het APOLLO-platform en de nieuwe
ONEPORT-omgeving, die ervoor zorgt dat
Defensie een modern en volledig aanpasbare
oplossing tot haar beschikking heeft.”
Het digital-twinthema werd dit jaar uitvoerig
behandeld. Bezoekers konden vijf verschillende sessies volgen, waaronder een uitgebreide
demonstratie van de digital twin van Almere,
een project waarbij “enthousiast is geëxperimenteerd samen met IMAGEM.” Er werd een
actueel 3D-model getoond in combinatie met
verschillende soorten data, die direct intern
en extern beschikbaar was voor onder meer
scenariocreatie. Cobra Groeninzicht liet een
andere kant van de digital twin zien. Joost
Verhagen demonstreerde de invloed van bomen in een omgeving. Dit wordt gedaan met
een ‘groene’ digital twin, waarin tot de kleinste details te zien is wat bomen kunnen doen
voor de leefomgeving. Met deze digital twin
kun je zien wat de gezondheid van de boom
is, hoeveel ruimte er is in de ondergrond voor
nieuwe bomen, tot zelfs wanneer de kleur
van de bladeren verandert. Het starten met
een digital twin werd uitgelegd door GeoBIMExperts samen met het Gegevenshuis in
Limburg. Wat vaak werd aangegeven, is dat
de term ‘digital twin’ voor iedereen anders is,
dus waar begin je nou? Samen gaven ze aan
om pilots te definiëren op verschillende (sub)
domeinen, “maar vooral om klein en stapsgewijs te beginnen. Als overheidsinstelling moet
je altijd de verbinding leggen met de basisregistraties, want deze worden uiteindelijk in
3D weergegeven.”

Machine learning steeds belangrijker
In de hoek van data automatisering kwam
vooral geautomatiseerde detectie ter sprake.
Zo heeft IMAGEM er samen met een aantal
waterschappen voor gezorgd dat schouwoplossing Schouw M.App een uitgebreide update heeft gekregen “om nog efficiënter de

schouw op geblokkeerde watergangen uit te
voeren.” De oplossing is nu uitgegroeid tot
een volledige workflowomgeving, waarbij
het hele proces van digitale schouw wordt
begeleid, en gestructureerd alle controles, zowel achter het bureau als in het veld, kunnen
worden afgehandeld en beheerd. Nog meer
geautomatiseerde detectie is mogelijk dankzij de mutatiesignaleringsoplossing DELTA
van IMAGEM. Zo is het mogelijk voor een
gemeente om automatisch zonnepanelen te
detecteren. Wim Bozelie, technisch directeur
bij IMAGEM, heeft machine learning gebruikt
om de oplossing te leren bepaalde objecten
te herkennen om deze vervolgens zelf te detecteren. Bij gemeente Capelle aan den IJssel
is dit detectiemodel inmiddels ingezet en de
resultaten kwamen tijdens deze sessie uitgebreid aan bod. Met DELTA heeft de gemeente
in beeld waar nu zonnepanelen aanwezig
zijn en waar er nog ruimte is om meer panelen te plaatsen. Dit helpt hen bij het behalen
van doelstellingen voor duurzame energielevering.
Aan het eind van Make Geospatial Matter
werd het de bezoekers duidelijk waarom
Brokx die ochtend met twee vuilniszakken
plastic afval op het podium stond. Na de borrel ontvingen ze een armband van 4Ocean,
gemaakt van gerecycled plastic dat uit onze
oceanen komt. Alle armbandjes bij elkaar
hebben ervoor gezorgd dat er 330 pond
of 75 volle kliko’s plastic is opgeruimd. Een
stukje bewustwording om de dag mee af te
sluiten. n
www.imagem.nl
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Leren van ‘best practices’ uit andere industrieën

Industry 4.0 ook te
implementeren in de bouw
Door de redactie

In september heeft Stumico, na twee lange coronalockdown-periodes, weer
een live bijeenkomst georganiseerd met als thema Industry 4.0. Kingspan, CADblanche en Van Doren Engineers vertelden daar hoe zij het leveren van isolatieplaten op maat hebben geautomatiseerd en versneld, terwijl ToeleveringOnline
een webshop heeft gecreëerd om binnen vijf tot tien dagen kozijnen op maat te
kunnen leveren. Uiteraard was er ook volop gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen in de duurzame industriële locatie Het Inspyrium in Cuijk.

D

e vierde industriële revolutie, afgekort
tot Industry 4.0, is volgens Wikipedia
het vergaand automatiseren van productieprocessen en industriële werkzaamheden
met behulp van moderne slimme technologie.
In deze vierde fase gaan vooral grootschalige
toepassingen van machine-to-machine communicatie (M2M) en het Internet of Things (IoT)
waarde toevoegen omdat ze menselijke interventies overbodig maken. Voor degenen die een
uitgebreidere update willen: industrie 1.0 was
het mechaniseren van handmatig ambachtswerk
vanaf ongeveer 1760 tot 1840, mogelijk gemaakt door stoommachines, Industry 2.0 was de
fase van massaproductie tussen 1870 en 1914,
mogelijk gemaakt door elektriciteit en Industry
3.0 het automatiseren met behulp van computers
en elektronica na de beide wereldoorlogen tot
ongeveer 2010. Begin 2011 introduceerde de
Duitse regering een volgende toekomststrategie
voor de maakindustrie, die sinds de Hannover
Messe-beurs van dat jaar Industry 4.0 wordt genoemd.

Maatwerk vs massaproductie
De bouw- en inframarkt lopen enkele jaren achter de maakindustrie aan met het implementeren
van Industry 4.0-technieken, omdat ze worstelen
met traditionele bedrijfsculturen. In de maakindustrie zijn al veel bedrijven getransformeerd
van ‘engineering-to-order’ (ETO) naar ‘configureto-order’ (CTO), door processen vergaand te
digitaliseren, te automatiseren en te robotiseren.
Veel aannemers realiseren echter nog steeds
projectmatig maatwerk dat moeilijk te standaardiseren en te automatiseren lijkt. Het bouwen
van woningen, kantoren, bruggen en wegen
is echter sterk vergelijkbaar met de productie
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De eerste live bijeenkomst van Stumico stond in het teken van Industry 4.0 en de transformatie van
‘engineering-to-order’ (ETO) naar ‘configure-to-order’ (CTO).

van auto’s, schepen en vliegtuigen, waarvoor
al ruim tien jaar Industry 4.0-technieken worden
toegepast. Natuurlijk wordt er in de bouw ook
al jarenlang prefab geproduceerd met automatiseringsoplossingen en zijn er modulair configureerbare woning- en andere gebouwconcepten.
Door echter vaker anders te gaan denken en
te leren van ‘best practices’ uit de auto-, luchtvaart- en scheepvaartindustrie, kan Industry 4.0
de komende jaren nog veel waarde gaan toevoegen aan de bouw- en inframarkt. Kingspan
en ToeleveringOnline zijn daar twee succesvolle
voorbeelden van.

Isolatie op maat
Kingspan Unidek Nederland in Gemert maakt
deel uit van de wereldwijde leverancier van isolatie- en bouwschiloplossingen Kingspan, met

zo’n 130 productiebedrijven in meer dan zestig
landen. “Inspelend op de vraag van klanten hebben wij ‘In Time Correct Shape’, ook wel ITCS,
ontwikkeld”, vertelde Jurrian Hilberts, manager
moulded parts bij Kingspan. “Dat is een oplossing voor volledig geautomatiseerde productie
op maat van isolatieplaten voor prefabgevels.
Met als belangrijke voordelen vrijwel geen snijafval en zowel tijd- als transportbesparingen
door een efficiëntere productie en logistiek.” De
isolatieplaten worden op maat gemaakt met behulp van shape moulding, waardoor ze bijzonder sterk zijn en architecten en ingenieurs een
grote mate van ontwerpvrijheid hebben. Verder
wordt elke plaat voorzien van een unieke code
voor kwaliteitscontrole en traceerbaarheid. CADblanche heeft voor Kingspan de CAD-systeemonafhankelijke tool ‘Insulation Divider’ ontwik-
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Met In Time Correct Shape heeft Kingspan een oplossing voor volledig geautomatiseerde productie op maat van
isolatieplaten voor prefabgevels.

keld, voor het optimaal verdelen van de EPS-isolatieplaten op prefabwanden. Deze houdt zowel
rekening met productieregels als constructieve
voorschriften. Van Doren Engineers is gespecialiseerd in productie-ICT en heeft Kingspan geholpen met de machine-aansturing vanuit orders
in het ERP-systeem naar het MES-systeem en de
PLC/HMI. Daarbij was het positioneren van alle
platen voor de meest optimale productie en stapelen op pallets een grote uitdaging.

Webshop voor kozijnen
ToeleveringOnline is een webshop voor het bestellen en snel laten produceren van houten, aluminium en kunststof kozijnen. Initiatiefnemer en
business developer Niek Wopereis vertelde dat
het idee hiervoor is ontstaan omdat de levertijd
van kozijnen tussen de acht tot twaalf weken bedraagt, terwijl de totale bewerkingstijd van een
houten kozijn maar zo’n twee tot drie uren is.
Die levertijd moet veel sneller kunnen dacht hij en
met financiering vanuit Nijhuis Toelevering is dat
idee succesvol gerealiseerd. “ToeleveringOnline

is een webshop waar bouwers met ondersteuning van een configurator eenvoudig kozijnen
kunnen samenstellen en bestellen, waarna de
productie en logistiek vergaand geautomatiseerd
wordt uitgevoerd. Daarom kunnen wij in vijf tot
tien dagen leveren. Wij begonnen in april 2017
met een omzetdoelstelling van honderdduizend
euro en realiseerden dat eerste jaar al 750.000
euro, terwijl de planning voor dit jaar 35 miljoen
is.” Directeur Daan Bol vertelde dat deze snelle
groei de afgelopen jaren uiteraard tot capaciteitsproblemen binnen de eigen organisatie en
bij de verbonden productiepartners heeft geleid.
Zijn grootste uitdaging voor 2021 is het flexibel
schaalbaar maken van de productiecapaciteit,
logistiek en het aanbod verder uitbreiden. De
belangrijkste tips van deze beide sprekers zijn:
denk altijd vanuit de klant, doe niet alles zelf,
maar creëer win-winsamenwerkingen met partners en doe het gewoon! n
www.stumico.nl

Alles is er op gericht om in 2050 Nederland
voor 100% van duurzame energie te voorzien. Dat halen we, want we zijn al lekker
bezig toch? Nou, daar valt veel op af te dingen. Een deel van de inzet gaat op aan het
leep ontwijken van de regeltjes. Sommige
partijen hebben het over 100% groen gas
terwijl er CO2-gecompenseerd gas bij zit.
En ja, CO2-gecompenseerd gas is gewoon
aardgas, alleen wordt ergens in de wereld
een boom geplant om de CO2-uitstoot van
dit aardgas te compenseren. Feitelijk dus
verspilde energie.
De fossiele brandstoffen zijn uitputtelijk dus
zit de oplossing toch echt in het opwekken
van energie uit onuitputtelijke energiebronnen: groene energie. Nu maken we stapjes,
maar ik wacht nog op de sprong vooruit. Het
energieverbruik staat letterlijk en figuurlijk
niet stil. Er komen steeds nieuwe energieslurpende toepassingen bij, zoals bijvoorbeeld
e-bikes, elektrische tandems en bakfietsen,
maar ook speedbikes en elektrische motorfietsen. Waar zit tegenwoordig geen stekker
aan? Het probleem daarvan is: als de inrichting van de energievoorziening uitnodigt tot
hoger gebruik, dan is dat achteraf lastig op
te lossen. Ook dit is weer verspilde energie.
Hoe kunnen we aan de voorkant inspelen
op de problemen? Als ontwerpers zitten we
op de positie om problemen te voorkomen.
Dankzij de risicoanalyses, onderzoeken en
innovaties weten we nu beter waar we ons
op moeten richten om bij te kunnen dragen
aan de energiedoelen. Daarbij moeten we
nog meer expertises combineren om tot een
integrale benadering te komen. Schakel
daarom eens een psycholoog en een filosoof in. Nieuwe teamleden met een gemeenschappelijk uitgangspunt: de groene mens.
Dit levert verrassende installatiekeuzes op
en de wijze waarop het in het ontwerp kan
worden verwerkt. De meest cruciale stap in
deze transitie is niet het inbouwen van nog
meer wandcontactdozen, maar de groenegroener-groenste mens als uitgangspunt nemen. Probeer het eens! U
zult versteld staan van uw
eigen transitie.
Transitie waar ik energie van krijg?
Schrijf een comment op de site of e-mail
naar redactie@bignieuws.nl.

Een praktijkvoorbeeld van CTO: de configurator van ToeleveringOnline waarmee kozijnen samen te stellen zijn,
waarna de productie en logistiek vergaand geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Energieke ingenieur W. Barendsz
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Netwerkbijeenkomst ter ere verjaardag NEO

Datagedreven werken met
aardobservatie
Door Jan Erik Wien

Worden veelbelovende innovaties op het gebied van het ‘werken met aardobservatiedata’ op korte termijn ook daadwerkelijk breed inzetbaar? Dit was de
belangrijkste vraag tijdens de netwerkbijeenkomst van NEO op 12 oktober. Deze
bijeenkomst, met als thema ‘Datagedreven werken met aardobservatie’ werd gehouden als viering van NEO’s 25-jarig jubileum. Met deelname vanuit overheid,
bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen was er een perfect gezelschap
om op dit thema de visies te delen en de discussie aan te gaan.

D

e middag startte met een inspiratiesessie
onder begeleiding van Rob van de Velde
(Geonovum) en een panel bestaande
uit zeer ervaren sleutelinnovators René van der
Burg (RVO), Rob Postma (Airbus NL), Pieter
Brooijmans (Roual Cosun Beet Company) en
Roeland Allewijn (RWS). Dit panel heeft vanuit
verschillende invalshoeken met aardobservatiedata te maken; van satellietbouw tot verwerken
en inzet van gewonnen aardobservatiedata. In
de discussie kwam naar voren dat aardobservatie al jaren veelbelovend is, maar dat pas sinds
de laatste tijd kwaliteit en continuïteit geborgd
kunnen worden op een niveau dat er ook bedrijfs- en beleidsprocessen mee kunnen worden
uitgevoerd. In de afgelopen 25 jaar is het aantal aardobservatie-satellieten en de diversiteit
en kwaliteit van sensoren enorm toegenomen.
Hierdoor is er een grote hoeveelheid aan aardobservatiedata beschikbaar waarmee we de
aarde bijna continu kunnen verkennen en beter
kunnen leren begrijpen. Tegelijkertijd is er door
nieuwe informatietechnologie, zoals kunstmatige
intelligentie en cloud services, een automatisering gaande van de interpretatie en analyse van
Big Data. Deze combinatie van data en technologie is een aanjager voor innovatieve toepassingen waarmee informatie en kennis worden
geleverd die kunnen bijdragen aan de oplossing
van belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals
klimaat, energie, luchtkwaliteit en ruimtegebruik.
Ook zien we dat de kennis van en het vertrouwen in de data en technologie een belangrijke
succesfactor is en dat door gebrek aan vertrouwen adoptie soms achterblijft. Het is hierbij niet
alleen van belang om goed uit te leggen wat we
allemaal kunnen met onze nieuwe technologie,
maar ook en vooral om goed te luisteren naar
de gebruikers.

Evenement

Roeland Allewijn, chief data officer bij Rijkswaterstaat, vertelt welke rol aardobservatie speelt binnen het agentschap.

SignalEyes-platform
In het tweede deel van de middag kwamen
diverse toepassingen van aardobservatie aan
de orde, gepresenteerd door Joris Bongenaar
(Gasunie), Harm van de Wetering (NSO) en
Pascal Keij (gemeente De Bilt). Nederland loopt
internationaal voorop en er wordt door bedrijven fors geïnvesteerd in ontwikkeling en innovatieve toepassingen. Amanda Regan van de
European Space Agency (ESA) benadrukte in
haar presentatie dat het nu de ‘perfect storm’
is voor aardobservatie. ESA ondersteunt, met
haar InCubed-programma, bedrijven met industriële innovatie. Ook NEO heeft van deze
ondersteuning gebruikgemaakt bij de ontwikkeling van het SignalEyes-platform, dat tijdens de
netwerkbijeenkomst werd gelanceerd.
Dit platform biedt aardobservatiegebaseerde

landsdekkende informatiediensten (Change
Detection as a Service) aan voor vele aspecten
van onze Nederlandse leefomgeving, zoals gebouwen en omgeving, gewaspercelen, wegen
en water, zonnepanelen, verharding, bomen en
schaduw.
Het inhoudelijke deel van de dag werd afgesloten door wethouder van Amersfoort, Fatma
Koser Kaya. Zij gaf aan, als verantwoordelijke
voor het Geo-cluster gemeente Amersfoort, dat
Amersfoort als smart city en de regio ´Earth Valley´ op een slimme manier verder willen ontwikkelen. Remote sensing gebaseerde kennis speelt
hierin in toenemende mate een belangrijke rol. n
Jan Erik Wien is chief operating officer bij NEO.
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Winnaar SCIA User Contest 2020 civiele constructies

Unieke brugrenovatie over
het Hracholusky-stuwmeer
Door de redactie

D

e SCIA User Contest is een tweejaarlijkse internationale wedstrijd georganiseerd door Nemetschek’s dochteronderneming SCIA die uitzonderlijke
prestaties, technische kennis en professionalisme onder softwaregebruikers beloont. Het
winnende project in de categorie Civiele
constructies van de laatste User Contest in
2020 was de constructieberekening voor
de vernieuwing van de enkelsporige spoorwegbrug over het Hracholusky-stuwmeer
bij de stad Pilsen in Tsjechië. De brug, gebouwd in 1901, had vijf overspanningen,
waarbij de eerste en vijfde overspanning
uit stenen bogen bestonden en de tweede,
derde en vierde overspanning identieke,
eenvoudig ondersteunde stalen boogspanten waren met een bovenliggend brugdek.

Een brug die aan renovatie toe is en daarvoor om zijn eigen lengteas gedraaid
wordt? Wat op het eerste gezicht onmogelijk leek, werd door het Tsjechische ingenieursbureau Contruss engineering uitgevoerd bij de renovatie van de spoorwegbrug over het Hracholusky-stuwmeer. Hiermee won het bureau dan ook de SCIA
User Contest 2020 in de categorie Civiele constructies.
zien deze uiterst nauwkeurig gemodelleerd
moest worden om de veiligheid tijdens de
rotatie te garanderen”, legt Ludvík Kolpaský,
managing director en senior civiel ingenieur
bij Contruss engineering, uit.

Twee teams

Het constructiemodel werd gemaakt op
basis van een gedetailleerd Tekla-bestand,
dat na enige aanpassingen in SCIA Engineer werd geïmporteerd. Aangezien het
project een zeer strak tijdschema had met
een bouwperiode van zes maanden, van
november 2018 tot april 2019, werd het
werk verdeeld over twee teams. Terwijl het
ene team de verbinding tussen de oorspronDe nieuwe en oude spanten van de brug werden samengeklemd en
kelijke en de nieuwe brug ontwierp, werkte
rond de lengteas gedraaid.
het tweede team aan het draaimechanisme.
De resultaten van beide teams werden saInnovatieve ideeën
ontworpen om de belasting te weerstaan waar- mengevoegd met behulp van de tabelinvoer van
Wegens ernstige corrosie moesten de stalen
aan zij worden blootgesteld wanneer zij op hun SCIA Engineer.
spanten in 2018 worden vervangen. Maar de
kant worden gelegd. De complexiteit van de “SCIA Engineer was voor ons een goede keuze
vervanging was een uitdaging. Omdat de brug brugconstructie was ook een uitdaging, aange- dankzij de veelzijdigheid”, zegt Kolpaský. “We
van onderen moeilijk toegankelijk was, ontwikkelde Contruss engineering een innovatieve
Renovatie Pnovanský-brug
aanpak: de overspanningen van de brug, elk
Het Hracholusky-stuwmeer is een bekend recreatiegebied in Tsjechië, omringd door verschil57 meter lang, werden afzonderlijk vervangen.
lende campings. De dam is voorzien van een waterelektriciteitscentrale, waar het water uit de
Voor elke overspanning werd een nieuwe trarivier de Mze wordt gebruikt voor het opwekken van hernieuwbare energie. De spoorwegbrug
lieligger voorgemonteerd en op de bestaande
over de Hracholusky-dam staat bekend onder de naam Pnovanský-brug en maakt onderdeel uit
tralieligger geschoven in omgekeerde positie,
van de spoorlijn van Pnovan naar Bezdružice. De brug bestaat uit twee bakstenen brugpijlers
dat wil zeggen omgekeerd in spiegelbeeld. De
boven de dam met een hoogte van 44 meter (inclusief funderingen) en twee aardpijlers aan elke
nieuwe en oude spanten werden vervolgens sakant van de brug. De totale lengte van de brug is 210 meter en het berekende gewicht van de
mengeklemd en rond de lengteas gedraaid. Met
staalconstructie is 461.144 kilo.
behulp van deze wereldwijd unieke technologie
Eind juli 2018 is gestart met de uitgebreide reconstructie van de brug. Op 1 juli 2018 was er
werd de vervallen brug binnen slechts zes maaneen symbolisch afscheid van de oude brug, waarbij een stoomlocomotief over de brug reed. De
den vernieuwd. De nieuwe stalen constructie is
renovatie van de brug betrof de vervanging van de drie stalen boogspanten, de versterking van
eveneens een stalen vakwerkligger met een bode lagere structuur door voegwerk en de voltooiing van een voetgangersbrug voor voetgangers
venliggend brugdek, vergelijkbaar met de ooren fietsers. Het renovatieproject werd afgerond in april 2019 en op 27 april 2019 werd een
spronkelijke brug.
succesvolle belastingstest uitgevoerd. Het verkeer op de lijn werd op 30 april 2019 hervat.
“De bestaande brug moest het draaiproces zonder schade doorstaan, hoewel bruggen niet zijn

Praktijk
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Het doorrekenen van de belasting tijdens de
rotatie was cruciaal, omdat bruggen normaal
gesproken niet zijn ontworpen om op hun
kant te worden gelegd.
Simulatie van brugrotatie in SCIA Engineer.

gebruikten geavanceerde niet-lineaire gedragsfuncties om het rotatiemechanisme goed te ontwerpen en voerden alle nodige berekeningen
uit, van een globale analyse tot de evaluatie van
elke verstijving. Het rotatieproces werd gemodelleerd met bijna twintig verschillende ontwerpfasen.”

Dat de vervanging van de brug een interessante
en hoogstaande uitdaging was, werd bevestigd
door de winst van de SCIA User Contest 2020.
“Het project was zeer complex”, aldus Lukáš
Vráblík, jurylid in de categorie Civiele constructies, “en de winst was niet alleen te danken aan
de esthetiek, maar ook aan de invulling van het

tijdschema en de milieuduurzaamheid die er
bij werd gerealiseerd, aangezien het stuwmeer
tijdens de bouw niet werd aangetast. Contruss
engineering demonstreerde dan ook perfect hoe
de SCIA Engineer-software te gebruiken is.” n
www.scia.net
www.contruss.cz
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Implementatie PDM-systeem verhoogt ontwerpsnelheid

Engineering bij Martin Stolze
gebaat bij hergebruik informatie

Door Lambert-Jan Koops

Martin Stolze is een technisch productie- en installatiebedrijf dat is gespecialiseerd
in de automatisering van intern transport binnen de tuinbouwsector en daarnaast
ook transportbanden en verpakkingslijnen levert voor de kleinpak groente en
fruit en distributiecentra. De engineeringafdeling van het bedrijf ontwerpt onder
andere interne transportsystemen bestaande uit transportbanden, oppotmachines, rollenbanen en watergeefstations, die zijn te combineren tot een totaalsysteem. Norbert van Leeuwen, teamleider engineering bij Martin Stolze, vertelt
over de manier waarop deze producten tot stand komen.

“O

nze corebusiness bestaat uit
het ontwerpen van producten
voor de tuinbouw en dan met
name de pot- en plantkwekers, waarvoor we
transportsystemen leveren. Die systemen zorgen ervoor dat potten uit de schuur in de kas
terechtkomen en teruggaan wanneer er moet
worden geoogst. Ook leveren we bijpassende oplossingen voor de handling van de potten, waarbij units de potten bestickeren, ze
vullen met grond of van stekjes voorzien. We
leveren ook complete verwerkingslijnen met
geïntegreerde weegtafels en flowpackers
aan de kleinpak groente- en fruitverwerkers.
Ook die producten ontwikkelen en maken
we zelf”, zo vertelt Van Leeuwen.
In totaal heeft Martin Stolze net iets meer
dan zestig medewerkers, waarvan vijf ontwerpers de engineeringsafdeling bevolken.
In verband met de grote vraag naar de producten is Martin Stolze niet alleen op zoek
naar nieuwe ontwerpers, maar is er ook veel
aandacht voor het zo efficiënt mogelijk inrichten van het ontwerpproces. “We hebben
een range van standaardbanden die min of
meer van de plank komen. Die komen dan
ook niet eens meer op de tekenkamer. Voor
andere aanvragen geldt dat we het liefst
nieuwe producten ontwerpen op basis van
wat we intern onze ‘legoblokken’ noemen.
Die zijn allemaal goed te combineren, zodat
we snel specifieke producten kunnen voorstellen voor specifieke klanten. Hoe snel dat
gaat hangt voornamelijk af van de vraag die
een klant heeft”, zo legt Van Leeuwen uit.

Praktijk

Norbert van Leeuwen, teamleider engineering bij Martin Stolze: “Het liefst ontwerpen we nieuwe producten op basis
van goed te combineren ‘legoblokken’, waarmee we snel specifieke producten kunnen maken voor specifieke klanten.”

Product en advies
De vraag van de klant kan sterk uiteenlopen qua
complexiteit. Van Leeuwen schetst hoe een opdracht binnen Martin Stolze een product wordt
als een klant wat meer wil dan een standaardoplossing. “We zitten in de gelukkige positie dat
we niet veel acquisitie hoeven te doen en vaak te
maken hebben met mensen die onze producten
al kennen en bijvoorbeeld willen uitbreiden. Zij
vragen dan niet zozeer om een product, maar
vooral om advies. Onze accountmanagers gaan
met de klant om de tafel om in kaart te brengen
welke vraagstukken er precies moeten worden
opgelost. Accountmanagers hebben daarbij de
beschikking over een 2D CAD-programma, zodat ze een voorstel kunnen doen voor een oplossing, vooral rekening houdend met de beschikbare ruimte en de routing. De accountmanager

heeft tijdens het offertestadium contact met de
engineeringafdeling, zodat we zeker weten dat
een aangeboden oplossing ook technisch goed
uit te voeren is.
Wanneer de offerte geaccordeerd is door de
klant, volgt er een kick-offmeeting. Vanaf dat moment loopt het contact met de klant via de projectleider, waarbij die laatste ervoor zorgt dat
alle details door de klant aangeleverd worden
zodat de engineer deze kan gebruiken voor het
ontwerp. Na goedkeuring van dit ontwerp door
de klant, zal de engineer het geheel detailleren
en gereedmaken voor productie. Dat laatste is
overigens nog wel een behoorlijke administratieve taak, maar het levert de juiste informatie
op voor de werkplaats, die daarna het systeem
bouwt en levert.”
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eigenaardigheden in zitten, maar dat is op dit
moment de meest efficiënte manier van werken.”

Actie vereist

Martin Stolze is als technisch productie- en installatiebedrijf gespecialiseerd in de automatisering van intern transport
binnen de tuinbouwsector.

Echt ontwerpwerk
De 2D-tekening van de verkoper is puur een plattegrond met wat zijaanzichten waar de logistiek
van de bandensystemen is ingetekend. De engineeringafdeling van Martin Stolze neemt de tekening dan ook niet over. “Effectief beginnen we
maatvoeringstechnisch van nul af aan”, legt Van
Leeuwen uit, die erbij vertelt dat het ontwerpwerk
in HiCAD plaatsvindt en er op een andere manier informatie wel wordt hergebruikt. “We zijn
begonnen met de aanleg van een onderdelenbi-

bliotheek, zodat we daaruit kunnen putten, maar
die is nog lang niet compleet, aangezien het vullen van de bieb best wel een arbeidsintensieve
klus is. Daarom pakken we er bij een nieuwe
opdracht momenteel vaak een eerder gemaakt
project bij dat lijkt op de nieuwe aanvraag.
Daarbij proberen we waar mogelijk delen van
het project over te nemen en passen we zaken
aan waar dit nodig is. Dat is minder handig dan
werken vanuit een bibliotheek omdat oude projecten soms revisies hebben gehad of er andere

De aanleg van de HiCAD-bibliotheek is niet het
enige achtergrondproject dat tijd en aandacht
vraagt op de engineeringsafdeling van Martin
Stolze. Recent is het productgegevensbeheerprogramma Helios geïmplementeerd en ook
daarvoor is actie vereist. Van Leeuwen vertelt
over het traject dat al is doorlopen en wat er nu
nog gebeuren moet. “Helios is voor ons handig
om allerlei redenen, bijvoorbeeld omdat het de
samenwerking binnen een project goed coördineert, maar het is vooral nodig voor de koppeling met ons ERP-pakket. Toen ik hier zeven jaar
geleden kwam werken, hadden we nog een
eigen databasesysteem. Vanwege de groei voldeed dat op enig moment niet meer en is er gekozen voor Ridder iQ, een bekende naam in de
maakindustrie. Met de introductie van dit nieuwe
ERP-systeem werd ook de behoefte aan kant-enklare stuklijsten groter. Het bleek alleen nogal
veel werk om ze van HiCAD naar Ridder iQ te
krijgen. Er waren wel tools, maar die waren om-

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen voor boombeheer

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

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

Hittestress:
In de gebieden
met bomen is het
koeler dan in
de gebieden
zonder bomen

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

Meer weten?
Kijk op www.neo.nl/boombasis of bel
met een van onze adviseurs voor
een afspraak: (033) 21 00 700
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Transportoplossingen kunnen sterk uiteenlopen qua complexiteit en zijn vooral afhankelijk van de beschikbare ruimte
en routing.

De opzet voor een intern transportsysteem, uitgewerkt in HiCAD.

slachtig of deden niet precies wat we wilden. Bovendien kwamen er steeds meer tekenaars bij op
de engineeringsafdeling, zodat het beheersbaar
houden van het tekenwerk ook steeds belangrijker werd. Beide zaken zouden kunnen worden
opgelost met een PDM-systeem, vandaar dat we
op zoek zijn gegaan naar een pakket dat goed
bij onze werkzaamheden zou passen.”

met vertrouwen tegemoet zagen. Van Leeuwen
vertelt hoe de samenwerking met de leverancier
de laatste jaren is geïntensiveerd: “Toen ik hier
kwam werken, had Martin Stolze nog geen
onderhoudscontract bij ISD en als gevolg daarvan liepen we vaak tegen allerlei grenzen op:
updates werden niet automatisch doorgevoerd
en bij vragen of problemen moesten we het allemaal zelf uitzoeken omdat er geen ondersteuning beschikbaar was. We hebben toen toch
gekozen voor een onderhoudscontract en dat
is wel echt heel nuttig gebleken. Zeker met de
huidige vraag naar onze producten is het handig dat alle softwaretechnische zaken zo soepel
mogelijk verlopen en de engineers zo weinig
mogelijk met randzaken te maken hebben.”
In het voorjaar van 2020 werd besloten om voor
Helios te gaan en in september van dat jaar is de
implementatie gestart. Daarbij moest niet alleen
Helios worden geïntroduceerd, maar ook de
koppeling met het ERP-pakket tot stand komen.
“In totaal waren er ruim twintig dagen consultancy mee gemoeid,” vertelt Van Leeuwen, “al
dan niet online vanwege corona en uiteindelijk
is de implementatie dit voorjaar afgerond. Momenteel zitten we in het stadium dat we al onze
bestaande producten in Helios moeten invoeren.
Dat is alleen weer heel veel werk, ook omdat alle
informatie daarna nog een keer naar Ridder iQ
moet worden geëxporteerd. We hebben duizenden producten en onderdelen, en met de huidige
vraag naar onze producten valt het niet mee om
daar tijd voor vrij te maken.”

Productconfigurator

Implementatietraject
Na enig onderzoek kwamen Van Leeuwen en
zijn collega’s tot de conclusie dat Helios een
goede keus zou zijn als PDM-pakket: het is
van dezelfde leverancier als HiCAD, zodat de
compatibiliteit met de ontwerpsoftware gegarandeerd was. De relatie met ISD was bovendien
dusdanig goed dat ze het implementatietraject

Al met al zijn de technische oplossingen dus
voorhanden bij Martin Stolze, maar kunnen ze
nog niet optimaal worden ingezet omdat de
reguliere werkzaamheden voorkomen dat de
systemen worden gevuld. “Om daar meer voortgang in te krijgen, zijn we als bedrijf dan ook
actief op zoek naar extra engineers die kunnen
helpen bij het vullen van de verschillende databases. Ik heb goede hoop dat die mensen op
korte termijn aan boord zullen komen en dat we
dan ook snel heel veel profijt zullen hebben van
die oplossingen. Op de langere termijn willen
we een productconfigurator ontwikkelen zodat
we nog sneller klantspecifieke producten kunnen ontwerpen, maar daar is het nu echt nog te
vroeg voor. Dat is op zich niet erg, want we kunnen het werk met Helios en HiCAD prima aan,
maar het kan natuurlijk nooit kwaad om alvast
wat verder te kijken.” n
www.martinstolze.nl
www.isdgroup.com/nl

Ook transportbanden en verpakkingslijnen voor de kleinpak groente en fruit en distributiecentra worden ontwikkeld
en geleverd door Martin Stolze.
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Ontwerp moet dataverkeer van de toekomst aankunnen

Adviezen voor een slimme
gebouwinfrastructuur
Door de redactie

Tijdens de recente lockdownperiodes is de waarde duidelijk geworden van een slimme gebouwinfrastructuur. Deze infrastructuur kan een veilige werkomgeving mogelijk maken,
het digitaliseren van bedrijfsprocessen ondersteunen en de CO2-emissie helpen reduceren. Het is dan ook verstandig om daar bij het ontwerp van gebouwen al rekening mee te
houden, stelt Stuart McKay, business development manager van Panduit.

D

e laatste jaren wordt de functionaliteit van
gebouwautomatiseringsystemen steeds
waardevoller door de toevoeging van IoTsensoren voor realtime datacollectie en daarop
gebaseerde business-intelligence-analyses. Het is
dan ook de verwachting dat datastreams, automatisering- en managementfuncties de komende
jaren verdergaand geïntegreerd worden voor
een experience-gestuurde optimalisatieslag en
een flexibel schaalbare, slimme gebouwinfrastructuur.
Gartner voorspelt enige tijd de groei van het
aantal verbonden apparaten, sensoren, systemen in het IoT. Als gevolg hiervan moeten er veel
meer en grotere datastreams worden verwerkt
van bestaande en nieuwe digitale toepassingen.
De komende jaren staan organisaties dan ook
voor de uitdaging om alle gegenereerde data te
analyseren en te benutten voor het optimaliseren
van hun gebouwprestaties.

Trends gebouwtechnologie
Steeds meer apparaten met meer functionaliteit
en meer sensoren die data verzamelen over de
gebruiksintensiteit, temperatuur en andere conditiewaarden, vergroten de druk voor het creëren
van een slimme geïntegreerde gebouwinfrastructuur, stelt McKay. Tegelijkertijd verlaagt de verbeterde data-uitwisselbaarheid de drempel voor
het centraliseren van informatiemanagment op
een bedrijfsbreed softwareplatform. Omdat een
gebouwinfrastructuur tientallen jaren meegaat is
het belangrijk om rekening te houden met trends
bij het ontwerpen en implementeren van zowel
bekabelde als draadloze netwerkverbindingen.

Alle gebouwsystemen via IP
Eigenaren/beheerders en huurders van gebouwen kunnen via een geïntegreerde IP-infrastructuur eenvoudig en tegen lagere kosten
GAS-toepassingen implementeren en onder-

Met steeds meer apparaten en meer sensoren die data verzamelen wordt een slimme, geïntegreerde gebouwinfrastructuur steeds belangrijker voor ontwerpers.

ling laten communiceren. Bedrijven die zowel
hun Total Cost of Ownership willen verlagen
als de flexibiliteit vergroten, doen er volgens
McKay dan verstandig aan om bij investeringen in gebouwtechnologie te anticiperen
op het feit dat alle communicatie via IP zal
gaan. Deze integratie vereenvoudigt ook het
verzamelen en analyseren van realtime data
voor het optimaliseren van de systemen en het
energieverbruik.
Bij de investering in gebouwtechnologie adviseert McKay om niet te besparen op kwaliteit
en flexibiliteit, en dus uit te gaan van een ontwerp dat de applicatie- en datagroei tijdens
de komende decennia aankan. Gezien de
verwachte groei van het aantal verbonden
apparaten, sensoren en systemen en alle data
die ze genereren, is het daarbij in zijn ogen
belangrijk dat ze zowel gemakkelijk aan te
sluiten als te verplaatsen zijn.

Faciliteer virtueel samenwerken
Het laatste advies van McKay voor het creëren
van een slimme en flexibele gebouwinfrastructuur, is het faciliteren van virtueel samenwerken.
Tijdens de COVID-19-pandemie zijn grote groepen mensen via Teams en Zoom gaan werken en
leren. Ook zijn organisaties meer gebruik gaan
maken van flexibele werkruimten, om medewerkers een alternatief te bieden voor vanuit huis of
in het eigen kantoor werken. Ook voor professioneel virtueel samenwerken zijn in alle werkomgevingen moderne oplossingen nodig en is een
flexibel schaalbare, slimme gebouwinfrastructuur
onontbeerlijk. n
www.panduit.com
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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?

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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AutoCAD Update

Revit (BIM), AutoCAD, 3ds Max, Unity
Fusion 360 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 unieke 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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HET KRACHTIGSTE
ThinkStation P350 SFF
INSTAP WORKSTATION €726
EXCL. BTW.

Ervaar de kracht van een workstation voor de prijs van een desktop
met de ThinkStation® P350; gebouwd voor bedrijfskritische taken
die superieure betrouwbaarheid en prestaties vereisen.

P350
• Beschikbaar in een Tower, Small Form Factor en Tiny formaat voor elke werkplek
• Intel® Xeon® W-Series of 11e Gen Intel® Core™ processoren
• Ondersteuning voor VR-ready NVIDIA RTX™ A5000 grafische kaart
• Tot 128 GB, 3200MHz geheugen
• Tot 11 onafhankelijke Displays
• Windows 10 Pro

Powered by Intel® Xeon® processor

Powered by Intel® Core™ 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.

