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Lid van:

De zomervakantie is ten einde, en we zijn weer terug op onze stek. Terug in Nederland (of België),
terug op de werkplek. Menig landgenoot maakte een bewogen tijd door. Niet alleen domineerde
de berichtgeving over de vliegramp met de MH17 in Oekraïne het dagelijkse nieuws, in een 
verbazend laag tempo sijpelde er, buiten de traditionele media om, door dat er ook vrienden,
vrienden van vrienden en buurtgenoten waren omgekomen. Onder de in totaal 298 dodelijke
slachtoffers bevonden zich 196 Nederlanders.

Geopolitieke problemen waren aan de orde van de dag vanaf het moment dat het vliegtuig neer-
stortte in oorlogsgebied. Noodhulp was niet nodig: alle inzittenden waren op slag dood. Echter,
het was direct duidelijk dat het bezoeken van de rampplek een complexe zaak zou worden.
Seperatisten waren, gesteund door Rusland, in gevecht met het Oekraïense leger. Hoe gaat de
regering te werk om de slachtoffers naar huis te laten terugkeren?
Wat moet er gebeuren met alle persoonlijke bezittingen die
verspreid zijn geraakt over een groot gebied? Hoe komen
de nabestaanden, de luchtvaartmaatschappijen en de rege-
ring er achter wat er eigenlijk precies gebeurd is als er geen
toestemming is om de rampplek te bezoeken?

Al gauw ging de aandacht terug naar verantwoordelijken in
Nederland zelf. Op welke gronden is besloten dat het veilig
zou zijn om een passagiersvliegtuig over een verklaard
oorlogsgebied te sturen? Hoe zijn de risico’s gewo-
gen toen de afweging werd gemaakt dat een
Nederlands vliegtuig ‘op hoogte’ zijn gangbare
route vervolgde, terwijl luchtvaartmaatschappijen
uit andere landen de regio gingen mijden?

Aan al bovenstaande vragen liggen geo-informa-
tie, locatie-, tijdinformatie en 3D-gegevens ten
grondslag die koppelbaar zijn op de kaart. Op
het moment van schrijven is ongeveer tweederde
van de slachtoffers geïdentificeerd. Er is al duide-
lijk geworden dat er grote verbeteringen mogelijk
zijn in de uitwisseling van gegevens tussen de analis-
ten van vliegmaatschappijen. In de komende jaren en
maanden zullen er rapporten verschijnen die deze tragi-
sche ramp met een ongelofelijke precisie kunnen duiden. 

De ramp is echter niet voorkomen met behulp van al die schit-
terende (geo-)data, die natuurlijk voordat het vliegtuig neer-
stortte ook al aanwezig was. Daarom is het gepast dat ieder-
een die op dit moment belangrijke ondersteunende diensten
verricht in het onderzoek naar de ramp, zijn plek weet.

Remco Takken, 
Hoofdredacteur GIS-Magazine

Fotografie: © www.bestpictures.nl
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Bijblijven met de juiste kennis
en vaardigheden is cruciaal
in een sterk veranderende
wereld. Het Esri-opleidings-

programma sluit hier op aan.

Naast aankondigingen van
nieuwe releases van het be-
kende ArcGIS-platform, lag
de nadruk ditmaal vooral op
nieuwe content, app-relea-
ses, 3D-technologie en het

web als het centrale medium
dat gebruikers, data en tech-
nologie met elkaar verbindt.

GeoWeb wordt onder ande-
re ingezet om maatschappe-

lijke vraagstukken op te 
lossen, maar ook bouwpro-
jecten worden efficiënter 
aangepakt, en GeoWeb
zorgt voor meer veiligheid 

op het water. 

De realisatie van de
Basisregistratie Grootschalige
Topografie is in vier ‘etappes’

te behalen. 

Op 1 juli 2014 heeft
Operatie NUP (KING/

VNG) de i-Versneller Geo
afgerond. Met deze Ver -
sneller werd onder meer
beoogd een impuls te 

geven aan de invoering
van de Basisregistratie

Groot schalige Topografie
(BGT) door de gemeenten.

Na vier jaar Parijs kwam de
GIS Rail Summit dit jaar naar
Nederland. In het Utrechtse
Spoorwegmuseum vond de
summit een passend onder-
dak, met ProRail als gast-

heer.

Middels Linked Data kunnen
mensen en organisaties gege-
vens delen, zodat niet iedereen
meer eigen lijsten of datasets
hoeft bij te houden. Je kunt

daarin ook informatie aantreffen
die je zelf nog niet had.

Op termijn wil de gemeente
Dronten de hele ICT-omgeving

buiten de deur plaatsen.
‘Ontzorgen’ in plaats van ‘zelf
doen’. ‘Geo’ is een onderdeel

van die beweging. 
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Op termijn wil de gemeente Dronten de hele ICT-omgeving buiten de
deur plaatsen. ‘Ontzorgen’ in plaats van ‘zelf doen’. ‘Geo’

is een onderdeel van die beweging. 
Door Remco Takken

Dronten wordt ontzorgd

G
emeentelijke organisaties hebben diverse uitdagingen
en doelen. Het beheren van een ICT-infrastructuur
behoort echter niet tot de kerntaken. Door van cloud-
diensten gebruik te maken, kan de organisatie zich
richten op haar eigen werkprocessen. Het technisch

applicatiebeheer en het onderhouden van software en hardware
wordt dan automatisch geregeld. Diensten worden geleverd volgens

een vastgesteld ‘service level agreement’ (SLA), en bovendien
beschikt de organisatie over een schaalbare en gestandaardi-
seerde ICT-omgeving waarmee tijdig is te anticiperen op ver-
anderingen van de gebruikersvraag of van wet- en regelge-
ving. De NedGraphics Cloudservices worden gefaciliteerd
door KPN, waarbij de gegevens op een afzonderlijke loca-
tie extra worden bewaard voor herstel, indien nodig. 

Gemeente Dronten
In Dronten draait momenteel een proefomgeving in de
cloud met drie databases: NGdW (muteer-omgeving),
NedPlan (bestemmingsplannendatabase) en Ned Geo -
magazijn (de raadpleegdatabase/geoviewer). De
BOR staat al in de cloud bij Antea Group en deze
is ook gekoppeld met NGdW. Voor de duidelijk-
heid: wanneer een gemeente besluit om haar inter-
ne werkomgeving in de cloud te plaatsen, staat
dit los van de landelijke voorziening, feitelijk ook
een soort cloud waar gebruikers hun gevalideer-
de geodata vandaan (moeten) halen.
Peter Keijzer, coördinator vastgoed en geo-infor-
matie (GIS) legt uit wat de achtergrond is voor
het werken in de cloud: “Onze gemeente heeft
een bepaalde visie. Het uitgangspunt is: waar je

kúnt ontzorgen, daar láát je ontzorgen. Dat heeft
niets te maken met beveiliging of met kosten, het heeft

te maken met kwaliteit. Als je iemand kan vinden die het
beter kan dan jijzelf, dan moet je daarvoor gaan. Wij
zijn van mening dat een leverancier die een cloud-oplos-
sing aanbiedt, sowieso de drive heeft om datgene wat
hij aanbiedt zo goed mogelijk te doen. Uiteindelijk is het
resultaat ook beter dan wanneer je het zelf zou doen.” 

Applicatieperikelen
Keijzer onderkent dat gemeentelijk ICT-beheer geen ge -
makkelijke zaak is. “Ook in Dronten hebben we veel tech-

Werken  i n  de  c l oud
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Hendrik-Jan de Vries van NedGraphics en
Peter Keijzer van de gemeente Dronten.



nische applicatieperikelen
meegemaakt. Dat is geen ver-
wijt. Problemen werden niet
zozeer veroorzaakt door de
leveranciers of door de ICT-
beheerders. De geografische
wereld is gewoon enorm in
ontwikkeling. Om die ontwik-
kelingen bij te kunnen hou-
den, moet je ook applicatie-
technisch ontwikkelen. Dat
vraagt heel veel van je inter-
ne ICT-omgeving. De afgelopen jaren is
keer op keer bewezen: dat kunnen we
gewoon niet zo goed. Er is in het verleden
al van alles besproken en besloten. Onze
afdeling is bijvoorbeeld op een hoger auto-
risatieniveau gebracht dan een ‘normale’
gebruiker. Op zich is dat prachtig, maar
eigenlijk zou je geen verschil moeten aan-
brengen tussen gebruikers. Je krijgt daar al
snel uitzonderingen op – achterdeurtjes –
en er ontstaan allerlei nieuwe eilandjes en
dus nieuwe problemen. Ook de leveranciers
willen een stabiele omgeving om hun pro-
ducten te kunnen neerzetten.”

Relaties tussen ICT-omgevingen
Er is niet gekozen om de functie van de
applicatiebeheerder zwaarder te maken.
Keijzer denkt dat dat geen oplossing is:
“Het probleem zit hem in de relaties die je
onderling maakt met de andere applicaties.
Je hebt een Oracle-10-omgeving, met
Centric, of met GBI, noem het maar op. Die
moet je allemaal volgen, bijhouden en op
tijd vernieuwen. Recentelijk hebben we ver-
gelijkbare trajecten gezien bij de gang van
Windows XP naar Windows 7, van Oracle
10 naar Oracle 11. Dat is allemaal gelukt,
maar die trajecten vragen best veel tijd.” De
gemeente Dronten is ‘koploper’ op het
gebied van de Basisregistratie Groot scha -
lige Topografie (BGT). Keijzer vindt de BGT
een mooi praktijkvoorbeeld: “Stel je wordt
geconfronteerd met zo’n nieuwe basisregis-
tratie en je wilt lekker opschieten. Welke

middelen en welke ondersteunende produc-
ten zijn daar voor te krijgen in de markt?
Zo’n product zou wel eens op Oracle 11
kunnen draaien. Die hobbel wordt geno-
men, maar dat betekent dat je ook in ande-
re omgevingen ineens moet upgraden.” 

Koppelingen worden complexer
Vanuit gemeente Dronten ziet Peter Keijzer
dat de ontwikkelingen in de geo-wereld ont-
zettend snel gaan. Hendrik Jan de Vries,
accountmanager bij leverancier Ned Gra -
phics voegt daar aan toe: “Gemeenten wor-
den beperkt in hun budget en gaan zich
meer en meer richten op hun kerntaken. De
wettelijke eisen worden tegelijkertijd echter
steeds hoger. Daar komt bij dat allerlei sys-
temen aan elkaar gekoppeld moeten wor-
den. Dat is een betrekkelijk nieuw feno-
meen. Waar vroeger iedere afdeling nog
een eigen adressenbestandje had, maakte
het niet zo veel uit of je aansloot of niet.
Door te werken met eenduidige basisregis-
traties stijgt de kwaliteit, maar de koppelin-
gen worden steeds complexer. Op een
gegeven moment ziet een ICT-afdeling door
de bomen het bos niet meer.” Keijzer
spreekt veel met collega’s in andere
gemeenten en hij is er duidelijk over: “Ik ben
van mening dat iedereen in de cloud kan
werken. De gebruiker merkt er helemaal
niets van. De gemeente blijft verantwoorde-
lijk voor haar kerntaken: data-inwinning, de
gegevens en de informatie. In de techniek
kun je gerust ontzorgen, laat dat aan de

markt over.” Hendrik Jan de Vries vult aan:
“In plaats van een server die ‘hier beneden’
staat, staat hij nu bij KPN. De voordelen
komen meer in beeld.” 

Samenwerking
Dankzij de cloud is een meer soepele
samenwerking mogelijk. De Vries:
“Geodata kunnen bijvoorbeeld ook toegan-
kelijk worden gemaakt voor beheerders van
de openbare ruimte, of mensen die thuis
werken. De applicatie van de BOR-leveran-
cier staat misschien ook in de cloud. Dan
werk je met connecties tussen verschillende
cloud-oplossingen.” Peter Keijzer ziet ook
samenwerking met externe partijen voor
zich: “Waarom organiseren wij zo’n cloud-
omgeving alleen voor onszelf? We hebben
straks een mooie bron in de cloud staan,
dus anderen kunnen daar ook prima
gebruik van maken. Als assemblerende
gemeente voor provincie, waterschap en
Economische Zaken zijn we bovendien ver-
antwoordelijk voor meerdere bronhouders.
Ik zou het prettig vinden als zij mee konden
kijken in de cloud. De communicatielijnen
worden dan korter, dat is toch geweldig?

www.nedgraphics.nl
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Applicatie-overzicht van het taakveld van de
afdeling VGI in Dronten. Beeld: B.J. Poiesz.



L
uc Molendijk is namens de regio Twente contractmanager voor
de opdracht aan ARCADIS voor de opbouw van de BGT. Hij ver-
tegenwoordigt de deelnemende veertien Twentse gemeenten,
de provincie en het waterschap. “De regio Twente is nu voor
een groot deel ontzorgd, vooral met betrekking tot de opbouw,

de actualisatie en het inlezen in de database. Daarna zijn we echter
wel zelf aan zet om de data te gaan leveren aan de landelijke voor-
ziening, en eventueel om te koppelen aan beheer. De opdracht is het
opleveren van een bestand dat voldoet aan de regels van de BGT, en
in de meeste gevallen ook een relevant stuk van het IMGeo. We heb-
ben de aanbesteding zó in elkaar gezet dat alle partijen de keuze
hadden uit een menukaart, waarin zij zelf hebben aangegeven hoe-
veel zij in de opbouw van de BGT willen meenemen. Een specifiek
onderdeel van de opdracht die ARCADIS van ons kreeg om de BGT te
maken, is om de data in de database te zetten. Voor de meeste deel-
nemers is dit de NGdW-database. Dat is complex, we weten dat dat
technisch soms lastig is. We zien dan ook graag dat NedGraphics is
ingeschakeld om mee te denken.” 

Eigen uitgangspunten van bronhouders
De menukaart die in de aanloop van het Twentse BGT-project is samen-
gesteld, beslaat ongeveer tien kantjes. De hele IMGeo is er in opgeno-
men, waarin deelnemers hun wensen konden aanvinken, met daarbij
de keuzes ‘voor landelijk gebied’, ‘voor stedelijk gebied’ of ‘beide’.
Geert-Jan van Rooij is accountmanager bij NedGraphics. Hij beziet
de samenwerking op ICT-gebied en zegt: “De deelgebieden die je kunt
onderscheiden, zijn cruciaal in dit project, het weerspiegelt de uit-
gangssituaties van de deelnemende gemeenten. Dat verklaart waarom
de wensen zo verschillend zijn. Sommige van hen zijn al jaren zelfme-
tend; zij zijn dus ook veel verder.” Molendijk schetst: “Met name Almelo
was al heel ver. Zij hebben dan ook vrij weinig in de aanbesteding
gezet. Zij zeggen: wij doen mee, en we willen de anderen ook hel-
pen. Dat vind ik erg mooi. Een zelfmetende gemeente is zich over het
algemeen meer bewust van wat er op ze afkomt. Een afnemende
gemeente liet zich al ten tijde van de GBKN ontzorgen, de voorloper
van de BGT. Zo’n gemeente moet nu een slag maken: wat wil ik pre-
cies, wat moet er worden ingewonnen voor het beheer en waarom? In
de grotere steden heb je vaak meer kennis en kunde.” 

Regie
De regie ligt bij de bronhouders zelf. Luc Molendijk stelt: “Wij contro-
leren ARCADIS nadrukkelijk, ook met collega’s van het waterschap erbij.”
De provincie Overijssel maakt de BGT zelf, maar werkt actief samen
bij het afstemmen van de bronhoudergrenzen. Bij de controles worden
er luchtfoto’s geplaatst onder de aangeleverde bestanden. Ongeveer
driehonderd verschillende objecten van alle deelnemende bronhou-
ders worden onder de loep genomen. Er wordt onder meer gekeken
of de provinciale grens aansluit, of specifieke objecten (bijvoorbeeld
stuwen van de waterschappen) op de juiste wijze ‘geknipt’ zijn. 

ARCADIS maakt BGT, dataopslag in NedGraphics NGdW
Het maken van de BGT, zoals het inwinnen van data uit stereoluchtfo-
to’s, gebeurt door ARCADIS; de data worden opgeslagen en verwerkt in
NedGraphics-software. Joost Visschedijk is projectleider bij de advies-
groep voor informatiemanagement bij ARCADIS. “Eerst zorgen we dat
de geometrie goed is. We hebben de kartering uitgevoerd, de kaart
opgeschoond en geherclassificeerd, en de bronhoudergrenzen met de
provincie afgestemd. De vlakken sluiten aan, de topologie is BGT-con-
form en lijn- en grensclassificaties zijn ingevuld. Kortom: het hele
bestand is gestructureerd en vlakvoorbereid. Dit is echter nog geen
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Bij de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie is samenwerking met
omringende gemeenten en andere bronhouders een goede optie. In de regio Twente heb-
ben alle veertien gemeenten, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel
de handen ineen geslagen om de BGT-opbouw gezamenlijk te realiseren. Hiervoor heb-
ben zij gezamenlijk een aanbesteding georganiseerd die door ARCADIS is gewonnen.Door Remco Takken

De BGT in Twente
Reg iona l e  s amenwerk ing

September 2014-6

Joost Visschedijk van ArcADIs, Geert-Jan van rooij van NedGraphics
en Luc Molendijk van regio Twente.



BGT, maar een tussenresultaat. Hiermee zijn we naar de gemeenten
van de regio Twente gestapt ter controle.” Volgens Visschedijk is het
traject bewust in twee delen geknipt. De attributen zijn immers nog niet
ingevuld. “We willen de gemeenten actief meenemen in het proces,
om ze te laten zien wat je allemaal tegenkomt. Wat speelt er, hoe
werkt het, hoe komt het tot stand?”

Objectregistratie in NGdW
De voorkomende classificaties zijn op dit moment nagenoeg in over-
eenstemming met de standaard regelgeving van NedGraphics
NGdW. ARCADIS werkt hierbij aan de NGdW-objectregistratie met
de geo-software GEOCAD. Visschedijk: “Voor deze eerste controle
was het aanleveren van CAD-bestanden afdoende, maar we heb-
ben ook een deel van de bestanden in NGdW opgeleverd, met
onbenoemde vlakken. Dat bleek inderdaad een lastige klus te zijn.”
Een saillant detail: wanneer een bestand zou worden opgeleverd
als GIS-bestand, zou de nauwkeurigheid onvoldoende zijn voor de
BGT. Visschedijk legt uit: “Een GIS maakt vlakken. Wanneer een
lijn niet aansluit, of hij overlapt, dan maakt een GIS daar gewoon
een vlak van. Het resultaat is, dat daar een klein gaatje zit, of een

kleine overlap. Dat kan een tiende millimeter zijn, maar het blijft
een overlap of hiaat. Door het gebruik van NGdW komen deze fou-
ten eruit zodat ze hersteld kunnen worden. Eenmaal in NGdW kan
je ervan uitgaan dat het bestand technisch goed is.” 

Enthousiaste en betrokken sfeer
De onderlinge samenwerking tussen de bronhouders onderling en
met ARCADIS en NedGraphics vindt plaats in een enthousiaste en
betrokken atmosfeer. Stapsgewijs wordt er toegewerkt naar de reali-
sering van de BGT. Dit regionale pact, waarin de bronhouders als
regisseurs optreden, laat zien dat de combinatie van individuele
verantwoordelijkheden, maatwerk en betrokkenheid bij de uitvoe-
ring wenselijker is dan domweg ‘alles uit handen geven’. Daarmee
is het ook een voorbeeld voor andere regio’s. De opbouw van de
BGT moet door gemeenten en de andere bronhouders op 1 januari
2016 zijn afgerond. Alle partijen zien deze planning voor Regio
Twente met vertrouwen tegemoet.

YouTube: bit.ly/1sr1j37 
www.nedgraphics.nl 
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In de aanloop naar de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie speel-
den er verschillende zaken in de gemeente Leeuwarden. De nieuwe gemeentesecretaris
stuurde aan op samenwerking met omliggende gemeenten, de informatieadviseur keek
iets verder dan gebruikelijk en bracht de toekomstige beheerfase in beeld.Door Remco Takken

Een BGT-systeem voor de hele keten

L
ucas Kerremans is teamleider
Geo-informatie bij de ge meente
Leeuwarden. Hij zag hoe de
nieuwe gemeentesecretaris in
zijn gemeente, Rein dert Hoek,

vol inzette op samenwerking met ande-
re gemeenten. Dat was het startsein
voor de geo-afdeling om, vanuit een
maatschappelijk verantwoordelijkheids-
gevoel en in zicht in de problematiek
van kleinere ge meen ten, de deuren
open te zetten voor regionale samen-
werking op het gebied van de BGT.
Kerremans: “Het gaat dan niet om het
ontzorgen, maar om wederzijdse
samen werking en ondersteuning in ver-
schillende processen.”

Concreet
De BGT-samenwerking neemt inmid-
dels concrete vormen aan. De twee
gemeenten die tot nu toe bij Leeu -
warden zijn aangehaakt, Litteren sa -
deel en Leeuwarderadeel hebben dat
gedaan vanuit dezelfde motivatie: ze
gaan herindelen en worden in de toe-
komst volledig of gedeeltelijk aan
Leeuwarden toegevoegd. “We bouwen nu de BGT van Leeuwar de -
radeel, en we gaan hem ook beheren. Dat is een logische stap, omdat
deze gemeente in 2018 gaat herindelen en waarschijnlijk volledig
aan Leeuwarden wordt toegevoegd”, aldus Lucas Kerremans.
Leeuwarden staat in principe ook open voor andere gemeenten die
willen samenwerken. Kerremans stelt: “In principe hanteren we het uit-
gangspunt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als er meer gemeen-
ten aankloppen, moeten we natuurlijk ook serieus kijken of we het ook
kunnen behappen, en zo ja: hoe gaan we dat dan plannen?”

Hoe realiseer je samenwerking?
Gemeenten die niet zelf de BGT opbouwen, kunnen kiezen voor een
regiefunctie. Een goed uitgangspunt is de samenwerking op te zoeken
in de regio, en vervolgens je kennis te delen. Leeuwarden is natuurlijk
een flinke gemeente, die goed op de rit zit op het gebied van de BGT.
Kerremans legt uit waar volgens hem de moeilijkheid zit bij de markt-
oriëntatie van kleinere gemeenten als het gaat om het beheer van geo-

informatie: “Wanneer een kleine
gemeente de markt op gaat, krijgt
deze allerlei deelaspecten aangebo-
den, die nog in de bestaande gege-
venshuishouding moet worden ver-
werkt. Een voordeel dat je kunt
be halen door de BGT bij een gemeen-
te als Leeu warden onder te brengen,
is dat wij automatisering van de gehe-
le keten kunnen bieden.” Leeuwarden
beheert de BAG-applicatie, de GIS-
viewer en NGdW voor een externe
gemeente als hosting-oplossing. “We
verzorgen dan voor de gehele keten
het proces: van landmeetkundige
inwinning tot aan het gebruik in de
BOR en het civieltechnische bureau.”

Het BGT-systeem
De kernapplicatie voor de BGT in
Leeuwarden is NedBGT, dat wil zeg-
gen: de databasebeheer-omgeving
NGdW en GEOCAD voor Micro Sta tion
als grafische schil er omheen. De tools
die de gemeente Leeuwarden op dit
moment inzet, zijn geschikt voor de
opbouw én voor het toekomstige

beheer van de BGT. Dat is een opvallend gegeven, dat al in de aanbe-
steding naar voren kwam. Syds Post, informatieadviseur bij de gemeen-
te, speelde een belangrijke rol bij de bewustwording omtrent de manier
van inwinnen, het nadenken over de beheerfase en de koppeling met
andere systemen. “Syds maakte ons duidelijk dat een duurzame oplos-
sing uit meer componenten moest bestaan dan een database en een
CAD-systeem. Van daaruit zijn we dan ook zaken gaan toevoegen aan
ons wensbeeld. Bijvoorbeeld het karteren uit cyclorama-foto’s.
NedGraphics heeft hiervoor de GlobeSpotter-koppeling ingebouwd in
het BGT-systeem. Wij wilden bovendien zelf de optie hebben om te kun-
nen stereokarteren. Als je mutatiegegevens terugkrijgt van een leveran-
cier, en deze gaat verwerken in je eigen omgeving, krijg je er toch nog
erg veel werk van. Stereokarteren kan tegenwoordig heel nauwkeurig,
en we hebben er de capaciteit voor. Het is ook heel efficiënt: voor veel
objecten hoef je niet meer het veld in.” Gekozen is voor het stereokar-
teersysteem van Orbit GT. Ook deze manier van inwinnen werkt geïnte-
greerd in NedBGT.

Samenwerken  en  kenn i s  de l en  i n  L eeuwarden
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Lucas Kerremans, Gemeente Leeuwarden en Hendrik-Jan de Vries, NedGraphics.



Landmeten
Een andere, meer traditionele manier van inwinnen, is de landmeet-
kundige (terrestrische) methode, die bij een zelfregistrerende
gemeente als Leeuwarden traditiegetrouw aanwezig is. “We had-
den het landmeten prima op de oude manier kunnen voortzetten”,
legt Kerremans uit, “met een veldboek naar buiten en op de GBKN-
manier je punten en lijnen inwinnen, en vervolgens gaat de opera-
tor binnen aan de slag met het inchecken van de gegevens als objec-
ten in de NGdW-database. Wij vonden echter dat dat efficiënter
moest kunnen. We wilden een stuk van de BGT-data mee naar bui-
ten nemen om er daar direct metingen in te kunnen verwerken. Of
het dan helemaal kloppend zal zijn, dat is natuurlijk een ideaal-
beeld, misschien zelfs een utopie. Je kunt zo echter wel een stuk
conversieproblematiek uit het proces weghalen.” Voor dit proces
wordt GEOCAD2Leica ingezet. 

Beheer Openbare Ruimte en de toekomst
Middels een StUF-connector verzorgt NedGraphics het berichtenver-
keer tussen NGdW en de aanwezige applicatie voor het beheer
van de openbare ruimte (BOR). Op dit moment is dat in Leeuwarden
echter nog toekomstmuziek. Dat heeft te maken met de keuze voor

een nieuwe BOR-applicatie. Een andere mogelijke vernieuwingsslag
wordt onderzocht in een pilot waarin het gebruik van de
Nederlandse CAD Standaard (NLCS) centraal staat. “Waar lopen
we tegenaan als we tegen een tekenaar zeggen: ‘ga maar eens,
conform de richtlijnen die NedGraphics, Antea Group en Geonovum
hebben opgesteld, met een BGT-bril die NLCS gebruiken.’ Hoe mak-
kelijk of hoe moeilijk is het om dat naar de BGT te converteren?”
Het is mogelijk om een stuk wegontwerp via IMGeo door te zetten
naar de BOR-afdeling. Daar zou van verschillende ontwerpvarian-
ten kunnen worden doorgerekend wat de beheerprijzen zijn na reali-
satie. “Dat doorrekenen gebeurt al, maar het kost veel tijd. Waar
we in geïnteresseerd zijn in zo’n pilot, is de uitval die je krijgt. Je
gaat van lijngericht naar objectgericht. Je moet op een bepaalde
manier tekenen. De verwachting is dat ongeveer vijf procent uitvalt,
de rest moet dan handmatig. Dat getal willen we graag toetsen.”
De regionale samenwerking is inmiddels uitgekristalliseerd, de weg
ligt dan ook open voor nieuwe innovaties.

www.nedgraphics.nl
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Ordina maakt duurzame GEO-ICT oplossingen die mensen 
echt verder helpen. Dit doen we met ESRI en Open Source GIS 
producten. We ontwikkelen innovatieve software met Java of 
Microsoft technologie. Bij Ordina staat de wereld dan ook nooit stil. 
We zetten ICT op de kaart! Letterlijk.

Om het GEO-ICT team te versterken en nog meer klanten te kunnen 
helpen met onze innovatieve GEO-ICT oplossingen zoekt Ordina 5 GEO-

ontwikkeling met inhoudelijke training en opleiding, een leuk team en 
innovatie in combinatie met GEO-ICT belangrijk vindt, dan ben je bij ons 
op de juiste plek!

 bereid om je hier verder in te verdiepen

Meer weten? Neem dan contact op met Tjerko van der Wouden, 
te bereiken op 06-26 17 25 88 of solliciteer direct op 
www.werkenbijordina.nl.
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De NLCS-tool is voor WTOP infra in eerste instantie niets meer en niets minder dan
een stuk gereedschap om de uitwisseling van (ontwerp)tekeningen mogelijk te
maken. Maar: die uitwisseling wordt steeds belangrijker.Door Remco Takken

Uitwisselen en samenwerken
Ned In f ra  T ekenen :  NLCS - Too l

September 2014-6

I
ngenieurs- en adviesbureau WTOP infra
ontwerpt vooral geluidsschermen langs
snelwegen en spoorwegen. Jaap van de
Werfhorst, eigenaar-directeur van WTOP
infra legt uit: “Geluidsschermen staan

niet in een plat vlak, maar op zowel een hori-
zontaal als verticaal alignement. Een weg is
immers nooit waterpas: die stijgt en daalt.
Elke stijl, en elk paneel heeft dan ook zijn
eigen hoek. Wij ontwerpen in een 3D-model

een soort meccano-doos met daarin al die
specifieke maten en hoeken. WTOP infra
gebruikt daar Autodesk Infrastructure Design
Suite voor en koppelt deze onder andere aan
Excel ten behoeve van het doorrekenen en
de controles.” Onderdelen worden zo veel
mogelijk van tevoren ontworpen en geprefa-
briceerd, aldus Van de Werfhorst: “We wil-
len zo kort mogelijk buiten bezig zijn en zo
min mogelijk overlast veroorzaken voor het

verkeer en de omgeving. Alle onderdelen
moeten direct passen. Daar om is het belang-
rijk dat er met alle betrokken partijen con-
stant wordt gecommuniceerd.” 

Eenduidige uitwisseling
Vanuit de aard van de opdrachten zit WTOP
infra veel om de tafel met de verschillende
belanghebbenden zoals Rijkswaterstaat, aan-
nemers, onderaannemers en leveranciers.

Jaap van de Werfhorst van WTOP infra:
“De NLcs-tool zorgt dat je met z’n allen
dezelfde taal spreekt.”



Het belang van een eenduidige uitwisseling
van ideeën is dan ook evident. Jaap van de
Werfhorst begon zijn loopbaan als analoog
tekenaar; hij herinnert zich de digitalise-
ringsgolf: “Toen het bureau rond 1993
begon te werken met AutoCAD, werd er vrij-
wel direct gekozen voor een vaste tekenstijl.
Je kreeg te maken met kleuren die aan de
lijndiktes hingen en tekststijlen: binnen de
kortst mogelijke tijd kon de grootste chaos
ontstaan. We zagen in dat iedereen op
dezelfde manier met de tekeningen moest
kunnen werken. De eerste stappen op het
gebied van standaardisering hadden geen
echte naam of officiële status, maar afspra-
ken waren er wel degelijk. Wij noemden
het tekensysteem naar degene die toen
werkte bij het tekenbureau: ‘Rob Hol’.” De
Richtlijnen Tekeningenverkeer Water staat
(RTW) waren de volgende stap, waar uit-
eindelijk de Nederlandse CAD Standaard
(NLCS) uit voortkwam. Sommige langlopen-
de projecten worden nog steeds uitgevoerd
volgens de RTW. Van de Werfhorst signal-
eert een belangrijk verschil: “In de RTW kon
nog te veel worden ‘gerommeld’ in de teke-
ning. De NLCS-tool dwingt je in een meer
gedisciplineerde richting.”

NedInfra Tekenen: NLCS-tool
De noodzaak tot standaardisering bleef
urgent: “We zaten weliswaar niet in de
commissie die de NLCS heeft opgesteld,
maar we waren er vroeg bij. We vonden
het een belangrijke ontwikkeling, en zijn er
direct mee aan de slag gegaan. Nog voor-
dat de NLCS officieel was, hebben wij
NedInfra Tekenen aangeschaft bij Ned -
Graphics. Ik herinner mij dat je een soort
‘vroegevogelkorting’ kreeg, want de stan-
daard was nog niet eens helemaal af. Er zat
een klein risico in als eindgebruiker: dat de
NLCS misschien helemaal niet door zou
gaan”, aldus Van de Werfhorst. Voor
WTOP infra was de NLCS-tool in eerste
instantie niets meer en niets minder dan een
stuk gereedschap om de uitwisseling van
tekeningen mogelijk te maken. Maar: die
uitwisseling werd steeds belangrijker. Door
de opkomst van Building Information
Modelling (BIM), wordt er al vroeg in het
ontwerpproces veel informatie bij de ont-
werper neergelegd. Die deelt de informatie
vervolgens vrijwel direct. De processen
rondom ‘Design & Build’ worden meer en
meer in elkaar geschoven. Van de
Werfhorst zegt daar over: “We willen
steeds sneller de schop in de grond kunnen

zetten. Steeds meer lopen het ontwerp, pro-
ductie en de uitvoering gelijktijdig. Vroeger
duurde zo’n traject bij grote klussen enkele
jaren en stonden de diverse processen ach-
ter elkaar. Je had je voorlopige ontwerp, je
definitieve ontwerp, dan ging je een bestek-
tekening maken, met de aannemer om de
tafel, er moest een werktekening komen, en
tot slot kwam de productietekening.”

iPad en Laptop
Een bureau dat zich bewust is van de eisen
van deze tijd, gaat anders met projecten
om, ziet Van de Werfhorst: “Je klanten blij-
ven waarschijnlijk dezelfde, maar de plek
waar het gebeurt verandert: ik zie het als
een enorme kans voor de ingenieurs- en
adviesbureaus. Over een aantal zaken hoef
je je dankzij een stukje standaardisering en
automatisering niet meer druk te maken,
zodat er ruimte komt om het niveau verder
te verhogen.” Het aantal vragen vanuit de
aannemers neemt bijvoorbeeld enorm toe
en daar kun je op inspringen: “Aannemers
vragen om veel meer informatie dan vroe-
ger. Steeds meer informatie kan ook wor-
den gekoppeld aan het 3D-model. Over een
paar jaar loopt iedere uitvoerder met een
iPad, of ze lopen met een laptop met GPS
om kabel- en leidinglocaties op te sporen.
Je ziet aan de lopende band situatiefoto’s
langskomen met GPS-codes. Ook die moet
je kunnen binnenhalen, inventariseren en
toegankelijk maken. En…”, zo vervolgt Van
de Werfhorst, “we overwegen veel meer

dan vroeger allerlei risico’s al aan de ont-
werptafel, deze moeten beheersbaar zijn
aangezien de processen zo in elkaar op -
gaan. Stel dat iets niet past, is het dan nog
oplosbaar? En wat kost dat dan?”

Informatie gestandaardiseerd en 
toegankelijk
Om een efficiënter werkproces ook echt
waar te maken, moet je volgens Van de
Werfhorst voldoen aan twee voorwaarden:
“Ten eerste zorg je dat je gestandaardi-
seerd werkt, zodat je tekening voor ieder-
een netjes uit de plotter komt. De NLCS-tool
zorgt dat je met z’n allen dezelfde taal
spreekt. Ten tweede zie je dat er BIM-infor-
matie wordt toegevoegd: op planningsni-
veau, lijsten met hoeveelheden, allemaal
zaken die voor iedereen toegankelijk zijn.”
Daarmee wordt veel tijd bespaard. “Waar
we in de nabije toekomst naartoe gaan, is
het aan elkaar koppelen van nog meer
beschikbare gegevens. Op dit moment moet
je nog te vaak de telefoon pakken om te 
vragen of de laatste wijzigingen al zijn
doorgevoerd en of je de laatste versie hebt.
Iedereen is het er over eens dat communi-
catie belangrijk is, maar als de deadline
nadert, werkt iedereen weer net als vroeger
keihard door: met de luiken dicht. Als je
samen in hetzelfde model werkt dan kan
deze communicatie worden afgedwongen.” 

www.wtop-infra.nl
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“Geluidsschermen staan niet in een plat vlak, maar op zowel een horizontaal als verticaal alignement. Een weg is immers nooit waterpas: die stijgt
en daalt. Elke stijl, en elk paneel heeft dan ook zijn eigen hoek.”



11 september Gebruikerssessie BRT: Gebouwen
Kadaster, Apeldoorn 
Internet: https://www.kadaster.nl/web/formulier/BGT-formulieren/Aanmelden-gebrui-
kerssessies-BRT-uit-BGT.htm

11-12 september Geodesign Summit Europe
Delft University of Technology, Faculty of Architecture and Science Center, Delft
Internet: www.geodesignsummit.com/europe

16 september Transfer Café: Geosysteem BRAVO voor de BGT 
Transfer Solutions, Leerdam
Internet: www.transfer-solutions.com

17-18 september Esri GIS Conferentie
Beurs-WTC Congress & Event Center, Rotterdam  
Internet: www.esri.nl/gisconferentie

18 september AAA Vision Symposium (IWT Tetra, Tobcat, 3D4sure)
KU Leuven, Leuven, België
Internet: www.eavise.be/AAAVision

18 september Realworld Kennisdag
Kasteel Ophemert, Ophemert
Internet: http://nl.realworld-systems.com/page.aspx/2168

18 september NedGraphicsdag 2014
Nieuwegein
Internet: http://nedgraphicsdag.nl

25 september SIKB congres 2014 - De ultieme tango
Domus Medica, Utrecht
Internet: www.sikb.nl
Internet: www.svb-bgt.nl

02 oktober TMC Nederland Forum, Thema: In de aap gelogeerd?!
Apenheul, Apeldoorn
Internet: www.tmc-nederland.nl

02 oktober Congres ‘Waterkwaliteit op de kaart’
Hof van Wageningen, Wageningen
Internet: www.waternetwerk.nl/_agenda.php?agendaID=218

07 oktober Gebruikerssessie BRT: Inrichtingselementen, Spoor, Reliëf
Kadaster, Zwolle
Internet: https://www.kadaster.nl/web/formulier/BGT-formulieren/Aanmelden-gebrui-
kerssessies-BRT-uit-BGT.htm

September

Zie ook www.gismagazine.nl/agenda voor het laatste overzicht.

14
A
g
en

d
a

Oktober

Uw betrouwbare partner in geodesie en geo informatie Wij zoeken collega’s! 

www.facto-geo.nl

Deventer    Bunschoten    Sliedrecht    Drachten
T  0570 50 32 50    F  0570 50 32 55  

E  info@facto-geo.nl    I  www.facto-geo.nl
Postbus 2017    7420 AA Deventer

 Cartogra�e   
Bijhouden GIS-databestanden

Splitsingen: 
appartementen & percelen

Reconstructie eigendomsgrenzen
Leidingenregistratie   

Hoogtemetingen 
Situatiemetingen  
Revisiemetingen

Deformatie- en zettingsmetingen

De professionaliteit van de specialisten van Facto Geo Meetdienst, 
de brede dienstverlening en de omvangrijke kennis & ervaring op het gebied van geodesie zorgen ervoor dat de con-
tinuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Doordat we gevestigd zijn op een aantal locaties in Nederland 
zijn we �exibel en overal inzetbaar. Wij leveren teamwerk in maatwerk op het gebied van geodesie en geo-informatie.

DTM-, DTB- en GPS-grondslagmetingen 
inhouds- en hoeveelheidsbepalingen 

3D modellering
3D Laserscanning   
Mobile mapping   
Matenplannen

Inpandige- en gevelmetingen 
Kaartmateriaal BGT/GBKN

Bouowmaatvoering  
Uitzetwerk: weg- en waterbouw

Bezoek ons tijdens GEOBUZZ 
op 25 en 26 november in 1931 Congrescentrum Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch

September 2014-6
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De realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie is in
vier ‘etappes’ te behalen. Door Tess Beekman

De Basisregistratie Grootschalige Topografie

D
e eerste etappe is de voorberei-
dingsfase. Tijdens deze etappe
schrijven bronhouders het detail-
plan, dat is de planning hoe en
wanneer de BGT wordt gereali-

seerd. Gedurende etappe 2 moeten bronhou-
ders het met elkaar eens worden over het bron-
houderschap op objectniveau en de kwaliteit
van de brondata. Het resultaat van deze assem-
blagestap is een geassembleerd BGT-bestand.
In etappe 3 worden de geleverde bestanden
van de bronhouder voor het eerst gecontroleerd
door het SVB-BGT, de beheerder van de
Landelijke Voorziening (het Kadaster), maar
ook door de bronhouder zelf. De bronhouder

kan het geassembleerde BGT-bestand zelf con-
troleren tegen de gemeenschappelijke keten-
voorziening, de Controle Service. De bestan-
den worden gecontroleerd voordat ze verwerkt
worden in BRAVO en vastgelegd worden in de
Landelijke Voor ziening. BRAVO is het software-
pakket dat SVB-BGT gebruikt, en is genomi-
neerd voor de Computable Awards 2014 in
de categorie ‘ICT-project van het jaar in de
publieke sector’. 

De Controle Service
De Controle Service is uiteindelijk de toets-
steen van wat technisch correcte BGT is. De
Controle Service is een ketenvoorziening die

gebruikt wordt door de hele keten om zo de
bestanden technisch te valideren. Als bron-
houder controleer je zelf ook de bestanden
alvorens je ze aanlevert. Dit om te zien of het
bestand technisch valide is en aangeboden
kan worden zonder hierbij afhankelijk te zijn
van het SVB-BGT. De controles die uitgevoerd
worden op de geleverde BGT-bestanden heb-
ben onder andere betrekking op de geome-
trie, de plaatsbepalingspunten en de aange-
leverde domeinwaarden. Een bestand kan
worden goedgekeurd of afgekeurd. Bij afge-
keurde bestanden kan de bronhouder zelf
aan de hand van de rapportage de foutsitu-
aties herstellen. De Controle Service is dus de

I n  v i e r  e t appe s  naa r  de  BGT

September 2014-6



ultieme toetssteen voor BGT-bestanden op ver-
schillende momenten. 

Drie keer bestanden controleren? 
Het SVB-BGT gebruikt de Controle Service om
een eenduidige wijze van validatie uit te voe-
ren op alle bestanden voordat deze ingelezen
worden in BRAVO. BRAVO kan, op basis van de
door de bronhouder opgevoerde marges en
kwaliteitsindicaties voor de verschillende
bestanden die geassembleerd moeten worden,
wijzigingen doorvoeren op objecten. De uit-
komst van de assemblage (wat dus een ander
bestand oplevert dan het oorspronkelijke
bestand) wordt voor definitieve vastlegging in
de Landelijke Voorziening technisch getoetst.
Dat de Controle Service op verschillende
momenten wordt gebruikt voor technische vali-
datie is zeker niet overbodig, omdat de inhoud
van de bestanden gewijzigd kan zijn. 

Assemblage in BRAVO
Na goedkeuring van de bestanden start de
feitelijke assemblage, het technisch afstem-
men. Dit gebeurt bij het SVB-BGT in BRAVO.
Na de assemblage levert het SVB-BGT het
bestand aan de Landelijke Voorziening.
Vervolgens worden de in de Landelijke
Voorziening vastgelegde objecten geleverd
aan PDOK en is het nieuwe stukje kaart zicht-
baar voor iedereen. Alle partijen, inclusief de
bronhouders zelf, maken zo deel uit van de
BGT-keten (figuur 1):

Mutatieproces vereenvoudigd
Sinds december is er een koplopersgroep
van bronhouders die, samen met hun ICT-
leveranciers, het proces van initieel leveren
en mutatie leveren testen. Dit heeft onder
andere geleid tot de vereenvoudiging van
het mutatieproces.
Begin 2014 is, naar aanleiding van signalen
van leveranciers en bronhouders over com-
plexiteit, opnieuw gekeken naar het oorspron-
kelijke mutatieproces. Inmiddels is met bron-
houders en leveranciers overeenstemming
bereikt over een vergaande vereenvoudiging.
De essentie hiervan is dat bronhouders van
tevoren afspraken maken over samenwerking
tijdens de bijhouding. Als gevolg hiervan

wordt het mutatieproces veel lichter en kun-
nen mutaties sneller worden verwerkt. Dit is
ook bekrachtigd in de Programmastuurgroep
BGT van 9 juli jongstleden. 
De vereenvoudiging houdt in dat goedkeuring
komt te vervallen en dat een vooraankondi-
ging geen blokkerende werking meer heeft.
Hierdoor wordt het des te belangrijker dat
bronhouders ook vooraf afspraken maken
over samenwerking tijdens de bijhouding. De
samenwerking met de kopgroep wordt door-
gezet in de komende periode en de lessen
van de kopgroep zullen gepubliceerd worden
om andere bronhouders te adviseren.

Waar staan we nu?
Bronhouders kunnen nu initieel opgebouwde
BGT-bestanden indienen bij het SVB-BGT via
de portal van BRAVO. Deze bestanden moeten
volgens het StUF-Geo-formaat aangeboden
worden. Het SVB-BGT is vervolgens in staat om
aangeleverde BGT-bestanden te assembleren
in BRAVO tot een landsdekkend geheel. Verder
kunnen bronhouders mutaties leveren voor alle
wijzigingen op hun BGT-bestanden en is er een
nieuwe versie van de uitwisselingstandaard
(StUF-Geo) beschikbaar gekomen.

Aanleveren van BGT-bestanden 
De aanleveringen gaan vanaf juli op basis
van het nieuwe schema van de berichtenstan-
daard (XSD 1.1.1), waarin een aantal kleine-
re fouten zijn verholpen. De Controle Service
werkt op basis van het nieuwe schema. Meer
informatie is te vinden bij Geonovum. De eer-
dere problemen met geautomatiseerde assem-
blage door SVB-BGT in BRAVO zijn nu opge-
lost. SVB-BGT kan nu ook leveringen van
rakende bronhouders gaan assembleren. Het
kan sporadisch voorkomen dat de Controle
Service bepaalde zelfsnijdende geometrieën
doorlaat, terwijl BRAVO deze (terecht) afkeurt.
Geonovum heeft hierover deze werkafspraak
gepubliceerd. Indien dit zich voordoet, zal
SVB-BGT assisteren in het opsporen van deze
fouten zodat de bronhouder deze kan verbe-
teren. De beperking dat een buitengrens van
een gebied tijdens de transitie niet aangepast
kon worden (evenals bij de landgrens), komt
op korte termijn te vervallen. De restricties van

de Controle Service ten aanzien van maxima-
le afmeting (voor een aaneengesloten gebied)
en punten per objecten zijn sterk verruimd
(van 100000 x 100000 m plaatsbepalings-
punten per object). In PDOK zijn de GML-
extracten nu ook in de IMGeo ‘GML-light’-
variant beschikbaar. Deze variant bevat
dezelfde inhoud als de al bestaande IMGeo
CityGML-variant, maar is beter verwerkbaar
in doorsnee GIS-pakketten.

En waar gaan we naartoe?
Met de beschreven ontwikkelingen is de BGT-
keten nog niet klaar. De volgende functionali-
teiten worden verwacht in een release die dit
najaar vrijgegeven zal worden. In het huidi-
ge ontwerp is uitgegaan van goedkeuring per
mutatie door rakende bronhouders. Dit komt
te vervallen. Bronhouders kunnen een abon-
nement nemen op alle mutaties in een gese-
lecteerd gebied. Ze ontvangen dan alle muta-
ties van objecten, van henzelf en van andere
bronhouders. Daarmee blijft hun eigen regis-
tratie synchroon met de LV en BRAVO.
Bronhouders kunnen zich dus abonneren op
een gebied waarvoor ze de mutaties willen
ontvangen. De komende periode wordt ook
gestart met het ontwikkelen van het geauto-
matiseerde berichtenverkeer. Deze functiona-
liteit zal in de loop van 2015 aangeboden
worden aan alle bronhouders.

Tess Beekman tessbeekman@svb-bgt.nl is 
communicatiemedewerker bij sVB-BGT.

www.svb-bgt.nl
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Etappe 1: Voorbereiden. Etappe 2: Opbouwen en afstemmen. Etappe 3: controleren en Aanleveren. Etappe 4: Beheren

sinds april dit jaar kunnen bronhouders hun bestanden aanleveren 
bij het sVB-BGT. Gemeente Valkenswaard heeft als eerste 

gemeente de BGT van haar grondgebied gerealiseerd.
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Bijblijven met de juiste kennis en vaardigheden is cruciaal in een sterk
veranderende wereld. Het Esri-opleidingsprogramma sluit hier op aan.Door Rosanne Vernooij

Blended learning
E

vert Verveer, businessmanager opleidingen, ver-
telt hoe Esri Nederland Opleidingen op het
gebied van kennismanagement wil meebewe-
gen met de strategie van organisaties. Verveer:
“Ik hoor vaak van cursisten dat zij één klassika-

le training per jaar niet voldoende vinden. Ze willen het
hele jaar door blijven leren.” Blended learning sluit aan
op de behoeften van deze cursisten. Het is een combina-
tie van verschillende leervormen, zoals traditioneel onder-
wijs en online onderwijs (e-learning). Ook Verveer ziet
de noodzaak van deze combinatie: “Door verschillen in
functies, ervaring en leerstijlen van de deelnemers doen
organisaties er goed aan om een leermethode te kiezen die bij elke
individuele deelnemer past. Het is een kwestie van mixen en
matchen.” Voor Esri Nederland Opleidingen is het prioriteit om
zowel de inhoud als leervormen optimaal af te stemmen op de deel-
nemer, om uiteindelijk het meeste rendement voor het individu én
de organisatie te krijgen.

Van klassikaal naar online leeromgeving
Een opleiding was voorheen altijd klassikaal met een docent voor
de klas. Door de jaren heen heeft Esri Nederland het aanbod in
trainingsvormen aangepast. Bart Smit, docent: “Voor deelnemers
die een voorkeur geven aan een uitleg van een docent met jaren-
lange ervaring en/of aan interactiemogelijkheden met de groep, is
de klassikale trainingsvorm nog steeds de uitkomst.” Echter is het
wel belangrijk om op de wensen en behoeften van cursisten te blij-
ven inspelen. In de online leeromgeving van Esri Nederland is het

lesmateriaal beschikbaar en verrijkt met video’s, oefenin-
gen, voorbeelden en demo’s. Het materiaal is hierdoor
niet alleen geschikt om de training zelfstandig te volgen,
maar ook om te gebruiken als naslagwerk op het werk
gedurende het jaar. Verveer: “Zo maken we het mogelijk
voor cursisten om in hun eigen tijd en in eigen tempo trai-
ningen te volgen.”

E-learning in Maasdonk
Omdat binnen de gemeente Maasdonk op veel afdelin-
gen ArcGIS wordt gebruikt, hebben zij gekozen om een
abonnement voor e-learning af te nemen bij Esri

Nederland. Zo investeren ze in goed opgeleide medewerkers en
halen ze het maximale uit de software. Hans Bax, geo-adviseur en
gegevensbeheerder bij de gemeente Maasdonk: “Het e-learning-
abonnement van Esri Nederland geeft de kans aan medewerkers
om te bepalen of ze één of meerdere trainingen per jaar volgen en
dat voor een vast bedrag per jaar. Het is handig dat je op ieder
gewenst moment kan teruggrijpen naar de cursusstof. Wil je wat
weten? Dan log je even in, je kijkt, en je kunt weer aan de slag.”

Uitkomst
Blended learning is een uitkomst voor organisaties die gericht wil-
len investeren in hun medewerkers. De volgende stap is om na te
denken over hoe het opleidingsprogramma ingericht kan worden.
Daar kan Esri Nederland bij helpen.  

Feiten over Esri Nederland Opleidingen:
• Esri Nederland heeft meer dan twintig jaar ervaring in het

geven van trainingen en dat voor meer dan 18.000 gebrui-
kers in Nederland.

• De docenten zijn gecertificeerd door Esri en Comptia CTT+.
• Esri Nederland Opleidingen begeleidt individuele cursis-

ten naar de juiste training en helpt grote organisaties aan
het juiste opleidingsplan.

• Esri Nederland Opleidingen biedt meer dan 70 trainingen
aan gebaseerd op het ArcGIS-platform.

rosanne Vernooij is marketing & communicatie medewerker bij Esri Nederland. Neem voor meer informatie
contact op met Esri Nederland Opleidingen via opleidingen@esri.nl. De Esri GIs conferentie vindt plaats op
woensdag 17 en donderdag 18 september 2014 in het Beurs-WTc congress & Event center in rotterdam.

www.esri.nl/opleidingen
www.esri.nl/gisconferentie 

Mix  en  ma t ch
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Evert Verveer, Esri Nederland.

Door de jaren heen heeft Esri Nederland het aanbod in trainingsvormen aangepast.
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Informatiemanagement
Hebt u uw informatiehuishouding op orde?

ARCADIS Informatiemanagement ondersteunt, adviseert en ontzorgt haar klanten, zowel op strategisch,  tactisch als 
operationeel niveau, bij de invulling van de geo-informatievoorziening. Zowel bij ruimtelijke plannen en ruimtelijke 
inrichting als bij beheer en onderhoud van de (openbare) ruimte. Hierbij is de kennis en ervaring van het informatie- 
en datamanagement de basis van onze dienstverlening. Een team van specialisten, adviseurs, projectmanagers 
en operators staat voor u klaar. Wij hebben kennis van informatie-management, geo-informatieverzameling en 
-verwerking en -toepassing, voor optimale invulling van informatievoorziening over de hele levenscyclus van 
objecten en elementen in de ruimtelijke omgeving.

De overheid speelt een belangrijke rol in de leefwereld van mens en bedrijf. Iedereen wil een aangename en veilige 
omgeving om te leven, te wonen en te werken. Welke informatie is er nodig om dat te realiseren en te beheren 
en waar haalt u die informatie vandaan. Wij helpen met het oplossen van ruimtelijke informatievraagstukken en 
brengen gegevens, proces en mens bij elkaar.

Op het gebied van informatiemanagement heeft ARCADIS in Nederland unieke kennis en ervaring op de werkvelden 
opbouw, bijhouding en verwerking van GBKN, BAG, WOZ, IBOR en BGT. En van de beschikbaar-heid en toepassing 
hiervan voor de verschillende werkprocessen. Integratie van ruimtelijke informatie voor optimalisering van planning, 
bouw en beheer van leefomgeving en infrastructuur is onze kracht en onze adviseurs begeleiden u met behulp van 
state of the art technieken als BIM en GIS, onder andere als basis voor (kosten)effi ciënt assetmanagement.

www.arcadis.nl

Bron: luchtfotografi e.com
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Nog eens terug-
bladeren in de

geograaf?

www.GISMagazine.nl/

Geograaf 

Hoewel het Engelse woord ‘at’ de laatste tijd overal
oprukt, zijn in verschillende landen de ‘eigen’ woorden
voor het e-mailsymbool nog volop in gebruik.
Opvallend zijn de vele associaties met dieren. 
Aap: Apenstaartje (Benelux), Afeschwanz (Luxem -
burg), KlammerAffe (Duitsland, Oostenrijk), Malpa
(Polen), Coadă de maimuţă (Roemenië), Maimunka
(Bulgarije), Manki (Kroatië) en Afna (Slovenië). 
Eendenkuiken: Papaki (Griekenland, Cyprus)

Gewichtje:Arroba/Arobase (Frankrijk, Portugal, Spanje) 
Kat: Kissanhäntä of Miukumauku (Finland)
Made: Kukac (Hongarije)
Olifant: Snabel-a (Denemarken, Zweden) 
Rolmops: Zavináč (Tsjechië, Slowakije)
Slak: Chiocciola (Italië)

http://europapont.blog.hu/2014/04/02/a_nagy_kuk
ac-terkep

In Amerika doet men het wel vaker: bekijken hoe poli-
tieke verhoudingen zouden liggen wanneer staatsgren-
zen werden verlegd langs lijnen van bevolkingsdicht-
heid. De Amerikaanse Senaat bestaat uit twee senato-
ren per staat, ongeacht het aantal inwoners; vooral bij
landelijke verkiezingen is dat laatste van belang. De
staat Californië zou bijvoorbeeld, eenmaal onderver-
deeld in zes gelijke staatjes, twaalf kiesmannen kunnen
afvaardigen in plaats van de huidige twee. Ook in
Europa zou een dergelijke herindeling van landsgren-
zen voordelen kunnen hebben. De Europese Unie
balanceert immers tussen de belangen van haar lidsta-
ten en de democratische rechten van al haar inwoners.
Lidmaatschap veronderstelt gelijke rechten voor ieder
land, los van de grootte van een staat. Echter, in een
democratie hebben de burgers een stem die voor ieder-
een even zwaar zou moeten wegen, los van het formaat
van hun land. De onevenwichtigheid in een kabinet
van 28 leden waarin de afgevaardigde van Duitsland
81 miljoen mensen vertegenwoordigt, en Malta slechts
420.000, geeft aan waar de spanning zit. Cartograaf
Alasdair Gunn, benadrukt dat zijn fictieve kaart “niet is

bedoeld om betekenisvolle regeringen weer te
geven, waar en wanneer dan ook. Deze kaart werd
a) gemaakt voor de lol, en b) om te laten zien wat de
huidige onbalans is tussen staten in de Europese
Commissie.” De 28 lidstaten hebben bij elkaar opge-
teld een populatie van 506 miljoen inwoners. Een
ideaal gemiddelde zou iets meer dan 18 miljoen zijn.
Ieder land op Gunn’s kaart heeft ongeveer dat aan-
tal inwoners. Gunn claimt dat hij gebruik maakte
van bestaande administratieve grenzen, maar hij
rekent ook provinciegrenzen mee. Alleen al de her-
verdeling van noord-oost Nederland, noord-
Duitsland en Denemarken in het nieuwe ‘Zeeland’
laat al zien dat dit gebieden oplevert met verschillen-
de taal- en cultuurgrenzen. Dat is dus niet echt
realistisch te noemen. Wel laat deze kaart mooi zien
welke gebieden dun- en welke dichtbevolkt zijn.

http://bigthink.com/strange-maps/668-nil-euro-
pe-equipopulous

W h e r e  a r e  y o u ,  a t ?
Apenstaartkaart

Alle 18 miljoen Goed
Europa eerlijk verdeeld

Oud-hoofdredacteur van GIS-Magazine Hans
Vos heeft tien jaar geleden, op 5 september
2004, voor het eerst een motorrit gereden met
collega’s uit het geo-werkveld: Toine van Riel,
Peter Veldkamp, Hans Fukkink, Jan-Willem van
Eck en Patrick Daalmeijer. Daarna is deze
GeoRide een terugkerende traditie geworden.
Jaarlijks organiseert de ‘club’ een rit in het voor-
jaar en één in het najaar. Zo rijden de ‘ge-oliede
geo-lieden’ dit jaar voor het tiende jaar, te weten
op 6 en 7 september 2014. 

Op de GeoRide-website zijn ritverslagen te lezen,
en bovendien is er een ledenlijst (inclusief ver-
melding van motormerk en type). Natuurlijk is
er voor ieder lid een vermelding op de (Google
Maps) kaart, waar duidelijk te zien is dat Zeeland,
Limburg en Friesland (nog) onderbedeeld zijn.
Reeds gereden GeoRides uit het verleden kunnen
worden gedownload voor gebruik in navigatie-
systemen.

www.georide.nl

M o t o r r i j d e r s - t r a d i t i e
Tien jaar GeoRide
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GeoWeb wordt onder andere ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen,
maar ook bouwprojecten worden efficiënter aangepakt, en GeoWeb zorgt voor meer
veiligheid op het water. Ook consumenten zonder GIS-achtergrond kunnen ermee op
zoek naar hun Zeeuwse geschiedenis. En mocht er een ramp plaatsvinden in diezelfde
provincie, dan zorgt GeoWeb voor een soepele evacuatie. Door de redactie

Toepassingen van GeoWeb

G
eoWeb is een WebGIS-oplos-
sing van Grontmij en Esri;
meer dan 125 organisaties
gebruiken deze software. “Het
is voor mij fantastisch om te

zien hoe GeoWeb onze klanten helpt bij het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken,
zoals veiligheid. Een mooi voorbeeld hiervan
is de provincie Zeeland, die veel risicogebie-
den kent. Zoals de kerncentrale in Borsele, het
transport van gevaarlijke stoffen over de
Westerschelde en het overstromingsgevaar bij
de kustgebieden. Wij hebben een evacuatie-
model gebouwd, waarmee verkeersstromen
bij een ramp gesimuleerd kunnen worden,
zodat zo veel mogelijk mensen in korte tijd in
veiligheid gebracht kunnen worden. Maar
ook veiligheidsregio’s gebruiken onze bereik-
baarheidskaarten, bijvoorbeeld om bij een
brand snel en efficiënt informa-
tie te krijgen over de locatie en
directe omgeving”, vertelt
Marcel Steenis, productma-
nager Geo Web bij Grontmij.

Bereikbaarheid op de weg,
veiligheid op het water
“We zetten onze kennis ook
in om files te bestrijden. Met
behulp van GeoWeb is voor
Rijkswaterstaat (RWS) een

overzichtskaart ge maakt, waarop precies te
zien is waar rond bestaande hoofd wegen
en op nieuwe locaties extra wegen aange-
legd kunnen worden: ruimtelijke re ser verin-
gen. Zo ver betert de doorstroom”, aldus Hil -
bert Davelaar, projectmanager GIS & ICT

bij Grontmij. RWS is niet
alleen verantwoordelijk voor
rijkswegen, maar ook voor
vaarwegen. De Neder land -
se vaarwegen behoren tot
de drukste ter wereld. Veilig -
heid is dan ook erg be lang-
rijk. “Wij hebben voor Rijks -
water  staat een tool
ont wikkeld, Nautische Mar -

keer Admini stratie, waarmee
on der andere storingsmeldin-

gen van boeien geautomatiseerd zijn. Als
er een boei is omgeslagen of de verlichting
werkt niet meer, krijgt de verantwoordelijke
direct een melding en de locatie op de kaart
te zien.”

Reizen door de tijd, een blik naar de
toekomst
De provincie Zeeland en het Zeeuws Archief
hebben historische kaarten van de provin-
cie gedigitaliseerd. Met behulp van
GeoWeb kan iedereen nu de historie van
een Zeeuws perceel tot vijf eeuwen terug op
oude kaarten zien. De provincie vindt het
een verrijking voor alle ambtenaren, maar
ook burgers maken er veel gebruik van. Dit
zegt iets over de gebruiksvriendelijkheid van
deze software. Na historie is het tijd voor
de toekomst. In september wordt er een
nieuwe versie van GeoWeb gelanceerd.

Grontmij is aanwezig bij de Esri GIs conferentie (stand s9) en geeft
onder andere presentaties over het evacuatiemodel van Zeeland en

het beheer van vaarwegmarkeringen voor rijkswaterstaat.

https://software.grontmij.nl/agenda

Rampenbe s t r i j d i ng ,  m inde r  f i l e s ,  r e i z en  doo r  de  t i j d
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GeoWeb 5
Kort samengevat staan hieronder de belangrijkste extra’s in de nieuwe GeoWeb 5-versie:
• Uitbreiding grafieken: cirkel-, staaf en lijndiagrammen om ruimtelijke informatie

nog sneller te doorgronden.
• Instant search: razendsnel trefwoorden zoeken in omvangrijke map-services, 

(kaart-)informatie vooraf indexeren (net als bij Google Maps). 
• Direct objecten exporteren naar een Shape File.
• Complete HTML5 viewer, naast editing en standaard uploaden van foto’s en 

documenten nu ook onder andere markup, bookmarks en meten in de kaart.

Hilbert Davelaar,
Grontmij.

Marcel steenis,
Grontmij.





www.dataland.nl

• Meters maken met de BGT – 3-daagse opleiding 
25 september, 1 en 9 oktober : Amsterdam 
2, 9 en 16 december                    : Steenwijk
4, 11 en 18 december                   : Eindhoven

• BAG themadagen – data in september en oktober in Zwolle
Register en registratie, geometrie, gegevensbeheer, termijnen en 
processen, kwaliteit en inspectie.

• Geo informatiemanagement voor de lokale overheid
10-daagse opleiding, hbo gecertificeerd. Eerstvolgende editie september 2015.

DATALAND OPLEIDINGEN 2014

Dataland trainingswijzer 2014_Opmaak 1  21-08-14  09:34  Pagina 1

Vicrea is de grootste reseller van FME in de Benelux 
en is als enige in Nederland Platinum partner van de 
leverancier van FME.

FME TRAININGEN 

9 & 10 september FME Basis Training

11 september  FME Server Training

15 september  FME Advanced Training

25 september  FME voor Neuron Training

Meer informatie en aanmelden: 
www.vicrea.nl/trainingen

Een reactie van een cursist op de eerste FME voor Neuron Training:   

‘De training is uitermate hands-on met zeer concrete 
praktijkvragen. De theorie is niet van een abstract niveau, maar is 
vooral direct toepasbaar op echte data.’

Geo-IT 
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www.realworld-systems.com • 0345 614 406 • opleiding@realworld-systems.com
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www.msc-gima.nl

Master of Science GIMA
De Master of Science opleiding GIMA is een gezamenlijk initiatief van vier samenwerkende
Nederlandse instituten voor hoger onderwijs.

Specifieke kenmerken 
• Voor studenten èn werkenden uit binnen- 

en buitenland 
• Voltijds en deeltijd programma
• Blended learning = contactonderwijs + 

afstandsonderwijs
• Modules + stage + thesis
• Opleiding tot geo-informatie-manager 

en –specialist

Geïnteresseerd?
www.msc-gima.nl

Vier samenwerkende univesriteiten

www.realworld-systems.com

www.vicrea.nlwww.cadaccent.nl

www.dataland.nl
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www.wageningenuniversity.nl/mgi

De Master Geo-Information Science 
feliciteert de volgende studenten 
met hun afstuderen

www.keuzegids.o
rg

Joost van der Gun
Konstantin Ivushkin
Alvaro Lau Sarmiento
Eva Maresova
Anika Paschalidou

Bert Rijk
Vincent Spijker
Corné Vreugdenhil

www.wageningenuniversity.nl
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SHOWROOM NEURON GIS
 

Voor alle GIS gebruikers in Nederland die vrijblijvend
kennis willen maken met dit GIS systeem.

25 SEPTEMBER, AMERSFOORT  
 
Meer informatie en aanmelden:
www.vicrea.nl/agenda

Mail:  info@vicrea.nl

powered by Cadcorp

Actie: aantrekkelijke competitor upgrade

Vicrea TW 614 aangepast_Opmaak 1  11-08-14  15:25  Pagina 1

www.vicrea.nl
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www.gismagazine.nl

advertentie

Uw trainingen een heel jaar lang in 
GIS-Magazine en op 

www.gismagazine.nl
voor slechts € 1400,–. 

Meer info? ygroenhof@cmedia.nl

Leica ScanStation P15 
Stap in de wereld van 
nauwkeurig laserscannen

Scan de QR Code 
hieronder voor 
meer inforatie

Liever zelf proberen?  
Kom naar onze HDS Workshops.
Schrijf u in via de QR code hieronder.

One button scan
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WFD betrouwbare afstandmeettechniek
1 Miljoen punten per seconde
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Middels Linked Data kunnen mensen en organisaties gegevens delen,
zodat niet iedereen meer eigen lijsten of datasets hoeft bij te houden. 
Je kunt daarin ook informatie aantreffen die je zelf nog niet had: door
inspanning van meer mensen tegelijk worden gegevens vaak ook 
verrijkt.

Gerard Kuys, 

Richard Nagelmaeker en

Luuk Schaminee

Linked Data, wat is dat?

H
et principe dat achter de techniek schuilt, is hetzelfde
principe dat ten grondslag ligt aan het internet: een
web van data die via verwijzingen aan elkaar verbon-
den zijn. Bij Linked Data krijg je dan niet een docu-
ment, maar de gegevens zelf. Documenten zijn er om

door mensen gelezen te worden, maar als je de data sec aanbiedt
kunnen ook machines ermee aan de slag. Net zoals data uit de
‘cloud’, kun je Linked Data zowel intern (intranet) als extern (inter-
net) aanbieden; deze laatste variant wordt Linked Open Data
genoemd. 

Lokaal of van een andere bron
Linked Data verbindt gegevens met elkaar, waarbij het niet uitmaakt
of deze gegevens lokaal zijn, of van een andere bron afkomstig.
Denk bijvoorbeeld aan een pand waarin verschillende bedrijven

een ruimte huren. Volgens de gangbare methode zouden alle beno-
digde gegevens van de huurders opgenomen moeten worden in een
eigen bestand van de verhuurder (bijvoorbeeld NAW-gegevens en
rekeningnummers). Met Linked Data is het mogelijk te linken naar
de gegevens van andere bronnen, bijvoorbeeld naar de Basis re gi -
straties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Kamer van Koophandel
(KvK). De techniek van Linked Data maakt het vervolgens mogelijk
de gelinkte gegevens uit de externe bronnen tijdens bevragingen
meteen mee te nemen in de resultaten. In bovenstaand voorbeeld is
dus met één zoekopdracht een overzicht op te vragen van de huur-
ders, met de NAW-gegevens uit de BAG en bedrijfsgegevens uit de
KvK. De verhuurder kan vervolgens zijn eigen, afgeschermde, gege-
vens daaraan koppelen.
Met deze nieuwe benadering en techniek kunnen ineens verbanden
tussen gegevens worden gelegd, die voorheen financieel niet haal-

Re la t e r en ,  on t s l u i t en  en  va s t l eggen
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De wijkraad Oost in Utrecht gebruikt Linked Data om gegevens over veelsoortige verschijnselen in de wijk op een en dezelfde kaart te tonen.



baar waren. Denk aan een monumentaal pand en de gebruikers
ervan. Door een Link te leggen, kan een gemeentelijke organisatie
nu makkelijk contact zoeken met gebruikers om hen te ondersteu-
nen bij het onderhouden van het pand. En zo zijn er nog talloze
andere verbindingen mogelijk.

Unieke plek op internet
Linked Data maakt voor de ontsluiting van gegevens gebruik van
het http-protocol, waarbij ieder gegeven een eigen URL krijgt. Elk
gegeven heeft daarmee zijn eigen unieke plek op het internet en
kan − als het tenminste gepubliceerd is − zonder tussenkomst van
een applicatie of van een database aangeroepen worden. Via
DBpedia (dat is Wikipedia, maar dan beschikbaar gesteld als Linked
Data) kan zo informatie over de stad Amsterdam worden opge-
vraagd. Doe je dit met een webbrowser, dan wordt je doorgestuurd
naar een webpagina, die in HTML-opmaak de gegevens over
Amsterdam laat zien. In de URL verandert resource dan ook in page,
om aan te geven dat het hier over de pagina gaat. Doe je dit daar-
entegen met een webapplicatie, dan worden rechtstreeks machine-
leesbare data in RDF-formaat aangeleverd, of,indien gewenst, een
van de andere ondersteunde formaten (bijvoorbeeld JSON of XML).
RDF staat voor ‘Resource Description Framework’. Het is een W3C-
standaard waarmee data in een drieledige structuur beschreven
worden. Deze structuur is subject – predicaat – object. Het subject
is het beschreven gegeven. Het predicaat is het kenmerk dat beschre-
ven wordt en het object is de waarde. Deze drie-eenheid, oftewel
een triple, vormt de ruggengraat van Linked Data.

Standaardiserend effect
Linked Data is dus te gebruiken als gegevensbron. Er zijn intussen
duizenden datasets als Linked Data gepubliceerd, met gegevensver-
zamelingen die een gebied bestrijken dat zich uitstrekt van de medi-
sche wetenschap via de content van omroeporganisaties tot aan de
collectiebeschrijvingen van culturele instellingen. De spin in dit web
zijn machineleesbare encyclopedieën zoals DBpedia of Freebase.
Het feit, dat zo goed als al deze datasets in RDF zijn gepubliceerd,
heeft een sterk standaardiserend effect. Dataconversie is niet langer
nodig, de betekenislagen zitten in de datastructuur zelf. Zo krijg je
gegevensbronnen die in één keer alles leveren wat je van een moder-
ne gegevensbron mag verwachten. Zo zijn gegevens overal
opvraagbaar (net als webpagina’s), semantisch beschreven (wat
betekent wat in welke context), bij uitwisseling altijd te valideren,
eenvoudig aanpasbaar, waardoor iteratief werken met gegevens
vanzelfsprekend wordt, altijd up-to-date (elk gegeven komt één keer
voor, er zijn geen kopieën meer) en eenvoudig beschikbaar te
maken voor een nieuwe applicatie (zonder dat de oude applicatie
daar last van heeft).

In ons land
In Nederland zijn al verschillende partijen met Linked Data bezig.
Dit zijn zowel aanbieders van gegevens als system integrators. Het
geo-werkveld is sterk vertegenwoordigd in het Platform implementa-
tie Linked Open Data (PiLOD.nl). In dit platform werken de
Belastingdienst, DANS, DEN, Forum Standaardisatie, Geonovum,
Kadaster, ministerie I&M, ministerie BZK, Ordina, Rijkswaterstaat,
SLO en TNO samen. In het kader van PiLOD en daarbuiten zijn al
meerdere Linked Data-projecten gerealiseerd.

Erfgoed en Locatie
Het programma Erfgoed en Locatie − ondergebracht bij Digitaal
Erfgoed Nederland (DEN) − werkt aan een gemeenschappelijke,
logische en technische infrastructuur voor locatiegegevens door de
tijd heen. Dit platform gaat het mogelijk maken om personen en hun
locaties te duiden op een specifiek moment in de geschiedenis.

Kadaster
Het Kadaster is verantwoordelijk voor een aantal basisregistraties,
waaronder de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en
de BRK (Basisregistratie Kadaster). De gegevens van de BAG kun-
nen nu in RDF-formaat worden opgevraagd. Van de BRK zijn alle
begrippen beschreven en beschikbaar als woordenboek op de web-
site van het Kadaster. Ook wordt momenteel gewerkt aan het
beschikbaar stellen van de BAG-data. Dit betreft zowel de adminis-
tratieve als de geografische informatie uit de BAG.

Wijkraad Oost
De wijkraad Oost in Utrecht gebruikt Linked Data om gegevens over
veelsoortige verschijnselen in de wijk op een en dezelfde kaart te
tonen. Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling om (ook visueel)
dwarsverbanden te leggen. Rijksmonumenten en gemeentelijke
monumenten hebben als dataverzameling geheel verschillende eige-
naren, en zijn dus ook niet op een en dezelfde kaart te vinden.
Behalve op die van wijkraad Oost. Ook andere dwarsverbanden
zijn via de geo-invalshoek eenvoudig te leggen. Zo kan makkelijk
een verband worden gelegd tussen een monument en andere partij-
en die voor zo’n monument verantwoordelijk zijn. Neem bijvoor-
beeld een peuterspeelzaal die gehuisvest is in een pand met monu-
mentstatus. Mag zij zomaar het voortuintje met rubberen tegels
beleggen?

Geografische gegevens
Uit de voornoemde voorbeelden blijkt dat het mogelijk is naast admi-
nistratieve gegevens ook geografische gegevens te ontsluiten via
Linked Data. Afhankelijk van de gebruikte software is het al dan
niet mogelijk deze data geografisch te bevragen. Aan de kant van
Linked Data heeft de ‘Object Management Group’ GeoSPARqL ont-
wikkeld, waarmee je bijvoorbeeld over alle verzamelingen die ruim-
telijke gegevens bevatten objecten kunt filteren die zich in de nabij-
heid van een ander object bevinden (bijvoorbeeld een café bij een
kerk).
Het laden en beheren van de geografische data vormt nog een uit-
daging. ‘Well Known Text’ is een oplossing, of eigenlijk vooral het
begin van de oplossing. Hoe dit het beste en het eenvoudigst kan,
zal nog verder uitgewerkt moeten worden. Uiteindelijk zullen hier
wel oplossingen voor komen.

Gerard Kuys is informatie-architect bij Ordina, richard Nagelmaeker is architect interoperabiliteit bij Ordina en

Luuk schaminee Luuk.schaminee@ordina.nl is geo-IcT consultant bij Ordina. 

www.geonovum.nl/onderwerpen/linked-en-open-data
http://dbpedia.org/resource/Amsterdam

http://erfgoedenlocatie.nl
http://tax.kadaster.nl/doc/begrip/Onroerende_zaak
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De waterschappen Vechtstromen, Rijn en
IJssel, Reest en Wieden en Groot Salland
kozen onlangs Esri Nederland, Royal Has -
koningDHV en MUG Ingenieursbureau als
samenwerkingspartners voor de inrichting,
beheer en toekomstige exploitatie van Geonis
Blaeu, als opvolger voor IRIS.

Door Remco Takken

Geonis Blaeu

D
e vier samenwerkende waterschappen Rijn Oost heb-
ben na een Europese aanbesteding Geonis geselecteerd
als de basis voor een nieuw geo-informatiesysteem. Het
eerste increment van Geonis Blaeu is inmiddels afge-
rond. De vier samenwerkende waterschappen Rijn Oost

kunnen nu een moderne en flexibele omgeving realiseren, waarmee
ze ook in de toekomst hun primaire processen efficiënt kunnen onder-
steunen. 

Opvolging 
Geonis Blaeu wordt wel de opvolger genoemd van IRIS. Echter,
waar bij IRIS sprake was van een gezamenlijke aanbesteding voor
een systeem van álle waterschappen, zijn er op dit moment vier
waterschappen die meedoen. In een evaluatie van het Water -
schapshuis is geconstateerd dat brede samenwerking lastig is, gesti-
muleerd wordt om kleinere samenwerkingsverbanden aan te gaan.
In de regio Rijn Oost midden leeft de ‘sharedservice-gedachte’ en
wordt hard gewerkt aan implementatie. Het eigendom van het pro-
duct ligt bij de opdrachtnemer, waarbij het belang van de markt-
partij groter is, en daarmee, zo is de gedachte, de kans op een
goed project. 

Geonis Blaeu
De naam Blaeu is gekozen vanwege de associatie met de kleur van
het water en vernoemd naar de beroemde cartograaf Willem Blaeu.
Geonis is een wereldwijd gebruikt assetmanagement-systeem geba-
seerd op ArcGIS-technologie. Dankzij de eenvoudige configuratie-
mogelijkheden is Geonis af te stemmen op het bestaande datamo-
del van de waterschappen. Hiermee is het mogelijk functies

beheersbaar te introduceren, maar zonder maatwerk. Vroeger kost-
te het een jaar om een module als INTWIS ‘basis’ of ‘watis’ te maken,
dat kan volgens de ontwikkelaars nu in vijf weken. Het werkt dan
zowel op desktop als tablet en browser. Eerdere oplossingen ken-
den schermen die te veel info bevatten, gericht op polders, beken,
rivieren en boezems. Nu kan een organisatie eenvoudig niet-rele-
vante delen weghalen of een organisatiespecifiek onderdeeltje toe-
voegen. 

Het project tot nu toe en vervolg
Gezamenlijk met de waterschappen wordt gewerkt aan de ontwik-
keling van het systeem. De inbreng van de waterschappen is belang-
rijk, zodat de inrichting optimaal aansluit op de werkprocessen van
de waterschappen. Er zijn inmiddels functies geconfigureerd voor
het beheren, analyse en raadplegen van het beheerregister, peilge-
bieden en profielen. Deze functies zijn niet alleen beschikbaar voor
desktopgebruikers, maar door de servertechnologie ook vanuit
GeoWeb en in mobiele oplossingen te gebruiken. Na de zomer-
vakantie zijn de functies van beheren van keringen, leidingen en
rioleringskenmerken en de schouw gereed. In oktober 2014 zal het
informatiesysteem in zijn geheel gereed zijn en wordt bij de betrok-
ken waterschappen tot implementatie overgegaan. Geonis Blaeu
komt dan ook beschikbaar voor andere waterschappen.

Tijdens de Esri GIs conferentie geeft Johan reefman van Waterschap Vechtstromen op 18 september 2014
om 14:00 uur een presentatie over Geonis Blaeu. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via contact@esri.nl.

Opvo lge r  I R I S
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Geonis Blaeu wordt wel de opvolger genoemd van IrIs.



5 redenen om met InfraCAD aan de slag te gaan:

1. Snel en eenvoudig NLCS tekeningen maken

2. Krachtige controlefuncties voor toetsen van NLCS tekeningen

3. Eigen bibliotheek integreren in de NLCS structuur

4. WION KLIC meldingen als NLCS lagen in uw tekening

5. Meer dan NLCS, o.a. Foto-inventarisatie, Google Earth en Calculatie

NLCS IN ÉÉN KLIK IN AUTOCAD
OVERZICHTELIJK, EENVOUDIG EN INTUÏTIEF

BEKIJK DE ONLINE DEMO EN  
DOWNLOAD UW TRIAL VERSIE  

OP WWW.INFRACAD.NL

GRATIS NLCSWORKSHOPEEN SLIMME MANIER OMMET DE NLCS TE STARTEN www.infracad.nl/workshop
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met toonaangevende ingenieursbureaus, aannemers en overheden.

De InfraCAD NLCS module wordt ontwikkeld in samenwerking

Snel en probleemloos aan de slag met de NLCS
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aan de slag kunt met de Nederlandse CAD Standaard.

Dit biedt u de zekerheid dat u met InfraCAD snel en probleemloos
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Op 1 juli 2014 heeft Operatie NUP (KING/VNG) de i-Versneller Geo afgerond. Met
deze Versneller werd onder meer beoogd een impuls te geven aan de invoering van
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) door de gemeenten.

Door Ernst Koperdraat

Terugblik i-Versneller Geo

V
an de 99 gemeenten die hebben deelgenomen aan de
Versneller, hebben 92 een plan van aanpak afgerond
waarin is aangeven op welke wijze de BGT uiterlijk 
1 januari 2016 is geïmplementeerd. Daarmee voldoen
zij aan de criteria van ‘BGT-voorbereid’, een mijlpaal

waar zij op 1 juli 2014 aan dienden te voldoen. De overige zeven
gemeenten hopen binnenkort te voldoen aan de criteria. Het zijn
vooral de deelnemende gemeenten zelf geweest die dit resultaat
hebben bereikt. Immers, zij waren verantwoordelijk voor de inzet
van voldoende capaciteit en kennis, juist waar het ging om de plan-
ning van de implementatie. De ondersteuning vanuit Operatie NUP
was er uitsluitend op gericht een klankbord te bieden, procesadvie-

zen te geven en waar gewenst vastlopende of belemmerende dis-
cussies binnen de organisatie te slechten.

Meerwaarde
Aangespoord in de transitieteams van het SVB-BGT zijn in vele gemeen-
ten initiatieven ontstaan voor de implementatie van de BGT. Deze
beoogden niet alleen de BGT in te voeren. Bij een groot aantal gemeen-
ten werd de lat gelijk hoog gelegd. Die gemeenten wilden de invoe-
ring van de BGT ook benutten om het beheer van de openbare ruimte
te standaardiseren op niveau van IMGeo, want vrijwel iedereen vindt
dat de meerwaarde van de BGT met name op dat punt ligt.
Onderzoeken toonden ook aan dat de noodzakelijke investeringen

He t  hoe  en  he t  waa rom
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eerder terugverdiend kunnen worden. Invoering van alleen de BGT
kost de gemeente geld, IMGeo zou gemeenten op termijn geld op kun-
nen leveren.

Weerbarstige praktijk
De praktijk bleek echter weerbarstig. Een aantal gemeenten bleef in
de voorbereiding steken omdat voor de BGT, met deze ambitie binnen
de organisatie, moeilijk draagvlak te krijgen was. In veel gevallen
waren daar zeer plausibele redenen voor. De gemeente moest bezui-
nigen en stond niet te wachten op hogere investeringen; de afdelingen
beheer waren niet of onvoldoende betrokken; de gemeente kon nog
altijd prima uit de voeten met de beperkte GBKN; de benodigde capa-
citeit ontbrak, dan wel de gemeente wilde samenwerken met andere
gemeenten. De invoering van de BGT bleek vervolgens een prima
onderwerp om in de samenwerking onder te brengen. Gevolg hiervan
was wel dat de implementatie van de BGT niet of onvoldoende uit de
startblokken kwam. 

Adviezen
Vanuit de i-Versneller Geo is hier een meer realistisch tegengeluid aan
gegeven, in de lijn van de conclusies zoals die ook in de impactanaly-
se over de BGT zijn beschreven. Zonder meer is het duidelijk dat het
uitbouwen van de grootschalige kaart als ondergrond voor het beheer
van de openbare ruimte met behulp van IMGeo, voor gemeenten meer-
waarde heeft. Dat stond ook niet ter discussie. De vraag was wel op
welk moment je dat doet. Het invoeren van de BGT is in veel gemeen-
ten al een verandering op zich. In dat verband verdient het geen aan-
beveling verandering op verandering te stapelen. De boodschap was
dan ook: maak de implementatie van de BGT niet ingewikkelder dan
het in de eigen gemeente al is. Concreet betekende dit dat door de
BGT-coaches, bij de gemeenten waar zich deze problematiek voor-
deed, een aantal adviezen werd gegeven. Met deze adviezen heb-
ben de BGT-coaches in een aantal gemeenten discussies kunnen door-
breken en de voorbereiding van de implementatie van de BGT een
impuls gegeven.

Zoek realistische ambitie
Zoek naar een realistische ambitie voor de invoering van de BGT en
gebruik daarbij de door Operatie NUP ontwikkelde plateaubeschrijving.

Een afnemende gemeente, waar beheer en geo strikt gescheiden werk-
velden zijn, kan prima volstaan met alleen invoering van de BGT. IMGeo
kan op verschillende niveaus worden toegepast. Als je bij de invoering
van de BGT tegelijk IMGeo wilt invoeren, sluit dan aan bij bestaande
beheerobjecten. Verzwaar de transitie naar de BGT niet met discussies
over organisatieaanpassingen, zoals de verschuiving van taken en ver-
antwoordelijkheden ten aanzien van het  gegevensbeheer. 

Ambitie en strategie
Ambitie en strategie zijn vooral ‘Chef-sachen’. Het management, en niet
de professional, bepaalt de ambitie. Ga als projectleider hierover het
gesprek aan met je opdrachtgever. Wees niet tevreden met een eigen
professioneel impliciet gekozen ambitie. Op termijn werkt dat tegen je.
Wees praktisch: besteed het specialistisch werk van het opbouwen van
BGT-objecten uit (ook als de ervaringen met de GBKN in het verleden
niet zo positief zijn geweest). De facility van de SVB-BGT is er voor op-
en ingericht om bronhouders in deze werkzaamheden te ontzorgen.
Voordeel daarvan is ook dat de BGT-kwaliteit is verzekerd en dat bestan-
den van andere bronhouders optimaal kunnen worden benut. Ook de
geobusiness is prima in staat om de noodzakelijke dienstverlening te
verzorgen. Indien er geen historisch gegroeid sterk samenwerkingsver-
band is, zoek dan de samenwerking met buurgemeenten voor met name
de doorontwikkeling van het gebruik van geo-informatie. Laat de transi-
tie BGT in dat geval door het SVB-BGT doen.

Sociaal domein
Nu de peildatum van 1 juli 2014 is verstreken, gaat de Versneller in
aangepaste vorm verder. Samen met Geonovum en DataLand gaat
Operatie NUP de resterende maanden van dit jaar de meerwaarde
van het gebruik van locatiegebonden informatie in het sociaal domein
onder de aandacht brengen. Dat gebeurt aan de hand van praktijk-
voorbeelden, quick scans en factlabs. Wordt vervolgd dus…

Ernst Koperdraat Ernst.Koperdraat@kinggemeenten.nl is 
projectleider i-Versnellers Geo en Bedrijven bij Operatie NUP.

http://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup

advertentie
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Orbit GT brengt als een van de weinigen, zo niet als enige,
een generieke viewer op de markt voor Mobile Mapping:
scannerdata en foto’s in alle soorten en maten.

Door Remco Takken

Orbit GT

”I
n mijn visie is het elementair
dat software en data zijn losge-
koppeld. Het is toch ondenk-
baar dat je verplicht bent om
bepaalde software te kopen bij

de data die je nodig hebt?” Aan het woord
is Peter Bonne, CEO van het Belgische Orbit
Geospatial Technologies. In de mainstream-
en consumenten-ICT is het een open deur.
Dataformaten zijn immers gestandaardi-
seerd en de consument kiest onbekommerd
een geschikte tool om mee te werken. In de
niche van Mobile Mapping-data is het ech-
ter (nog) gebruikelijk om beeldmateriaal af
te nemen met de verplichte aanschaf van
een viewer. Software-huis Orbit GT heeft al
enige tijd een generieke viewer op de markt
die alle gangbare datatypen aankan.
Volgens Bonne zijn er niet veel ‘echte stan-
daarden’ in deze niche-markt maar, zo zegt
hij: “Wat de producent gewoon móet leve-
ren, dat zijn de camerapositie en lensfo-
caal, de hoeken en de traditionele foto-
grammetrische gegevens.” 

Vier disciplines
Orbit GT onderscheidt vier disciplines in hun
portfolio. Om te beginnen is Mobile Map -

ping een vorm van data inwinnen met
behulp van een vehikel. Dat kan een auto
zijn, een boot of een trein. UAS-Mapping
geschiedt met behulp van onbemande vlieg-
tuigen of mini-helikopters. Stereoluchtfoto’s
en (vanuit een schuine hoek genomen)
obliekbeelden zijn luchtfoto’s. Volgens Peter
Bonne maakt het voor een opdrachtgever
op voorhand vaak helemaal niet uit welke
techniek er wordt gebruikt: “Men is immers

op zoek naar een bepaald resultaat en een
bepaalde kwaliteit.” In projecten moet er
vaak worden gewerkt met datasets die op
dat moment toevallig aanwezig zijn.
Gebruikers van open, generieke software
hoeven zich op dat moment geen zorgen te
maken over de compatibiliteit van de
beschikbare data. 

Obliekbeelden
Het obliekbeeld is een bijzonder datatype
dat Orbit GT al lange tijd ondersteunt.
Bonne zegt daarover: “Oblieke beelden
bestaan al vrij lang. De kosten voor inwin-
ning waren tot voor kort erg hoog, maar
tegenwoordig kunnen ze bijna automatisch
mee-ingewonnen worden. Toch willen vele
leveranciers van viewers er geen moeite
voor doen om ze te ondersteunen. Met
obliekbeelden kun je de stereobeelden niet
vervangen, zie je ze denken. Er zijn echter
genoeg andere toepassingen.” Bonne legt
uit: “Neem het Actueel Hoogtebestand van
Nederland (AHN2). Dat bestand bestaat uit
LiDAR (scanner)data die sinds kort als open
data beschikbaar zijn. Daarop kun je je
obliekfoto’s positioneren. Het resultaat is
heel mooi en uiterst bruikbaar.” Natuurlijk
ondersteunt ook de Orbit Obliques-software

L i f e cy c l e  van  Mob i l e  Mapp ing -da ta
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Kijken vanuit verschillende hoeken met Orbit Obliques.

Het toevoegen van panoramabeelden (links) aan een puntenwolk maakt het totaalplaatje begrijpelijker.



alle cameratypes en inwinsystemen. Orbit
GT ziet toepassingen bij rampsituaties, ste-
delijke planning, 3D City Modelling. Ook
kan het een geschikte aanvulling zijn bij
diverse overheidstaken waarbij al beeldma-
teriaal wordt ingezet.

Evolutie in het gebruik
Er heeft in korte tijd een enorme evolutie
plaatsgevonden in het gebruik van mobiel
ingewonnen data. Vanuit de klant gezien
waren er tot voor kort grofweg twee bena-
deringen in het gebruik van Mobile Map -
ping-data. Ofwel nam men een van de
straatkant genomen panoramafoto om te
bekijken op kantoor, ofwel ging men rond-
rijden om 3D-puntenwolken in te winnen,
vaak ter vervanging van het traditionele
landmeten. Ook is er een verschuiving te
zien van ‘specifiek’ naar ‘algemeen’ ge -
bruik van mobiel ingewonnen (beeld)mate-
riaal. Bonne: “Mobile Mapping is inmiddels
uitgegroeid tot een heel breed fenomeen. Je
zou kunnen zeggen: een fotografisch beeld
zet je in voor interpretatie; gescande pun-
ten zijn daarnaast heel geschikt om meet-
werk mee uit te voeren.” Bonne ziet welis-
waar de groei in het gebruik, maar hij denkt
ook dat er nog veel meer mogelijk is: “De
sensoren die worden ingezet, komen nu
allemaal bij elkaar. Gebleken is dat de com-
binatie van de nu bekende sensoren een
onwaarschijnlijk grote meerwaarde biedt.”

Hij geeft een voorbeeld waarin 3D-scanda-
ta worden ingezet voor civieltechnische
(teken)opdrachten. “Neem het bepalen van
volumes. Dat kan in een civieltechnisch
tekenpakket, maar ook op basis van een in
3D gescande puntenwolk. Dat lijkt op het
eerste gezicht een heel ander product op te
leveren: je trekt immers geen CAD-lijn, maar
een denkbeeldige lijn. De uitkomst, de volu-
mebepaling, is echter hetzelfde. Een soort-
gelijke evolutie zie je met het opmeten van
technische profielen. Je ziet dan ook steeds
vaker dat er tussen verschillende technolo-
gieën wordt geschakeld. 3D-puntenwolken
uit Mobile Mapping of uit UAS Mapping,
Digitale Hoogtemodellen en TIN-modellen
worden steeds vaker in samenhang bezien.”

Feature Extraction
Opvallend bij het werken met Mobile
Mapping-data, is de grootte van de bestan-
den: bij inwinning verzamelt men makkelijk
een terabyte per dag! Orbit GT faciliteert
met de Mobile Mapping-tools in oplossingen
voor klanten die de terabytes aan data als
één naadloos bestand aanspreken. De
Feature Extraction-tool is ooit begonnen als
geautomatiseerde tool voor het herkennen
van verkeersborden in gewone ‘platte’ (‘pla-
nar’) fotobeelden. De huidige Feature
Extraction-tools omvatten punten, afstanden,
(poly)lijnen, (boven)leidingen en gebieden.
Visualisatie omvat panoramabeeld, planar-

beeld en/of puntenwolk, in perspectief,
anaglyph stereo en isometrische views.

Puntenwolken en panoramabeelden
Werken met puntenwolken is voor veel men-
sen nog altijd een complexe zaak. Het 
toevoegen van toegankelijke panorama-
beelden maakt puntenwolken echter be grij-
pelijker. Ook de ‘lifecycle’ van puntenwol-
ken wordt langer. Immers: ook vele
niet-specialisten begrijpen de werking van
een StreetView-achtige tool. Het ‘meten in
beelden’ wordt door de toegevoegde scan-
data haalbaar voor mensen die normaliter
nooit zouden werken met puntenwolken.
Massaal gebruik maakt het vervolgens
mogelijk om dit soort toepassingen voorde-
liger dan ooit te hosten aan klanten. Ook
de professional heeft baat bij de combina-
tie van beelden en 3D-scans. Zo helpt Orbit
GT’s Content Manager de inwinner om data
te organiseren, op te schonen en de nauw-
keurigheid bij te werken om een datapak-
ket netjes te kunnen aanleveren bij de
opdrachtgever. De data die tot voor kort
enkel door de specalist gebruikt en begre-
pen konden worden, krijgen zo een heel
nieuw leven: krachtige mogelijkheden voor
zowel de producent als de (nieuwe) gebrui-
ker van Mobile Mapping-data. 

www.orbitgt.com
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Feature Extraction met behulp van een puntenwolk en panoramabeelden.
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Hoewel de BGT bij sommige gemeenten nog
door de interne besluitvorming moet, heeft
een aantal koplopers al nagedacht over de

vraag hoe je alle BGT-kennis en -kunde straks dienst-
baar kunt maken aan andere taakvelden. De ideeën
daarover zijn inmiddels geconvergeerd tot een
naam: objectenregistratie. De BGT is een objecten-
registratie, maar bevat alleen BGT/IMGeo-objec-
ten. Een van die objecten is het BAG-pand, waar-
van de BGT het grondvlak bevat. Een voor de hand
liggende vraag is dus: waar laat je dan het BAG-
pand bovenaanzicht? En als je dat niet ‘in’ de BGT
onderbrengt, hoe houd je bovenaanzicht en grond-
vlak dan onderling passend? En wie moet daarvoor
zorgen? Die vraag wordt nog wat complexer als
we datzelfde BAG-pand ook nog eens verdelen in
‘gebouwde’ WOZ-deelobjecten, waarvoor dat pas-
singsprobleem natuurlijk ook geldt. WOZ-geome-
trie wordt verplicht, dus die problematiek komt er
een keer aan. Dat pand kan bovendien eigendom
zijn van de gemeente, die op de begane grond een
deel verhuurt aan een buurtvereniging. 

Daarmee komen we op de vraag: wat bedoelen we
eigenlijk met een object? Zonder Descartes geweld
aan te willen doen, houd ik het gemakshalve op
een eenvoudige definitie die de lading voor 99 pro-
cent dekt: Een object is alles wat geen mens is. Die
definitie vormt het alibi voor deze column, want een
object heeft bijna altijd een geografische afbake-
ning, of zou die moeten hebben.

We kennen allemaal de klassiekers: panden, weg-
vakken, groenvakken, prullenbakken, wipkippen,
riolering en hekken. Dit lijstje kunnen we probleem-
loos generaliseren tot ‘alles waarop bepaalde rech-
ten of verplichtingen van toepassing zijn’. Denk aan
verplichtingen met betrekking tot BGT, Wkpb, weg-
en groenbeheer, gebouwenbeheer- en onderhoud,
polisvoorwaarden, toetsing van vergunningen en
controle op de naleving daarvan. Bij rechten kan
het gaan om uitbesteed beheer of onderhoud, het
ontvangen van bijvoorbeeld huur/pacht/OZB/pre-
cario, verzekerde bedragen, stukken grond met
voorkeursrecht enzovoort.
Een mutatie in een willekeurig object is van direct

belang voor alle andere objecten die daardoor
geraakt worden (lees: eraan grenzen, ermee over-
lappen of erbij in de buurt liggen). Dat geldt zowel
voor administratieve wijzigingen als voor geografi-
sche wijzigingen. De verkoop van een gemeentelijk
stuk grond is alleen mogelijk als het vrij is van huur
of pacht, door de verkoop verandert de eigendoms-
toestand van grond en opstallen, er lag een groen-
beheerobject op waarvan het onderhoud kan wor-
den stopgezet, verzekeringen moeten worden
gewijzigd of opgezegd en de WOZ-registratie moet
worden aangepast. En dat allemaal op het juridisch
juiste moment en in de gegevenstechnisch juiste
volgorde. Geo gra fisch verandert er niets, maar
dankzij de geografie kunnen we deze samenhang
en alle afhankelijkheden automatisch detecteren.
Daarmee is niet gezegd dat dit nu aan de lopende
band fout gaat. Integendeel: de complexiteit en
samenhang hebben er juist voor gezorgd dat hier-
voor waterdichte protocollen ontstaan zijn. Maar
de naleving daarvan kost wel een hoop tijd en
inspanning. Daar zit precies de winst van de objec-
tenregistratie: al die met elkaar samenhangende
acties worden automatisch gedetecteerd en bij de
juiste afdeling uitgezet voor verdere afhandeling.
Bij een geografische wijziging kan een slimme
objectenregistratie zelfs voorstellen doen voor de
nieuwe geografische afbakening van alle geraakte
objecten.

Een slimme objectenregistratie is meer dan een cen-
trale vergaarbak met objectengeometrie. Daarbij
gaat het immers alleen maar om de opeenstapeling
van losse registraties. Een slimme objectenregistra-
tie werkt met integrale geometrie: ze legt niet meer
vast dan strikt noodzakelijk is en leidt alle verban-
den en afhankelijkheden automatisch hieruit af.
Concentratie van kennis, kunde en verantwoorde-
lijkheid is daarbij onontbeerlijk. Zo’n objectenregis-
tratie kan niet alleen noten lezen, maar ook een
orkest leiden.

Een slimme objectenregistratie bespaart veel ener-
gie en tijd, en doet precies datgene waar ICT ooit
voor verzonnen is: routinewerk uitvoeren, snel, fout-
loos en onvermoeibaar.

Wil van de Berg
wil.van.de.berg@nedgraphics.nl

is adviseur bij NedGraphics.
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De jaarlijkse internationale gebruikersconferentie van Esri werd gehouden in San
Diego, Californië van 14 tot en met 17 juli. Naast aankondigingen van nieuwe 
releases van het bekende ArcGIS-platform, lag de nadruk ditmaal vooral op nieuwe
content, app-releases, 3D-technologie en het web als het centrale medium dat 
gebruikers, data en technologie met elkaar verbindt.Door Eric van Rees

Esri International User Conference 2014

T
ijdens de jaarlijkse internationale gebruikersconferentie van
Esri in San Diego, konden GIS-gebruikers terecht voor de
laatste ontwikkelingen rondom de GIS-oplossingen van Esri.
Niet minder dan zestienduizend zogenaamde ‘Geo-geeks’
bezochten dit evenement, dat dit jaar vooral in het teken

stond van web-GIS. De plenaire sessie op maandag 14 juli werd
gedomineerd door nieuwe applicaties op het gebied van 3D en
mobiel GIS, afgewisseld met aansprekende klantverhalen van over
de hele wereld. Zoals gebruikelijk op elke Esri-gebruikersconferentie
in San Diego, werd het ochtendgedeelte van maandag 14 juni gere-
serveerd voor de toekomstvisie van het softwarebedrijf, met een over-
zicht van nieuwe en aanstaande releases en uitreiking van een aan-
tal Special Achievement Awards en de President Award, verkozen
en uitgereikt door Esri-president Jack Dangermond zelf. 

Awards voor Shell en Havenbedrijf Rotterdam
Nederland was goed vertegenwoordigd tijdens het ochtendpro-
gramma van de plenaire sessie, waar zowel Royal Dutch Shell als
Havenbedrijf Rotterdam een Esri-award in ontvangst mocht nemen.
Royal Dutch Shell kreeg een Enterprise GIS Award uitgereikt voor
hun huidige organisatiebrede GIS-systeem, dat overal ter wereld

wordt gebruikt. Jack Verouden, general manager Geomatics, nam
de award in ontvangst en benadrukte dat de samenwerking nog
meer technologische mogelijkheden biedt nu GIS is doorgedrongen
in de hele organisatie. Havenbedrijf Rotterdam kreeg een SAG
Award voor het ontwikkelen en in gebruik nemen van een organisa-
tiebreed GIS-systeem. Erwin Rademaker van Havenbedrijf Rotterdam
legde in een presentatie later die ochtend uit voor welke uitdagin-
gen de organisatie stond bij het optimaliseren van bestaande infor-
matie en deze te ontsluiten middels gebruiksvriendelijke ICT. Esri
ontwikkelde een toepassing die elke gebruiker de juiste en gestan-
daardiseerde (geo-)informatie biedt binnen drie muisklikken. 

Ontwikkelingen rondom het ArcGIS-platform
Na deze formaliteiten vertelde Jack Dangermond welke nieuwe ont-
wikkelingen er zijn met betrekking tot het ArcGIS-platform, dat als-
maar uitdijt middels nieuwe apps, toepassingen en content. Hoewel
meer en meer toepassingen worden aangeboden als apps (applica-
ties voor desktop, mobiel en het web), wordt het bestaande ArcGIS-
platform uiteraard verder doorontwikkeld. Zo staat er een nieuwe
release van ArcGIS Desktop gepland voor het derde kwartaal van
dit jaar (ArcGIS 10.3), die een aantal nieuwe ruimtelijke analy-
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Esri-president Jack Dangermond tijdens de plenaire sessie. 
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setools bevat op het gebied van 3D, ruimte- en tijdpatronen en ‘big
data’. Ook integratie van realtimedata voor waarschuwingssyste-
men en -monitoren wordt ondersteund in Esri’s GeoEvent Server. 

Kleine incrementele releases
Maar waar ArcGIS Desktop tijdens eerdere edities het zwaartepunt
van de plenaire sessie vormde, was dit nu niet geval. Wat opvalt is
dat Esri veel meer kleine, incrementele releases uitbrengt voor speci-
fieke groepen gebruikers met dito wensen. Dangermond sprak over
een ‘app-revolution’ waarmee specifieke functionaliteiten kunnen
worden aangeboden middels apps, die Esri via hun eigen online
platform beschikbaar stelt (en daarmee het voorbeeld van Apple’s
iTunes store volgend). Maar Esri heeft meer plannen op het gebied
van apps: zo werd er een platform-overschrijdend kader aangekon-
digd waarmee gebruikers hun eigen Esri-apps kunnen bouwen, de
WebApp Builder voor ArcGIS, en was er dit jaar voor het eerst een
wedstrijd voor app-ontwikkelaars. Zij streden om de hoofdprijs van
10.000 dollar in de ‘climate resilience app challenge 2014’, met
apps die het veranderende klimaat in kaart brengen en zo beleids-
makers tot actie moeten bewegen. 

Content
Ook op het gebied van content werkt Esri verder aan het online plat-
form ArcGIS Online waar grote hoeveelheden (realtime!)data wor-
den aangeboden in de vorm van onder andere thematische
(basis)kaarten, demografische data en satellietfoto’s, geclassificeerd
en zoekbaar. Gecombineerd met de online analysefuncties van Esri
bieden deze data een schat aan informatie en mogelijkheden waar
Google voorlopig niet tegenop kan, zoveel is duidelijk. Een andere
nieuwe online service voor het gehele Esri-platform die nadrukkelijk
aan Google Fusion Tables deed denken, is GeoEnrichment, waar-
mee kaartdata aan eigen data kunnen worden toegevoegd. Het lijkt
vooral een nieuwe marketingterm te zijn voor iets wat Esri eerder
‘mashups’ noemde. 

Esri 3D-toepassingen
3D is een toepassing die vaak is aangekondigd, maar er zijn nu
eindelijk resultaten op dit gebied bij Esri. De bedoeling is om 3D
aan te bieden via desktop, internetbrowsers en mobiele apparatuur.
Een app die vorig jaar al werd aangekondigd, maar nu daadwer-
kelijk beschikaar is, is ArcGIS Pro. Deze nieuwe desktop-applicatie
maakt onderdeel uit van ArcGIS 10.3 die kan worden gebruikt om
kaartdata in 2D en 3D te visualiseren en analyseren. En hoewel het

nu nog een applicatie binnen ArcGIS is, is de verwachting dat meer
en meer functionaliteiten zullen worden geïntegreerd in ArcGIS Pro
en daardoor meer gebruikers zal genereren. Wat ArcGIS Pro erg
aantrekkelijk maakt, is het feit dat het een 64-bit applicatie is, zodat
processoren sneller data kunnen verwerken en grotere hoeveelhe-
den geheugen kunnen worden gebruikt, wat een belangrijk vereiste
is om snel te kunnen werken met 3D-modellen. Momenteel is ArcGIS
Pro beschikbaar als beta-release voor gebruikers met een ArcGIS
Online-licentie, maar staat gepland als officiele release voor het
vierde kwartaal van 2014 als onderdeel van ArcGIS Desktop 10.3.

Singapore
Het thema 3D werd ook vertegenwoordigd in een oogstrelende pre-
sentatie van Singapore, met indrukwekkende interactieve 3D-model-
len die zijn te gebruiken in een web browser van desktop en mobie-
le apparatuur zonder speciale plug-ins of downloads, genaamd 3D
Web Scenes. De prachtige 3D-modellen met gedetailleerde texturen
deden veel bezoekers denken aan het computerspel SimCity.
Opvallend is dat nieuwe 3D-toepassingen worden aangeboden in
stand-alone software van Esri CityEngine (van het bedrijf Procedural,
nu onderdeel van Esri), ArcGIS Desktop en de nieuwe applicatie
ArcGIS Pro. Ten slotte wordt 3D gebruikt voor Geodesign, de term
die gebruikt wordt in de Esri-gemeenschap voor landschapsplan-
ning door middel van GIS-technologie. Nieuw is een web-applicatie
voor dit doel, onder de naam GeoPlanner voor ArcGIS, uitgebracht
op ArcGIS Marketplace, een website waar Esri-apps en -data wor-
den aangeboden. De academische, theoretische Geodesign-metho-
dologie wordt verder verspreid middels academische cursussen, 
conferenties en congressen wereldwijd, zoals het tweede Geo -
design-event in Delft in september.

Geonet community-website
Behalve veel nieuws op het gebied van nieuwe software waren er
ook nieuwtjes die buiten deze categorie vielen. Een recent gelan-
ceerde internetsite genaamd GeoNet belooft een ‘social business
site’ waar leden van de geocommunity zonder login toegang heb-
ben tot informatie op fora en special interest groups. Wel is een
Esri-account vereist om berichten te plaatsen. De site, te vinden op
geonet.esri.com, oogt als een Facebook zonder advertenties en doet
qua inhoud denken aan de oude Esri-fora en ‘special interest’ groe-
pen van LinkedIn. 
Hoewel Esri een softwareleverancier (en nu ook dataleverancier) is,
vond er dit jaar voor het eerst een primeur plaats op het gebied van
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Jack Verouden van royal Dutch shell neemt de Enterprise GIs Award in ontvangst tijdens de plenaire sessie. Erwin rademaker van de Haven van rotterdam ontving een sAG Award en hield een 
presentatie tijdens de plenaire sessie.
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hardware. Celebrity will.i.am., die live vanuit Australië inbelde via
Skype, lichtte toe waarom hij een horloge heeft ontwikkeld waarop
Esri-software draait. De interesse van het publiek was groot te oor-
delen aan het aantal tweets, maar wanneer het horloge op de markt
zal worden gebracht, is op dit moment nog niet duidelijk.

De volgende internationale Esri-gebruikersconferentie zal worden gehouden van 20 tot en met 24 juli 2015.
Voor de volledige Q&A met gedetailleerde info over Esri’s nieuwste releases, zie:

www.esri.com/events/user-conference/q-and-a.

Voor meer informatie, zie: www.esri.com/events/user-conference.

Omdat de internationale Esri-gebruikersconferentie vlak voor de internationale comic-con conferentie
plaatsvindt, had de Esri-merchandise alvast een superhelden-tintje om in de stemming te komen.

Bezoekers van de plenaire sessie.

advertentie
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Na vier jaar Parijs kwam de GIS Rail Summit dit jaar naar Nederland.
In het Utrechtse Spoorwegmuseum vond de summit een passend
onderdak, met ProRail als gastheer. De Nederlandse inbreng was
groot, wat gezien de locatie geen verrassing was.Door Juliette van Driel en Pim Luremans

De toekomst onder controle

Railinframanagement met GIS
“Alles wat beheerd wordt, heeft een locatie”,
stelde Henk Bothof, manager ICT Services bij
ProRail, in zijn verhaal over het gebruik van
GIS binnen ProRail. “In het proces van plan
tot beheer is die locatie de lijm tussen alle
informatie.” Hij wees daarbij op het belang
om informatie te delen om elkaar te begrij-
pen. “Informatie moet de keten ondersteu-
nen”, vervolgde Bothof. ProRail heeft daarom
met spoordata.nl een succesvolle werkomge-
ving ingericht om samen met partners infor-
matie te delen. Aan de hand van geluidsbe-
rekeningen illustreerde hij de kracht van dit
concept. De geluidsbelasting van verschillen-
de ontwerpscenario’s van nieuwe infrastruc-
tuur is zichtbaar in de kaart, waardoor dui-
delijk is welke consequenties de verschillende
scenario’s hebben.

SIGMA: meten voor gevorderden
Arco Okker van ProRail en Ben van Tricht van
CGI volgden met een tweede ProRail-presen-
tatie. Zij illustreerden met hun nieuwe systeem
SIGMA hoe verschillen tussen theoretische 3D-
ligging van het spoor en de werkelijke situ-
atie in het veld snel en accuraat in kaart kon-
den worden gebracht. Aangezien rails door
zware treinen en werking van de ondergrond

altijd verschuiven, is inzicht in de actuele sta-
tus van het spoor essentieel voor de bedrijfs-
voering van ProRail. Onderhoud om slijtage
te voorkomen, is door SIGMA tijdig in te plan-
nen. “Zo is een veilig spoor en een prettige
reizigerservaring gewaarborgd”, legt Okker
uit. Leren van het verleden is ook in dit pro-
ject van toepassing: nieuwe functionaliteit zal
trendanalyses in de tijd mogelijk maken.
SIGMA is onlangs door Esri onderscheiden met
een award voor de beste interne webappli-
catie op de partnerconferentie in Palm
Springs.

Een nieuwe dimensie
Esri heeft een nieuwe liefde. De naam:
OSIsoft. “Jack Dangermond van Esri en Pat
Kennedy van OSIsoft bleken veel gemeen te
hebben in hun benadering van gegevens en
klanten”, aldus Matt Miller van OSIsoft. Waar
Esri sterk is in ruimtelijke gegevens, is OSIsoft
sterk in real time monitoren van assets. Via
het gebruik van de functionaliteit van OSIsofts
applicatie PI System binnen ArcGIS, is het nu
mogelijk objecten in de kaart te koppelen aan
realtime- en historische gegevens. De koppe-
ling moet zich nog bewijzen, maar de moge-
lijkheden lijken eindeloos. Zo kan de status
van een object gekoppeld worden aan het

symbool van een object, en is het mogelijk
historische meetgegevens op te vragen. Met
de koppeling PI System-ArcGIS heeft de ruim-
te tijd gekregen.

ArcGIS en verder
Jeroen van Winden, CTO van Esri Neder -
land, gaf inzicht in de nieuwe ontwikkelingen
van ArcGIS. “De manier om naar geografi-
sche informatie te kijken verandert”, zo begon
hij zijn verhaal. De informatie zal op elk
apparaat beschikbaar moeten zijn, maar in
een zo optimaal mogelijke vorm. Zo zal een
smartphone of tablet niet geschikt zijn om
ArcGIS Server te draaien, maar wel uitsteken-
de specifieke invoer- of raadpleegfunctionali-
teit kunnen bieden. Voor de professionele
gebruikers biedt Esri nu via ArcGIS Pro uitge-
breide 3D-functionalteit, maar besteedt Esri
ook aandacht aan ondersteuning van kaar-
ten binnen Excel. Informatie delen is daarbij
het uitgangspunt. “Want”, zo besluit van
Winden, “GIS is voor iedereen.”

Een goede conditie
RegioTram Utrecht (BRU) kreeg in 2010 het
beheer van de sneltramlijn Utrecht-Nieuwe -
gein-IJsselstein overgedragen. “We wilden het
beste tramsysteem in Nederland hebben”, ver-
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spooronderhoud: Een stopmachine tilt het spoor op en 
verplaatst het spoor zijwaarts en in de hoogte. Bron: Prorail. 



telden Paul Tulp van BRU en Maarten Zanen
van ARCADIS. Het was een gelegenheid om een
geheel nieuw onderhoudsconcept, gebaseerd
op Pass55, toe te passen. Pass55 is geba-
seerd op de kwaliteitscirkel van Deming met
het motto ‘plan-do-check-act’. Inspecteurs leg-
gen met een mobiel apparaat de locatie,
eigenschappen en conditie van de assets vast.
Hierbij maken zij veel gebruik van foto’s. Op
basis van de leeftijd en de conditie is via
NEN2767-4 te bepalen wanneer een asset
aan vervanging toe is. Zo bepalen de beschik-
bare financiën niet het onderhoud, maar de
conditie van de assets. “Dus niet het geld
besteden dat je hebt, maar dat je nodig hebt”,
concludeert Tulp.

Mobiel scannen
Julian Norton van Leica Geosystems gaf een
presentatie over de Pegasus 2, een LIDAR-scan-
ner waarmee de locatie van ruimtelijke objec-
ten ingewonnen kan worden. Uniek aan de

Pegasus 2 is dat deze op verschillende voer-
tuigen te monteren is om gegevens in te win-
nen. Hiermee is het mogelijk puntenwolken
en foto’s in te winnen en te koppelen aan
GPS, niet alleen op een auto, maar ook op
een schip of trein. Met als groot voordeel snel
en nauwkeurig grote hoeveelheden gegevens
te kunnen inwinnen. Minpunt is dat objecther-
kenning nog niet geheel geautomatiseerd
gaat, zodat de nabewerking nog veel tijd
kost.

GIS en tijd
In haar presentatie over GIS en tijd raakte
Juliette van Driel van ProRail het essentiële
thema van de conferentie. “In de railbranche
hebben we het verleden en het heden nodig
om de toekomst te voorspellen zonder waar-
zegger en de toekomst om op te plannen”,
stelde Van Driel. De waarzegger komt bij
ProRail niet binnen, zo bleek uit een aantal
voorbeelden. Zo wordt door het continu

meten van het aantal tonnen en treinen over
de rails voorspeld wanneer onderhoud nood-
zakelijk is. Het vastleggen van het verleden
heeft wel consequenties: de hoeveelheid
gegevens zal alleen maar groeien en de struc-
tuur van de gegevens moet geschikt zijn. En
het vastleggen van de toekomst wordt een uit-
daging: het heden actueel en betrouwbaar
vastleggen kost immers al veel moeite. Het
levert echter wel wat op. “Vastleggen van het
verleden, heden en toekomst maakt ons net-
werk goedkoper, veiliger en betrouwbaar”,
concludeerde Van Driel.

Crisis onder controle
Claire Parsons liet zien hoe Network Rail in
Groot-Brittannië in een crisissituatie spoorda-
ta combineert met omgevingsinformatie.
“Bombardeer de gebruiker niet met grote hoe-
veelheden data, maar met een kleine hoe-
veelheid bruikbare informatie”, was haar con-
clusie. De meeste gebruikers bleken geen
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behoefte te hebben aan uitgebreide
GIS-functionaliteit: zoom in, zoom uit
en identify zijn voldoende. Dit geeft
de operatie kennis en de mogelijkhe-
den om snel een onderbouwde beslis-
sing te nemen. “GIS is fantastisch
voor niet-GIS-gebruikers”, besloot
Parsons.

Conclusie
Met de thema’s leren van het verle-
den, samenwerken, en informatie op
een eenvoudige manier delen bood
de conferentie voldoende stof tot
nadenken. Leren van het verleden
bleek de rode draad. Wie nog niet
voorbereid was op de toekomst heeft tij-
dens de conferentie voldoende aankno-
pingspunten gekregen. Samenwerken is
geen keuze meer, maar een vereiste! Dat GIS
niet alleen meer voor de GIS-experts is, maar

voor iedereen, werd tijdens de conferentie
duidelijk. GIS verbindt disciplines. Dat stelt

wel de nodige eisen aan bij-
voorbeeld de data. In situaties
waarin snel handelen noodza-
kelijk is, moet alleen de noodza-
kelijke informatie op een toe-
gankelijke manier beschikbaar
zijn. Snel, simpel en doelgericht.
In zijn afsluiting gaf organisator
Ian Koeppel van Esri Europe een
aanbeveling mee: “Concentreer
op het verhaal dat een kaart kan
vertellen, niet op een ingewikkel-
de analyse.” De boodschap was
duidelijk: GIS is er om muren te
slechten en kennis te delen.

Pim Luremans, informatieanalist bij Vicrea solutions
en Prorail, en Juliette van Driel, business informatie

analist bij Prorail.

http://www.esri.com/industries/railways
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GIS is een waardevol en niet meer weg te denken instrument in het voorberei-
den en realiseren van grote nieuwbouwprojecten voor de vitale infrastructuren
in ons land. Het op een adequate en efficiënte wijze inzetten van dit instrument
vraagt ook aan de organisatorische kant aandacht.Door Jan Roodzand

GIS in grootschalige infranieuwbouwprojecten

GIS-abc’tje
In het vorige artikel is geschetst op welke wijze GIS ingezet kan wor-
den in de verschillende fasen van de levenscyclus van infrastructuren
(zie de figuur). Dit artikel is gebaseerd op mijn ervaring in het opzet-
ten van een team dat binnen een grote organisatie de nieuwbouw-
projecten met GIS-technologie ondersteunt. Daarbij ligt het accent op
de planningsfase, maar een goede organisatie daarvan werkt positief
door naar de assetbeheersituatie. Wat direct opviel was dat de pro-
jectmanagers van de grootschalige projecten niet als vanzelf naar het
inzetten van het GIS-instrument grepen. Er was een gedegen business
case voor nodig om aan te tonen dat GIS daadwerkelijk kwalitatieve,
maar (zoals dat bij business cases gaat) vooral ook kwantificeerbare
voordelen in doorlooptijd en efficiency oplevert. Hierbij was ook Bert
van Dijk, inmiddels aan de weg timmerend met Infranavigator, betrok-
ken. In een presentatie van hem voor de Ruimteschepper Kenniskring,
over dit onderwerp, was opvallend dat hij het over de meest elemen-
taire functies van GIS heeft. Het door het combineren van verschillen-
de kaartlagen inzicht verschaffen in de mogelijkheden en onmogelijk-
heden en consequenties van keuzes. Voor GIS-experts actief met
basisregistraties, integrale informatievoorziening en interactieve por-
tals een niveau dat we al bijna vergeten waren, maar voor veel poten-
tiële gebruikers dus zeker geen abc’tje.

GIS’er in ontwerpteam
Terug naar de start van het inzetten van GIS binnen nieuwbouwpro-
jecten. Initieel werd aan de grote projecten een ervaren GIS-gebrui-

ker toegevoegd. Experts die op basis van hun operationele kennis
in staat waren de juiste informatie bij elkaar te brengen en deze
binnen een (standaard) GIS-omgeving te combineren tot waardevol-
le in- en overzichten. Daarbij kregen de experts al snel een plek in
de teams die vanuit de verschillende disciplines (techniek, ruimtelij-
ke ordening,  landschapsarchitectuur, ecologie & natuur, grondza-
ken etcetera) naar tracéalternatieven zochten. Met de GIS-experts
achter het toetsenbord en de GIS-presentatie via de beamer op de
muur, kreeg het team veel sneller een integraal beeld van de moge-
lijkheden en onmogelijkheden in de onderzochte gebieden.
Vervolgens kon de GIS-expert, daarin ondersteund door de experts,
de alternatieve scenario’s uitwerken tot concrete producten voor de
verschillende planfasen.

Structuur gewenst
Naast de positieve ervaringen en reacties bood de werkwijze ook
ruimte voor verbeteringen. Twee daarvan zijn belangrijk om te
benoemen. De eerste heeft te maken met het verkrijgen van de exter-
ne (geo)data om de gewenste ondersteuning van de ontwerpteams
mogelijk te maken. In dit geval betrof het infrastructuren waarvoor
tracés van vele kilometers nodig zijn, en die daarmee meerdere pro-
vincies, vele gemeenten en nog veel meer percelen doorkruisen. Dat
betekende dus met de betreffende bestuurlijke organen contact opne-
men om de relevante gegevens over ruimtelijke plannen, geldende
beperkingen, maar ook de al aanwezige infrastructuren, ecologi-
sche beperkingen, locaties met kwetsbare objecten als scholen, zie-
kenhuizen en bejaardentehuizen te verkrijgen. In de praktijk bleken
de GIS-experts soms meer dan de helft van hun tijd bezig met tele-
foneren naar en/of het bezoeken van deze organisaties. Uiteraard
is er in de afgelopen jaren op dit gebied veel veranderd, zoals de
introductie van PDOK, maar nog steeds is het verkrijgen van de juis-
te data een aandachtspunt.

Het tweede aspect heb ik vaak geïntroduceerd door uit te leggen
dat ik aan de hand van de plots van de ontwerpen die de muren
van de teamruimte opsierden, kon zien wie hem gemaakt had. Met
andere woorden, elke expert had zijn eigen signatuur, maar ook
een eigen manier om de gegevens te structureren en presenteren.
Een nadelig gevolg daarvan was dat elk project een eigen opbouw
kende. Bij ziekte of capaciteitsproblemen was een andere expert
voor productief te zijn veel tijd kwijt om de structuur te doorgron-
den. Ook bij het uitwisselen van de data met externe partijen en/of
naar de beheeromgeving leverde de variërende structuur proble-
men op.
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De fasen binnen levenscyclus van assets.



Logische data- en werkstructuur
Op basis van een analyse van het werkproces is gewerkt aan een
structuur die tot doel had een standaardisatie van de werkproces-
sen, de wijze van opslag van de data en de te realiseren producten
binnen de projecten te realiseren. Door dit te realiseren werd een
groep individuele GIS-experts een sterk GIS-team. Het schema toont
de hoofdstructuur die in dat traject is gedefinieerd. Het geeft in de
vier linker kolommen inzicht in de bij het proces betrokken gege-
vensverzameling en de daartoe benodigde opbouw. De twee rech-
ter kolommen tonen de producten die op basis van deze data ont-
staan. Lopen we het schema van links naar rechts door, dan
symboliseert de eerste kolom de bronnen van de basisdata voor de
projecten. Dat zijn enerzijds de interne gegevens over de bestaan-
de assets. Nieuwe projecten gaan hierop aansluiten, en/of vervan-
gen eventueel delen ervan. Daarnaast past hier de al genoemde
grote hoeveelheden data van derden. Deze hebben we opgesplitst
in data van landelijk opererende organisaties, die van decentrale
overheden en informatie van andere bronhouders als beheerders
van infrastructuren in hetzelfde gebied. 
De tweede kolom representeert de wijze waarop deze externe bron-
nen intern zijn gestructureerd om op een eenduidige wijze als basis-
gegevens voor alle projecten te dienen. Deze opdeling is in hoofd-
thema’s: de relevante gegevens van het eigen net, de externe
georeferentiedata en ten slotte inhoudelijke gegevens gerangschikt
naar verschillende thema’s. De derde kolom laat zien dat in sommi-
ge situaties afwijkende gegevens in plaats van de algemene basis-
gegevens zijn te gebruiken, dan wel dat aanvullende, projectspeci-
fieke gegevenssets nodig zijn. De vierde kolom toont de data die
binnen het project ontstaan en het feitelijke ontwerp definiëren. 

De producten voor de verschillende fasen zijn op deze datastruc-
tuur gebaseerd. Ook hier geldt een basisopbouw van de te presen-
teren data, die men in sommige gevallen binnen het project aan
kan passen. Welke gegevens(lagen) een product dient te bevatten
en op welke wijze deze te presenteren, is in de standaard product-
definities vastgelegd. Op basis van de gestructureerde data en de
productdefinitie ontstaan zo de onderkende producten voor de ver-
schillende planningsfasen.

Als spin-off van het standaardisatieproces bleek ook het tweede aan-
dachtspunt, de grote hoeveelheid tijd die met het verzamelen van
data gemoeid ging, positief beïnvloed. De centrale benadering van
externe partijen resulteerde in een tijdsbesparing en betere afspra-
ken met de leveranciers van deze data. Daarnaast levert deze stan-
daardisatie een evidente positieve bijdrage aan het delen van infor-
matie tussen de verschillende fasen van de levenscyclus.

Uitwisselen met derden
Inmiddels ben ik binnen een grootschalig GIS-programma opnieuw
betrokken bij het ondersteunen van de planning & engineering-afde-
ling van een grote organisatie. Ditmaal in Duitsland, waarbij zowel
‘offshore’ als ‘onshore’ projecten in voorbereiding en uitvoering zijn.
Nieuw daarbij is dat de bulk van het ontwerp en zeker de enginee-
ring door externe bureaus plaatsvindt. Kijkend naar de geschetste
noodzaak om tot goede structuren te komen, blijven evenwel dezelf-
de aspecten een rol spelen. Nu zijn het niet de individuele GIS-
medewerkers, maar de externe bureaus die een eigen werk- en pre-
sentatiewijze hanteren. Voor het op een adequate wijze kunnen
beheren en benutten van de asset informatie binnen de levenscy-
clus, is het ook hier van belang de gewenste datastructuur vast te
leggen. En bij aanvang van projecten de as-is informatie volgens
deze datastructuur aan de externe partijen aan te leveren, en te
eisen dat men ontwerpen en de as-built informatie volgens diezelf-
de structuur aanlevert. Daardoor zijn deze direct op te nemen in de
asset informatievoorziening voor de operationele fasen.
Ten aanzien van het benutten van geodata van derden kunnen we
in Nederland trots zijn op de kwaliteit en beschikbaarheid daar-
van. Daar moet in Duitsland (en ik neem aan in de meeste van de
ons omringende landen) nog het nodige gebeuren. Maar omdat het
altijd beter kan. Vanuit Net4s zijn we momenteel actief met het defi-
niëren van diensten juist op het terrein van het op een adequate
wijze leveren van data van derden, daarover meer in een volgend
artikel.

Jan roodzand j.roodzand@net4s.nl, j.roodzand@ruimteschepper.nl is mede-ini-
tiatiefnemer en partner in ruimteschepper en Net4s (spreek uit als Net Force).

Hij heeft ruime ervaring als adviseur en programmamanager in het 
implementeren van GIs-omgevingen. Kenmerkend daarbij is de integratie ervan

met andere informatiesystemen.

@Janroodzand

www. net4s.nl
www.ruimteschepper.nl

43

September 2014-6

Vele contacten nodig om data te verzamelen.

Data- en werkstructuur.



Eerste afstudeerder 
Geomatics bij 
Bouwkunde

Het masterprogramma 
Geomatics, twee jaar 
geleden toegevoegd aan 
Bouwkunde, leverde in 
juni 2014 zijn eerste twee 
afstudeerders af. Afstu-
deerder Karl van Winden 

(24) ontwikkelde een programma voor automatische 
verstrekking van wegeninformatie.
Je hebt een bachelor Bouwkunde gedaan en bent daarna 
overgestapt naar Geomatics. Was je Bouwkunde zat?
“Geomatics past beter bij mij, omdat ik hou van een 
directe, wetenschappelijke aanpak en oplossen van 
concrete problemen. Liefst met de computer. Geomatics 
kun je vertalen als ‘geo-informatica’, maar is wel gefo-
cust op de gebouwde omgeving.”
Een studie met veel cijfers dus?
“Ja, je moet programmeren leuk vinden. Het gaat 
vooral om analyse van geo-informatie. Aan de hand 
van GPS, satellietbeelden en locatiedata – in en buiten 
gebouwen – maken we applicaties en programma’s voor 
bijvoorbeeld traceren van oliebronnen of bijhouden van 
kadastrale gegevens. Voor mijn eigen afstudeeronder-
werp – ‘Automatically Deriving and Updating Attribute 
Road Data from Movement Trajectories’ – gebruikte ik 
GPS-informatie voor ontwikkeling van een programma 
dat automatisch informatie over wegen geeft.”
Ben jij blij met je keuze en voldeed het studieprogramma 
aan de verwachtingen?
“Zeker, ik heb veel geleerd. Het leukst is dat het prak-

tisch is: je onderzoekt een duidelijk probleem, analy-
seert het en zorgt ervoor dat het inzichtelijk wordt. 
Gebruik van Geomatics neemt daarom snel toe. Met 
data in smartphones en op sociale media bijvoorbeeld 
kan nog zoveel meer. Met deze studie kun je dus alle 
richtingen uit.”
Goede perspectieven dus op de arbeidsmarkt?
“Ja, ik heb al meerdere aanbiedingen gekregen. De 
vraag naar geo-informatici is groot, vanuit alle richtin-
gen. Je kunt in de bouwsector aan de slag, maar ook 
bij Shell, Fugro of een gemeente. Geen wonder dat de 
aantallen studenten toenemen. Toen ik begon waren er 
negen studenten, dit jaar beginnen er twintig.”
Merk je veel van de link met Bouwkunde?
“Ja vooral op stedenbouwkundig niveau. Want we 
werken bijvoorbeeld aan automatisch genereren van 
3D modellen met behulp van data. Je kunt bijvoor-
beeld de gebouwen in Google Earth creëren met behulp 
van hoogtedata en fototexturen. Begin dit jaar zijn 
we vier weken naar China geweest. Daar hebben we 
een telefoonapp ontwikkeld waarmee je 3D door een 
gebouw kunt navigeren. Je tikt in waar je wilt zijn in 
een gebouw en de telefoon leidt je ernaartoe. Geoma-
tics maakt ook complexe analyses van architectuur en 
stedenbouw mogelijk.”
De bouwwereld kan niet meer zonder geo-informatici?
“De connectie tussen Bouwkunde en Geomatics zal, 
denk ik, alleen maar sterker worden. GPS-tracks 
worden gebruikt om te kijken hoe mensen zich bewe-
gen door een stad. Heel interessante informatie voor 
stedenbouwkundigen. De mogelijkheden om daarmee 
het functioneren van een stad inzichtelijk te maken zijn 
enorm, veel groter dan nu al gebeurt.”
Bron: BK City News – 26 juni 2014 (TU Delft – Com-
municatie Bk)
Meer informatie inzake de MSc Geomatics opleiding is 
te vinden op: www.geomatics.tudelft.nl
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Amsterdam Institute for 
Advanced Metropolitan 
Solutions van start

Op 20 juni vond het 
startcongres plaats 
van het Amsterdam 
Institute for Advanced 
Metropolitan Solutions 
(AMS). Dit instituut 
is opgericht door de 
gemeente Amsterdam, 
TU Delft, Wagenin-
gen Universiteit en 

MIT (Boston) en heeft als doel onderzoek te doen naar 
innovatieve toepassingen om stedelijke problematiek 
zoals mobiliteit, vervuiling en eenzaamheid op te lossen 
en daar studenten in op te leiden. Door de stad als living 
lab te gebruiken en data vanuit allerlei domeinen (zoals 
verkeer, geluid, weer en telefonie) slim met elkaar te com-
bineren kunnen de processen in een stad veel beter begre-
pen worden. Amsterdam draagt in de komende 10 jaar 
50 miljoen Euro bij. Naast universiteiten zijn er nog veel 
andere partijen betrokken, die gezamenlijk nog eens 200 
miljoen Euro bijdragen, zoals KPN, TNO, Waag Society, 
Shell, Cisco, Alliander, Accenture, IBM, ESA, Waternet, 
etc. Amsterdam hoopt met het nieuwe instituut onderne-
mers en engineers aan de stad te binden.
Het fundament van AMS is het dataplatform. Dit plat-
form (of eigenlijk meer een infrastructuur) brengt infor-
matie over de stad uit verschillende domeinen samen en 
verankert onderzoeksresultaten in een toekomstbesten-
dige omgeving. Onze sectie is betrokken bij het geo-data 
aspect van dit platform (getrokken door Arnold Bregt, 
WUR). De locatiecomponent is het kenmerk bij uitstek 
om dynamische data over disciplines heen met elkaar 
samen te brengen om tot nieuwe inzichten te komen. 
In het komende jaar zullen we via een aantal demon-
stratorprojecten, met actieve betrokkenheid van onze 
studenten, laten zien welke nieuwe inzichten je kunt ver-
krijgen over processen in de stad met bestaande geo-data 
en bijbehorende technieken. Tijdens de opening is het 
demonstratorpoject getoond van de WUR, waarbij plastic 
in de grachten is gevolgd om het traject van in grachten 
gedumpt afval te achterhalen (zie kaartje).
Ervaringen met deze projecten zullen samen met de 
onderzoeksprojecten verder worden ontwikkeld tot een 
stabiele data infrastructuur.

Redactie
Elfriede M.Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie);
tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl
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Hoe Sisi Zlatanova – onze 
crisismanager – in een 
echte crisis terecht kwam

Men zal zich de ‘5th International Conference on Cartography 
and GIS’, Riviera, Bulgarije nog lang heugen, niet alleen 
vanwege het grote aantal deelnemers (170 afkomstig uit 42 
landen) en interessante sessies, maar ook door de rampenbe-
strijdingsactiviteiten na het conferentiediner. Het diner werd 
gehouden in een Bulgaarse boerderij gelegen in de bergen ten 
noorden van Varna. 
De gehele avond en nacht voortdurende hevige regenval 
veroorzaakte plotselinge overstromingen in het laagland. 97 
Mensen (waaronder 87 van de conferentie) waren een nacht 
en een dag opgesloten, omdat de enige weg twee meter onder 
water stond. De volgende dag werden de gevolgen van de plot-
selinge overstromingen duidelijk: 12 slachtoffers en aanzienlij-
ke schade in één wijk van Varna. Zo werden mensen en auto’s 
door de waterstromen meegesleurd naar de zee.
De eerder bediscussieerde onderzoeksonderwerpen op het 
gebied van vroegtijdige waarschuwingen en crisismanagement 
bleken opeens alles behalve academisch te zijn. De via de 
telefoon of via TV zenders verzamelde informatie was onvol-
doende en soms tegenstrijdig. Kaarten en afbeeldingen van 
het getroffen gebied werden node gemist. De beschikbaarheid 
van betrouwbare geo-informatie zou dan ook goed van pas zijn 
gekomen. Het was vooral de kennis van de lokale bevolking 
die uitkomst bood. 

Dankzij de gemeenschap-
pelijke inspanningen van de 
organisatoren en de Militaire 

-
garije werden alle deelnemers 
met helikopters naar een veilig 
gebied geëvacueerd en met 
bussen terug naar hun hotels 
gebracht.
De door Sisi Zlatanova gegeven 

keynote was getiteld ‘3D GIS: de technologie achter het mooie 
3D plaatje’. De conferentie werd georganiseerd onder de pa-
raplu van de International Cartographic Association (ICA) en 
de University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 

Springer en de Bulgaarse Agency of Geodesy, Cartography and 
Cadastre. 
Voor meer info zie: http://iccgis2014.cartography-gis.com/
Home.html

nieuwsbrief_september.indd   2 13/08/14   11:36



Tamme van der Wal van
Aerovision signaleert een
denkfout bij ontwikkelaars en
leveranciers van software en
technologie. De klant die op
zoek is naar een oplossing
voor zijn probleem, staat aan
het begin, en niet zoals nu het
geval is, aan het eind van de ontwikkelingsstraat.

De Begingebruiker

Fotogrammetrie ARCADIS www.arcadis.nl 20

CAD Accent www.infracad.nl 29

Facto Geo Meetdienst www.facto-geo.nl 14

GeoCensus www.geocensus.nl 37

Geodan www.geodan.nl 19

Grontmij www.obsurv.nl 48

Horus www.horus.nu 9

Imagem www.imagem.nl 15, 41

Leica Geosystems www.leica-geosystems.com 25

NedGraphics www.nedgraphics.nl 2

NEO www.imgeototalcare.nl 31

Ordina www.werkenbijordina.nl 11

Realworld Systems www.realworld-systems.com 23

Vicrea www.vicrea.nl 47

AdverteerdersindexIn GIS-Magazine 7 - 2014

GIS-Magazine 7-2014 verschijnt omstreeks 20 oktober 2014.

Wat is GIS-Magazine?
GIS-Magazine is een vaktijdschrift over geo-ICT met een praktische 
insteek. De wereld van de digitale kaart begint bij het inwinnen
van ruimtelijke gegevens door een landmeter en eindigt bij ontslui-
ting via intra- of internet. GIS-Magazine verschijnt acht maal per
jaar in Nederland en België.

Waar gaat GIS-Magazine over?
GIS-Magazine laat zien hoe geografische informatie zijn weg vindt
naar de (eind-)gebruiker. GIS (Geografische Informatie Systemen)
is meer en meer onderdeel van een groter geheel.
Overheidsinstanties, maar ook het bedrijfsleven doen in toenemen-
de mate hun voordeel met kaartgebaseerde ICT-oplossingen. GIS-
Magazine verslaat actuele evenementen op GIS-gebied, onder-
vraagt ervaren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs,
de overheid en het bedrijfsleven.

Abonnementen 2014
Een abonnement op GIS-Magazine vraagt u aan via de website
www.gismagazine.nl. U kunt kiezen uit twee abonnementsvormen: een
abonnement op de gedrukte versie of een abonnement op de digitale
bladerversie van GIS-Magazine. 
De prijs voor een jaarabonnement (acht opeenvolgende nummers) op
de gedrukte versie van GIS-Magazine bedraagt € 62,50 (exclusief
6% btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Nederland. Voor
verzending buiten Nederland bedraagt de prijs € 78,00. De prijs voor
een jaarabonnement op de digitale bladerversie van GIS-Magazine
bedraagt € 17,50 per jaar. Abonnementen worden automatisch 
verlengd. 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 eind-
datum per e-mail of brief. Telefonische opzeggingen worden niet in
behandeling genomen. Voor informatie en aanvraag abonnementen: 
services@gismagazine.nl.

Password website
Profiteer van de voordelen van een abonnement op GIS-Magazine.
U heeft als abonnee met uw debiteurennummer toegang tot de digi-
tale bladerversie van GIS-Magazine alsmede het gehele nieuws-
en artikelenarchief op de website.

GIS-Magazine op internet
www.gismagazine.nl
Meer nieuws, de actuele agenda en een online artikelenarchief
vindt u op www.gismagazine.nl.

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

CMedia B.V.
Postbus 231
8300 AE Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar 
services@gismagazine.nl
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In het oktobernummer van
GIS-Magazine uitgebreid
aandacht voor verschillen-
de actuele aspecten van het
gebruik van luchtfoto’s. 
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HOE BRENGT U SAMENHANG AAN IN 
UW BASIS EN KERNGEGEVENS?

www.vicrea.nl

Inmiddels gebruiken 35 overheidsorganisaties het Neuron 

Integratieplatform voor het in samenhang brengen en het ontsluiten van 

basis- en kerngegevens. Hiermee realiseert u één centrale aansluiting op 

de landelijke stelselvoorzieningen en interne registraties. Door het slim en 

optimaal benutten van geo-informatie wordt samenhang aangebracht en 

zijn al uw gegevens integraal uitvraagbaar. Het Neuron Integratie Platform 

serveert alle informatie op de juiste locatie!
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https://software.grontmij.nl/geoweb

Presentaties GeoWeb Esri GIS Conferentie 
17 september: Beheer van vaarwegmarkeringen (RWS)
                               Wat is er nieuw in GeoWeb 5?

18 september: Van eenvoudig rekenmodel naar multifunctionele toepassing 
 (evacuatiemodel Zeeland)

GeoWeb
De slimme kaart altijd dichtbij

Kom naar onze presentaties tijdens de 
Esri GIS Conferentie en bezoek onze stand (S9)


