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GIS-Magazine informeert
over ontwikkelingen op het
gebied van ruimtelijke
informatie en Geo-ICT. De
redactie van GIS-Magazine
verslaat actuele evenementen op GIS-gebied, ondervraagt ervaren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs,
de overheid en het bedrijfsleven. Verder is er
nieuws van hard- en softwareleveranciers, leveranciers van diensten en andere relevante organisaties. GIS-Magazine verschijnt acht maal per
jaar in Nederland en België.
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Natuurlijk zijn er grenzen!
Het is een publiek geheim dat het cohort van de oudste GIS-specialisten grotendeels een
geodetische achtergrond heeft. Deze (bijna) senioren zagen al vroegtijdig dat het vakgebied
landmeetkunde ging veranderen door de digitale revolutie. Je herkent ze niet alleen aan hun
leeftijd, 55 plus, maar vooral aan hun passie voor coördinaten, cartograﬁe en een voorkeur
voor ruimtelijke analyses met een heldere vraag en een duidelijke uitkomst.
De komst van internet in hun vakgebied is ze natuurlijk niet ontgaan. Als je al op internet
publiceert, wees dan duidelijk over de kwaliteit en de meerwaarde van de informatie,
zeggen deze ervaren krachten. Hoe voorkom je anders idiote denkbeelden, ontstaan door
onvolkomen combinaties van disparate datasets? Naast het delen van kennis op intranet, is
deze groep geo-ICT’ers betrekkelijk terughoudend met het op straat gooien van informatie.
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Deze eigenschap lijken zij te delen met de allerjongste generatie geo-specialisten. De terughoudendheid om ‘alles’ maar op internet te kwakken groeit onder deze jongeren, en daarin
lijken zij op de ouderen. Wie op dit moment nog studeert, wordt geacht blindelings alle
mogelijke koppelingen te kennen tussen Facebook, Foursquare, Twitter en de gekste locatiegebonden Apps. Dat is ook zo. Er is echter meer. De lijfelijke ervaringen met digitaal
pesten, ongewenste privé-informatie in de hoogste rankings van Google en de publicatie
van ongemakkelijke foto’s zijn namelijk een niet te missen realiteit voor het denkende deel
van ‘dertig min’.
Het ethisch besef is duidelijk aanwezig. Jongeren leerden het nut van ‘bewust computergebruik’ bijna helemaal zelf, en werden door schade en schande wijs. Hun leraren, de huidige
veertigplussers, proclameerden ooit luidkeels dat de bescherming van privacy ‘een gepasseerd station’ zou zijn. Alle data liggen op straat, en hoe meer openheid hoe beter. In de
lerarenkamer werd ondertussen besmuikt gelachen om het webcam-ﬁlmpje van het meisje uit
4a dat op mobiele telefoons van haar schoolgenoten verscheen. Druk even snel een cursusje
‘bewust internet-media gebruik’ in je schoolrooster, en je was nog modern ook. Die tijd is
voorbij.
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Google beweerde straatfoto’s te maken, terwijl het daarnaast
Wi-Fi-connecties opsloeg, gekoppeld aan de locatie natuurlijk.
Apple bewaarde voor het gemak meteen álle locatiegegevens
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haar klanten (indirect) door aan de politie. TomTom CEO
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INHOUD
Een aantal GIS-leveranciers en dienstverleners biedt momenteel een
integratie-optie voor CycloMedia’s GlobeSpotter. Dit zijn de in de telecommarkt actieve Geostruct, Esri-partner SIGGIS, Vianova (AutoCAD),
het bij netbeheerders bekende Phase to Phase, Esri/Grontmij’s
GeoWeb, en NedGraphics’ NedBrowser. In ontwikkeling zijn
integraties met Bentley GeoWeb Publisher, Intergraph’s GeoMedia,
Gouw IT, NedGraphics’ IGOS, Centric’s Key2GeoInformatie,
Grontmij’s dg DIALOG BOR en Ruimtelijke Ordening.
Zie pagina 6.
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GlobeSpotter startte enige tijd
geleden als een geïntegreerde
online viewer voor luchtfoto’s
en Cyclorama’s (360 graden
panoramafoto’s) voor klanten
die geen eigen GIS hebben.

6

De deadline voor de lidstaten
van de EU om de Annex I &
II metadata voor INSPIRE te

30

Naturalis in Leiden was onlangs
het toneel voor nieuwe avonturen in de archeologiesector.
Pitney Bowes Business Insight
(PBBI) heeft met MapInfo
Professional een belangrijk aandeel in deze niche-markt.

publiceren, is verstreken op
3 december 2010. Wat is er
inmiddels beschikbaar en
hoe kunnen we dit
toepassen?

36

De wereld om ons
heen verandert in rap
tempo. De rol van locatie is bij veel van deze
ontwikkelingen evident
en veel ICT-innovaties
ontstaan door het combineren van geo-informatie en ICT.

Op 1 juli 2010 is de digitale
fase van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse
Netten (WION) in werking
getreden. De gehele informatie-uitwisseling moet dan
met de netbeheerder via het
automatiseringsysteem
Klic-online lopen.

20

28
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Door de almaar uitdijende hoeveelheden geodata binnen organisaties en geoportalen, wordt meer
en meer tijd gespendeerd aan het
zoeken van de data. In de praktijk
komt het er vaak op neer dat
maar een klein deel van de tijd
wordt gebruikt voor de daadwerkelijke analyses.

14

Bij Woonbedrijf ieder1 in
Deventer is enkele jaren geleden begonnen met het inrichten van een GIS-omgeving.
Aansluiting met de rest van de
organisatie lonkt.

Ruim een half jaar na de
introductie is InfraCAD
naast AutoCAD, ook beschikbaar voor gebruikers van MicroStation en
AutoCAD LT.

19
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Werken met Cyclorama’s in beheerpakket

GlobeSpotter-integraties
GlobeSpotter startte enige tijd geleden als een geïntegreerde online viewer voor luchtfoto’s en
Cyclorama’s (360 graden panoramafoto’s) voor klanten die geen eigen GIS hebben. De applicatie
voorziet nu ook in een ontwikkelinterface (API) waarmee het geïntegreerd kan worden in beheerpakketten en andere CAD/GIS-applicaties.
Door Remco Takken

De meetfunctie in GlobeSpotter. In deze afbeeldingen wordt de lantaarnpaal ingemeten.

ederlandse gemeenten die Cyclorama’s willen weergeven,
werken al sinds jaar en dag met een viewer, genaamd
CycloScope. GlobeSpotter gaat echter veel verder: het is
met deze web-applicatie nu mogelijk om positie en (in samenhang
met luchtfoto’s) volumes te bepalen, te meten in 3D en ten opzichte
van NAP. GlobeSpotter is standaard aangesloten op de hostingomgeving van CycloMedia. Inmiddels maakt 85 procent van de
overheidsklanten gebruik van deze cloud-oplossing, het bedrijfsleven is al volledig om. Voor gebruikers die vergelijkingen maken met
eerdere situaties, is ook het Cyclorama-archief in de ‘cloud’ beschikbaar. De performance van de oudere foto’s is iets minder (het duurt
ongeveer twee seconden per beeld), maar ook de prijs ligt lager.

N

GlobeSpotter zitten we qua precisie in de GIS Sweet Spot, en niet in
de Surveying Sweet Spot, waar de eisen met betrekking tot precisie
net even hoger liggen. We voldoen aan de BGT-norm.”

Plustopografie
Op dit moment zetten de toekomstige bronhouders hun eerste stappen op weg naar de Basisregistratie Grootschalige Topograﬁe
(BGT). Een veelgehoorde wens is, om ook de niet wettelijk verplichte ‘plustopograﬁe’ voor beheertoepassingen meteen mee te nemen
in het objectvormingsproces van de huidige Grootschalige
BasisKaart (GBK). Wie dit bestaande GBK-materiaal inlaadt in
GlobeSpotter, ziet niet alleen de wijzigingen ten opzichte van de
locatie op de foto, maar ook beheerobjecten zoals verkeersborden,
straatmeubilair en verlichting, en de kwaliteit daarvan.
In combinatie met de basiskaart is het mogelijk positienauwkeurig te
kunnen inventariseren en een bezuiniging door te voeren middels
het beheerareaal. Immers, wie geen beeld heeft van de aantallen
en de staat van objecten, heeft geen uitgangspunt in handen voor
besparingen.

Meten in GlobeSpotter
Het meten in de foto’s gaat op vergelijkbare wijze zoals dat gebeurt
in stereoluchtfoto’s. Bart van Velden, productmanager bij
CycloMedia: “Onze meetfunctionaliteit is gebaseerd op voorwaartse
insnijding. Je hebt er altijd twee foto’s voor nodig.”
Volgens CycloMedia is ‘een half uurtje’ aan opleiding voldoende om
middels de juiste sneltoetsen te kunnen meten in het fotomateriaal.
Commercieel directeur Martin te Dorsthorst: “Het voordeel is dat je
meet wat je ziet: er is geen interpretatie nodig. Ook is een hoge mate
van deskundigheid geen vereiste: de groenbeheerder kan bij ons ook
landmeter zijn. Nu moet ik dat laatste een beetje nuanceren: met

Leveranciers met GlobeSpotter-integratie
Een aantal GIS-leveranciers en dienstverleners biedt momenteel een
integratie-optie voor GlobeSpotter. Dit zijn de in de telecommarkt
actieve Geostruct, Esri-partner SIGGIS, Vianova (AutoCAD), het bij

6

Juni 2011-4

GIS411_CAD 2-2006 19-05-2011 13:31 Pagina 7

GIS

De overlay-functie van GlobeSpotter toont vectordata.

Verschillende mogelijkheden
Sinds begin 2011 hanteert CycloMedia
een certiﬁceringprogramma voor partners
die een integratie van GlobeSpotter in hun
eigen software realiseren. Hierin onderscheidt CycloMedia vier niveaus, die aangeven hoe uitgebreid de functionaliteit is.
Bronze: Cyclorama’s openen vanuit de
applicatie.
Silver: op de kaart wordt zichtbaar welke
Cyclorama’s geopend zijn en hun kijkrichting.
Gold: de integratie biedt de meetfunctie
óf de overlay-functie (het tonen van vectordata in de Cyclorama).
Platinum: de integratie biedt de meetfunctie én de overlay-functie.

netbeheerders bekende Phase to Phase,
Esri/Grontmij’s GeoWeb, en NedGraphics’
NedBrowser. In ontwikkeling zijn integraties
met Bentley GeoWeb Publisher, Intergraph’s
GeoMedia, Gouw IT, NedGraphics’ IGOS,
Centric’s Key2GeoInformatie, Grontmij’s dg
DIALOG BOR en Ruimtelijke Ordening.
ArcGIS Cyclo Mapping Tools
Met de ArcGIS desktop-extensie ‘Cyclo
Mapping Tools’, ontwikkeld door het
Vlaamse SIGGIS en Esri Nederland, is het

mogelijk om de Cyclorama’s te bekijken.
Het door CycloMedia uitgereikte Gold-certiﬁcaat houdt in dat er data vanuit het GIS in
de Cyclorama’s geprojecteerd kunnen worden. Ook kan er in de foto’s gemeten worden. Er wordt in 3D in de foto een object
aangeklikt en in de kaart wordt dit object
toegevoegd binnen de ArcGIS desktopomgeving.
GeoWeb
GeoWeb, een GIS-viewer van Grontmij
Nederland en Esri Nederland, kreeg een
Silver-certiﬁcaat voor de GlobeSpotter Basicextensie voor GeoWeb. De Pro-module is
nog in ontwikkeling. Meerdere foto’s kunnen tegelijkertijd worden geopend, evenals
het openen van foto’s uit verschillende jaren.
Binnenkort verwacht Esri Nederland ook
voor GeoWeb een Gold-certiﬁcaat te kunnen ontvangen.
GeoWeb wordt ingezet bij een diverse
groep organisaties zoals gemeenten, alle
waterschappen, provincies, maar ook bij
Rijkswaterstaat en Achmea. De integratie
met GlobeSpotter biedt deze organisaties
de mogelijkheid om GlobeSpotter-beelden
in GeoWeb te tonen in combinatie met hun
eigen gegevens. Met de Pro-versie worden
de GeoWeb-gebruikers straks in staat
gesteld om te meten in de foto, maar ook

om geograﬁsche gegevens met een muisklik
vanuit GeoWeb in de Cyclorama’s en
Aquarama’s te projecteren. Dit kunnen
kadastrale percelen zijn maar bijvoorbeeld
ook locaties van verkeersborden of groenbeheerobjecten.
NedGraphics/NedBrowser
NedGraphics realiseert een GlobeSpotter
Basic-integratie binnen haar webGIS-applicatie. Met de integratie van GlobeSpotter
Basic in NedBrowser kan de gebruiker vanuit de bekende werkomgeving gebruikmaken van de Cyclorama’s. Meer uitgebreide
functionaliteit als meten en eigen data projecteren is beschikbaar in GlobeSpotter Pro.
NedGraphics zal deze later in 2011
beschikbaar stellen. Hiermee wordt inventarisatie (meten/lokaliseren) van (BGT-)objecten mogelijk van achter het bureau. Mocht
men toch buiten willen inventariseren, zal er
ook mobiel van de oplossing gebruikgemaakt kunnen worden. Verder is het
geautomatiseerd afhandelen van de inventarisatie van objecten mogelijk, waardoor
het werkproces efﬁciënter verloopt en de
kwaliteit van data vergroot wordt.
www.globespotter.nl

Nauwkeurig in steden en onder bomen

GeoExplorer 6000
GNSS ontvanger met Trimble Floodlight satelliet schaduw reductie technologie.
7
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Winnaar op de GIS Tech

Calamiteiten App voor iPhone
De zevenhonderd bezoekers aan de GIS Tech in Rotterdam konden een stem uitbrengen op hun favoriete App van de AppGallery. Maar liefst 65 procent van de stemmers heeft gekozen voor de
Calamiteiten App die Buisleidingenstraat Nederland en Grontmij GIS&ICT gezamenlijk hebben ingediend. De stemmers vonden de Calamiteiten App innovatief, eigentijds en goed toepasbaar.
Door de redactie

calamiteit aan met een variabel zoekgebied. Vervolgens opent een
scherm met de leidingeigenaren in dat zoekgebied met de bijbehorende telefoonnummers. De toezichthouder kan in dat scherm een
eigenaar aanklikken en bellen of sms-en.

uisleidingenstraat Nederland is eigenaar van een tracé van
ongeveer honderd meter breed dat ligt tussen de havensteden
Rotterdam en Antwerpen. Binnen dit tracé ligt een groot aantal leidingen van energie-, telecom- en drinkwaterbedrijven. Je hoort
ze niet, je ruikt ze niet en je ziet er vrijwel niets van. Toch wordt
jaarlijks zo’n 250 miljoen ton vloeibaar product door deze pijpleidingen getransporteerd. Bij werkzaamheden of calamiteiten in de
‘Buisleidingenstraat’ moet direct contact worden opgenomen met de
eigenaren van de leidingen. Hiervoor is de Calamiteiten App ontwikkeld, die op snelle wijze de leidinginformatie in een mobiel GIS
combineert met het gebruiksgemak van de iPhone.

B

De Calamiteiten App is ontwikkeld door Grontmij GIS&ICT in samenwerking met Buisleidingenstraat Nederland op de ArcGIS API for
iOS (versie 1.8) en de iOS SDK. De applicatie is geschreven in
Xcode met Objective C.
http://software.grontmij.nl (zoek op ‘App’)
www.youtube.com/watch?v=okvlOj48_1Y

Een toezichthouder van de
Buisleidingenstraat geeft op
zijn iPhone de locatie van de

Het traject van de Buisleidingenstraat.

Leidinginformatie in een mobiel GIS met het
gemak van de iPhone.

8
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De klant is weer koning
Al enige jaren ijver ik vanaf deze pagina voor meer acceptatie van
open source binnen de geo-wereld. Door de één word je dan al
snel afgeschilderd als zonderling, door de ander als een soort van
zendeling. Die tijd lijkt voorbij.

inds de publicatie van een zakelijk vergelijkingsmodel van mijn hand - waarmee keuze tussen open en gesloten oplossingen in een bedrijfsmatige context wordt
geplaatst - ben ik ‘salonfähig’ geworden. Niet
alleen binnen de GIS-sector, maar ook in de
grotere ICT-wereld daarbuiten. Van dienstverleners tot en met eindgebruikers. Van directie
tot en met ontwikkelaar. Blijkbaar betekent
‘open’ nieuwe kansen en nieuwe ronden voor
alle betrokkenen; met name voor gesloten
software-leveranciers en eindgebruikers.

S

Iemand zou nu kunnen vragen: waar baseer
je dat op? Terecht. Ik heb in mijn rol als voorzitter van de Open Source Software Leveranciers-organisatie (OSSLO) een unieke uitkijkpost over het speelveld, zowel binnen
Nederland als daarbuiten. Het werk brengt
mij in contact met politici en ambtenaren, de
grote (internationale) software-spelers en
dienstverleners, maar ook de kleinere gespecialiseerde bedrijven. En natuurlijk vele verschillende gebruikers binnen (de-)centrale
overheden en het bedrijfsleven.
Uit een veelheid van gesprekken, indrukken,
leermomenten en observaties van marktontwikkelingen zie ik toekomstscenario’s die
bepalend zullen zijn voor het gebruik van
(geo-)ICT in de komende jaren en het aanbod
van diensten en producten. Welke
product/dienst-marktcombinaties zijn levensvatbaar, welke aanbieders hebben de toekomst en welke klantorganisaties weten de
toegevoegde waarde van ICT werkelijk te benutten? Wat is de invloed daarvan op aanbieders en gebruikers? Teveel om even snel
op te sommen. Desondanks wil ik de lezer
een eerste indruk geven.
Allereerst zien we een woud van kleine en
grote software-applicaties binnen organisaties. Meestal gesloten software, maar ook
steeds meer open oplossingen. Een open database wordt aangesloten op een gesloten
server, een open viewer wordt gecombineerd
met een gesloten bronapplicatie, om een
paar dwarsstraten te noemen. Bestaande en
nieuwe componenten worden gekoppeld tot
een systeem met toegevoegde waarde die

valt uit te drukken in besparingen, gebruiksgemak en continuïteit. Met als resultaat een
hybride software-architectuur. Maar liever niet
met een even zo bont palet aan leveranciers.
De klant wil immers graag één telefoonnummer voor alle vragen.
De bal ligt daarmee bij de aanbieders. Om
één aanspreekpunt voor open en gesloten oplossingen te hebben voor hun klanten, staan
er verschillende strategische opties ter beschikking. Of ze bieden zowel open als gesloten oplossingen en combinaties aan, of ze
werken samen met gespecialiseerde onderaannemers. Zolang de klant één enkel aanspreekpunt heeft, zal het hem eigenlijk worst
wezen hoe een en ander is georganiseerd.
Los van het feit dat diverse aanbieders voorzichtige stappen in deze hybride richting nemen, vereist het een omslag binnen de organisatie en bij hun gebruikers. Zoiets gaat niet
over één nacht ijs. Daarnaast zijn de grote
ICT-dienstverleners (integrators) de afgelopen
jaren druk in de weer geweest om gesloten
en open source software te integreren in hun
totaalaanbod. Bijvoorbeeld in combinatie met
zogenaamde ‘business intelligence’ (BI). In
feite het beste bewijs dat open source een volwassen status heeft gekregen.
Door voornoemde hybride aanbod en aanbieders beginnen op den duur de grenzen
tussen open en gesloten feitelijk te vervagen.
Zeker als open oplossingen naast de vrije versie ook een zogenaamde ‘enterprise editie’
(een door een bedrijf tegen betaling ondersteunde versie) kennen en traditioneel
gesloten oplossingen opeens vrijelijk
ter beschikking komen. Door de
oogharen bekeken zal het de komende jaren voor gebruikers
een voorheen ongekend scala
aan mogelijkheden en keuzes opleveren. En daar
was het toch om te
doen?
Ir. Marc Vloemans, MBA
info@marcvloemans.nl
Adviseur Strategie en
Business Development

9
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Ontdekken van geo-informatie

Zoekmachine Voyager
Door de almaar uitdijende hoeveelheden geodata binnen organisaties en geoportalen, wordt meer en
meer tijd gespendeerd aan het zoeken van de data. In de praktijk komt het er vaak op neer dat maar
een klein deel van de tijd wordt gebruikt voor de daadwerkelijke analyses.
Door Nathan Bekkers, Michiel Schram en Marcel Z. Steenis, Grontmij Nederland BV

Een zoekopdracht naar ‘Natura2000’-gebieden in Voyager.

at krijg je als kennis van geodata
gekoppeld wordt met kennis binnen de wereld van (online) zoekmachines? Een voorbeeld is Voyager, een
zoekmachine die speciaal in het leven is
geroepen voor het vinden van geodata. In
feite bestaat Voyager uit een aantal losse
bouwstenen die bij elkaar worden gehouden
door een basis gebaseerd op het open source zoekplatform Apache Solr en de Voyager
webservice.

W

Voyager past de kracht van technologieën
binnen de zoekmachine-wereld toe op ruimtelijke geodata. Het verschaft snelle toegang,
waardoor tijd bespaard wordt en een verbeterde besluitvorming tot stand komt.
Bovendien, voor de meer emotionele types
onder ons, vermindert Voyager de frustraties
die ontstaan tijdens eindeloze zoeksessies
naar dat ene bestand, of als achteraf blijkt dat
bepaalde data al eens aangemaakt blijken te
zijn, ergens op een onlogische locatie.

10

VoyagerGIS, het Amerikaanse bedrijf dat
Voyager ontwikkelde, richt zijn pijlen op het
begrijpbaar maken en het in context plaatsen van de grote hoeveelheden geodata die
men tegenwoordig voorgeschoteld krijgt.
Grontmij GIS&ICT richt zich als exclusief
verkoper in Nederland op de vraag hoe
Voyager het best geïmplementeerd en
ingericht kan worden binnen Nederlandse
organisaties.
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Voyager onder de loep
Maar wat kan de gebruiker nu concreet met
Voyager, en welke handvatten biedt
Voyager praktisch gezien? Door de te scannen locaties te speciﬁceren waarbinnen een
zoeksessie start, geeft de gebruiker Voyager
het groene sein haar kunstje te doen. Het
indexeringproces wordt gestart, waarbij alle
data grondig onder de loep worden genomen. Behalve het toevoegen van locale
directories en netwerken, is er ook de mogelijkheid om web-gebaseerde locaties toe te
voegen zoals WMS, CSW of ArcGIS servers. Voyager creëert een index voor elk
gevonden item en genereert daarnaast
thumbnails en voorbeeldweergaven. Ook de
items die door andere (geo-) zoek-applicaties worden gemist, zoals layers in een mapdocument, of die misschien helemaal geen
metadata bevatten, worden gevonden en
geïndexeerd. Als het indexeringproces voltooid is, zijn de resultaten naar wens te conﬁgureren. Er is hierbij de keuze uit een
samenvatting-, tabel-, kaart- of grid-view.
Net als de vertrouwde huidige zoekmachines wordt er gewerkt met veelgebruikte
query-operators, wild-cards, de mogelijkheid tot het zoeken op ‘pad’ en er is de
mogelijkheid om de resultaten naar wens te
ordenen. Als de gevonden data
ruimtelijk gedeﬁnieerd zijn, wordt
de extent geplot in de viewer, die
op zichzelf conﬁgureerbaar is
voor verschillende kaartachtergronden, map-services of Google
Earth.

gebruiker op de hoogte blijft op welk ﬁlterniveau men zich bevindt. Bepaalde ﬁlters
wil je niet steeds weer opnieuw moeten aanklikken (of indien ingesteld: aanvinken).
Daarvoor is er de zoekopdracht ‘simpel
opslaan’, waardoor dezelfde mate van ﬁltering een volgende keer op andere data toepasbaar is, met nu maar één handeling.

Datarelaties
Er zijn verschillende mogelijkheden om verder te gaan met een zoekresultaat. Behalve
een grote voorbeeldweergave is er ook een
detail-view aanwezig waarin, naast detailinformatie, ook de relaties met andere data
zichtbaar worden. In het geval van een
ArcMap-document (mxd), zal bijvoorbeeld
meteen de structuur van deze mxd worden
gevisualiseerd waarin de layers staan, maar
ook onderliggende data. Omgekeerd wordt
ook duidelijk in welke mxd’s een bepaalde
datalaag nog meer is gebruikt.
Voyager zoekt dus niet alleen data, het
zoekt en visualiseert ook de relaties met
andere data. Ook is het mogelijk met een
speciale ﬁlter naar mxd’s met ontbrekende
data (de bekende ‘broken links’) te zoeken.
Een andere optie vanuit de resultaatlijst is

Zoeken op ‘extent’
Wanneer er niet naar iets speciﬁeks hoeft
te worden gezocht, kan ook gezocht worden op ‘extent’, om zo een idee te krijgen
of en wat er binnen een bepaald gebied
aan data aanwezig is. Het trekken van een
vak in de viewer voldoet en wordt in
Voyager als een ﬁlter gezien. Alle aanwezige datasets die binnen deze extent vallen,
of deze snijden wanneer gewenst, zullen
worden gevonden. Dit kan een effectieve
manier zijn wanneer de vraag gesteld wordt
(aan de start van een project bijvoorbeeld)
welke data überhaupt al aanwezig zijn van een bepaald gebied.

Geoprocessing

Filter-set
Een zoekopdracht zal waarschijnlijk tot een brede range van resultaten leiden. Door het gebruik van
een uitgebreide set van ﬁlters, is
deze hoeveelheid in te perken tot
de gewenste data gevonden zijn.
Voyager biedt een simpel en intuïtief scherm-interface waardoor de

het benaderen van metadata (xml) via een
style-sheet naar keuze. Verder is het
betreffende item te openen met een standaard Windows-applicatie, een KML-reader
(zoals Google Earth) of met Esri-software
(zoals ArcMap). Voyager is volledig integreerbaar met Esri-software, waardoor het
bijvoorbeeld mogelijk is een item vanuit de
resultaatlijst direct in ArcMap te slepen.
Andere opties vanuit de resultaatlijst zijn het
direct benaderen van het pad waar het
bestand staat, het inzoomen naar de speciﬁeke extent in de viewer, het uitsluiten van
een item uit de resultaatlijst, en het toevoegen van een item aan een eigen lijst.

Verfijn de zoekopdracht.
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Naast deze basisfuncties biedt
Voyager ook de mogelijkheid om
data te verwerken met een aantal
geoprocessing-functies, waardoor
werkproductiviteit bevorderd wordt.
Men hoeft geen GIS-expert te zijn
om deze opties te kunnen gebruiken. De opties variëren van het
kopiëren van de ene naar de
andere locatie, het converteren
van een item naar KML, en het
creëren van een geoPDF of default
metadata, tot het samenvoegen
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van rasterdata. Met behulp van een
‘Clip and Ship’ tool is het mogelijk
om uit een grote dataset een klein
stukje te extraheren. Deze tool is makkelijk voor het importeren van data
(gebaseerd op een extent) naar een
mobiele GIS-applicatie, of voor het
snel kunnen delen van bepaalde
data, zonder deze eerst met een
andere applicatie te hoeven knippen
uit een grotere dataset.

GIS-awareness onder de gebruikers
bevorderd en wordt men meer bij de
data betrokken. Zo krijgt de manager
eindelijk eens een gevoel bij de grote
hoeveelheden data waarmee een
GIS-specialist werkt! Andersom geldt
hetzelfde: de specialist krijgt een
beter idee over de grote hoeveelheden data met bijbehorende prijskaartjes, die worden aangeschaft door een
organisatie.

Beheeropties
Binnen de interface van Voyager zit
ook een helder beheersdeel verwerkt.
Binnen dit beheersdeel zijn alle algemene instellingen en conﬁguraties naar
wens te wijzigen. Zowel de indexering is te
regelen door het instellen van een schema
(wanneer en wat scant Voyager), als de
gebruikersinterface en rechten voor verschillende gebruikersgroepen.

Kostenbesparing
Voyager vindt ook dubbel opgeslagen data,
waardoor er schijfruimte vrijgemaakt kan
worden. Omdat Voyager ook relaties tussen

Shape-files van Natura2000-gebieden.

data vindt, is snel duidelijk welke consequenties het verwijderen heeft en of deze
data nog in bepaalde projecten of kaarten
in gebruik zijn. Het opschonen van onnodige data resulteert dus in gereduceerde kosten voor geheugenopslag en voorkomt ook
de aanschaf van data die achteraf gezien
al aanwezig bleken te zijn.
Voyager zoekt dus niet alleen naar data,
het maakt ook inzichtelijk hoe de data worden gebruikt. Op deze manier wordt de

De Carlson Surveyor+
Een lichtgewicht GNSS ontvanger met
zwaarwegende voordelen: snel,
robuust, nauwkeurig.
Bel Carlson EMEA voor informatie of een
vrijblijvende demo: 036 7501781

sales@carlsonemea.com
www.carlsonemea.com

Nathan Bekkers nathan.beckers@grontmij.nl, Michiel
Schram michiel.schram@grontmij.nl en Marcel Z. Steenis
marcel.steenis@grontmij.nl zijn allen werkzaam bij
Grontmij GIS en ICT.
https://software.grontmij.nl/producten
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Burgers aan de macht

eParticipatie
eParticipatie is ‘hot’. Naast de traditionele burgerparticipatie gebruikt de overheid steeds meer het
internet om burgers te mobiliseren en hun mening te vragen en gebruikt hier ook GIS voor om de
burgers bewust te maken van de ruimtelijke context.
Door Guido Ypenburg

ocatie speelt een steeds belangrijkere rol bij eParticipatie-projecten.
De burger is zich steeds meer
bewust van de ruimtelijke context waarin hij leeft. De kans is groot dat deze
burger op zijn smartphone verscheidene app’s heeft staan die gebruikmaken
van de ingebouwde GPS. De routeplanner en Iens zijn twee bekende voorbeelden. Twitter gebruikt tegenwoordig
ook de locatie van de twitteraar. Dit
locatiebewustzijn maakt dat een grotere groep burgers zich aangesproken
voelt en meer dan vroeger wil weten
wat er in zijn buurt speelt of gaat spelen. Ook vanuit het perspectief van de
overheid is locatie belangrijk om de
juiste doelgroep te kunnen benaderen.
Via smartphone en gps kan de overheid bijvoorbeeld juist die mensen
benaderen die daadwerkelijk last hebben van een container op straat of een
straat die opgebroken is.

L

houdt die ontwikkeling goed in de
gaten. De huidige functionaliteit van
Mett voorziet in het aanwijzen van de
locatie in Google Maps, op dit moment
is dat voldoende. De toepassingsmogelijkheden van deze functionaliteit worden duidelijk bij de kwaliteitsatlas
Groene Hart, die Mett ook ontwikkelde,
in opdracht van het Programmabureau
Groene Hart. De atlas bevat een kennisbank, waarmee belanghebbenden
inzicht krijgen in lokaal, regionaal en
bovenregionaal beleid. In deze atlas
kan men adviezen raadplegen, meedoen, meedenken en bijdragen aan het
beden ken van projecten en daarmee
aan de kwaliteit van het Groene Hart.

De huidige functionaliteit van Mett voorziet in het aanwijzen van
de locatie in Google Maps.

Mett is een bureau dat generieke oplossingen op het gebied van online samenwerken, kennisdelen en communiceren
aanbiedt. Het ontwikkelde een platform
voor websites voor bijvoorbeeld overheidscommunicatie dat zich richt op
eParticipatie-projecten. Deze oplossing
verzorgt de gehele eParticipatie-keten
van inventarisatiefase tot de terugkoppeling. Interactieve burgerparticipatie
is met behulp van zo’n systeem veel
makkelijker, het wordt bijna een volksraadpleging.
Het zwaartepunt van Mett ligt in de
beheermogelijkheden van eParticipatieprojecten. Mett is zich zeer bewust van
de rol van locatie in deze projecten en

Initiatieven van inwoners bij elkaar brengen en de
kwaliteit van de stad verbeteren.

13

Locale en regionale overheden beschikken over veel betrouwbaar digitaal
kaartmateriaal om de burger te informeren. Het gebruik van digitale kaarten bij
overheidscommunicatie heeft zeker de
toekomst. Zo konden in Tilburg burgers
online meedoen met de ontwikkeling
van de spoorzone, door voor de herinrichting te stemmen op verschillende
varianten van het inrichtingsplan. Op
de site Breda-Morgen kunnen de bewoners van Breda continu initiatieven en
dromen insturen en deze op een kaart
lokaliseren. Het doel hiervan is mensen
met elkaar te verbinden om samen de
stad te besturen, initiatieven van inwoners bij elkaar te brengen en de kwaliteit van de stad te verbeteren. Geo-informatie speelt hier een steeds belangrijkere
rol in.
www.mett.nl
www.kwaliteitsatlas.nl
www.virtiueeltilburg.nl
www.breda-morgen.nl
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Witteveen+Bos ‘preferred partner in geo’

GIS-awareness bij Woonbedrijf
De informatiehuishouding en kennisborging bij woningcorporaties kent een duidelijke ruimtelijke
component. En dus is de informatie geschikt om met een GIS te ontsluiten. Bij Woonbedrijf ieder1 in
Deventer is enkele jaren geleden begonnen met het inrichten van een GIS-omgeving. Aansluiting met
de rest van de organisatie lonkt.
Door Remco Takken

Woonbedrijf ieder1 zette een MapTable in bij het ontwikkelen van een integrale wijkvisie.

et gebruik van GIS in woningcorporaties is nog niet wijdverbreid. Toch ligt het voor de hand: bijna iedere handeling en
transactie is verbonden aan een (verhuurde) locatie. Niet alleen
de wijk waarin een pand zich bevindt heeft speciﬁeke kenmerken, ook
de panden zelf hebben kenmerken en eigenschappen die te verbinden
zijn aan beheer, onderhoud en planning.
Het in Deventer en Zutphen actieve Woonbedrijf ieder1 werkt al enige
tijd met GIS. Het bedrijf heeft zijn eigen GIS-omgeving ingericht, op
basis van ArcGIS van Esri. Witteveen+Bos richtte een maatwerk
webGIS-omgeving in op basis van ArcIMS. Veel gegevens en thematische lagen zijn reeds aangemaakt en opgeslagen. Ondersteund door
adviesbureau Witteveen+Bos als ‘preferred partner in geo’ wordt op
verschillende manieren gebruikgemaakt van GIS: van het maken van
wijkkaarten, met daarop bezit en andere wijkkenmerken, tot de inzet
van de MapTable bij het ontwikkelen van een integrale wijkvisie. Ook
is een analyse en visualisatie uitgevoerd van effecten van maatregelen

H

in de Deventer Vogelaarwijk Rivierenwijk en daarnaast in de wijk
Keizerslanden. Verder zijn er visualisaties gemaakt met betrekking tot
het onderhoud, aankoopbeleid, tevredenheidsonderzoek, energielabels, en elke andere mogelijke eigenschap van het bezit in relatie tot
elkaar en tot de omgeving.

Onderzoek vertaald in kaarten
Simone Veraa, adviseur marketing bij Woonbedrijf ieder1: “We wilden gemakkelijker aan de slag kunnen met alle verschillende disciplines. Daarbij moesten we ook meteen alle gegevens bij de hand hebben, zodat we sneller en efﬁciënter onze strategieën konden bepalen.
Zo hebben we onze woontevredenheidsonderzoeken, maar ook demograﬁsche kennis vertaald in kaarten. Mensen zijn toch visueel ingesteld.”
Het type data dat nodig is voor een woningbedrijf, is vergelijkbaar
met dat van gemeenten: de ligging van het vastgoed, inkomensverde-

14
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ieder1

“De inzet van de MapTable
bij het ontwikkelen van een
integrale wijkvisie.”

ling, leeftijdsopbouw, verstrekking van energielabels, bijhouding eigendom, onderhouds- of overlastmeldingen. Ook de tevredenheid van huurders wordt vastgelegd, alsmede een strategielabel (huur of verkoop).

menwerking gezocht met gemeenten en andere corporaties voor het
delen van gegevens-lagen. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een koppeling met de gemeentelijke Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG). Voor het ‘organisatiebreed’ uitrollen
van GIS wordt aangehaakt op de ‘best practices’ die zijn verschenen
als onderdeel van de CORA (Corporatie Referentie Architectuur).
Veraa: “Op alle vlakken zul je steeds meer data en informatie moeten
kunnen koppelen, en niet alleen geodata. Iedereen is er inmiddels
aan gewend om alles digitaal te kunnen opzoeken.”
GIS-adviseur Harmen Kampinga van Witteveen+Bos vult aan: “Bing
Maps is een gratis geodata-service binnen ArcGIS. Dit voldoet uitstekend als referentielaag. Dit soort services heeft de toekomst en voorkomt dat woningcorporaties eigen data moeten kopen en onderhouden. Het verlaagt tegelijk de drempel om met GIS aan de slag te gaan.”

Elk jaar bekijkt het woonbedrijf of de activiteiten (sociale en fysieke
projecten) bijdragen aan de gewenste ontwikkeling in de wijk. Denk
hierbij aan mutatiegraad, klachten, huurprijzen, koopprijzen, type
woning, labeling, energielabel en andere aspecten. Veraa: “Dit zijn
eigenlijk teveel gegevens om er even bij te kunnen pakken per buurt.
Tot nu toe werkten we met papieren kaarten die we uit ons GIS haalden. Toch bleef je dan rommelen met geeltjes, notities en Excel-lijsten.
Daarnaast merkten we dat het moeilijk was om de vastgelegde nieuwe
kennis weer vast te houden.”

Geen eigen GIS-afdeling
MapTable

Woonbedrijf ieder1 heeft geen eigen GIS-afdeling. Witteveen+Bos
adviseert Woonbedrijf ieder1 ten aanzien van de inzet van GIS. Dit
stamt al uit de tijd van vóór de fusie tussen het vroegere Woonunie en
Hanzewonen. Het advies bestaat onder andere uit organisatieadvies,
implementatiebegeleiding en GIS-analyses. Witteveen+Bos detacheert
medewerkers die helpen bij het onderhoud van de software en het geodatamanagement, en die daarnaast advieswerk en analyses realiseren. Geo-datamanagement bestaat uit bezitgegevens op de kaart zetten, diverse externe bronnen updaten of saneren in de interne
geo-omgeving, en advies en ondersteuning bij gegevensuitwisseling
met gemeenten en andere externe partijen.

Onlangs organiseerde adviseurs Simone Veraa en Marjolein Laninga,
ondersteund door Witteveen+Bos, een interactieve dag waarbij adviseurs en consulenten van Woon-bedrijf ieder1 rondom een interactieve
Map-Table stonden van de Nederlandse leverancier MapsUp. Een
MapTable is een tafel met een groot touchscreen en een computer,
waarop Witteveen+Bos zo’n vijftig kaartbeelden had klaargezet, onder
andere van het CBS. Veraa zag direct de kracht: “Je kon er met z’n
allen omheen staan. Het werd geen voordracht van de een of andere
persoon, maar iets waarin we actief en creatief met elkaar onze wijken en complexen langs konden lopen. Opmerkingen werden meteen
op de kaart en in het GIS verwerkt. Daaruit haal je dan makkelijk een
lijst met de uitkomsten van de sessie. Idealiter kun je zelfs je hele portefeuillebeleid opslaan. Stel,
je besluit een aantal ﬂats te
gaan verkopen of te slopen, wat betekent dat dan
voor andere buurten en
wijken. En alle wijken bij
elkaar opgeteld; welk type
woningen moet aanvullend
worden toegevoegd of onttrokken om de ideaalportefeuille te realiseren?”

‘Gratis’ diensten
Momenteel bestaat de
data-aanlevering uit een
mix van data uit de eigen
ICT-systemen en van enkele externe services, bijvoorbeeld van het Centraal
Bureau voor Statistiek
(CBS). Om de beheerkosten beperkt te houden
maakt Woonbedrijf ieder1
zoveel mogelijk gebruik
van ’gratis’ beschikbare
diensten. Zo is onlangs
gekozen voor Bing Maps
als referentielaag (met
name de luchtfoto’s) voor
het kaartmateriaal.
Daarnaast wordt de sa-

Er zijn visualisaties mogelijk met betrekking tot het onderhoud, aankoopbeleid, tevredenheidsonderzoek,
energielabels, en elke andere mogelijke eigenschap van het bezit in relatie tot elkaar en tot de omgeving.
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Kampinga voegt toe: “Als
je de benodigde geodata
eenmaal op orde hebt, kun
je stappen zetten. Nu was
het een MapTable, maar je
kunt natuurlijk ook denken
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In de toekomst wil Woonbedrijf ieder1 vooral GIS inzetten als ondersteunend hulpmiddel voor samenwerking en communicatie.

aan presentaties op een smartboard, intranet, of een speciale webviewer voor adviseurs en inspecteurs. Het wordt pas echt interessant als
je kunt samenwerken.”

benaderen, op zowel wijk-, buurt- als complexniveau en zelfs woningniveau. Integratie van data is daarbij het sleutelwoord.”

Nieuw ERP-syteem
Een intensiever gebruik van GIS

De verdere integratie van GIS in de interne processen wordt bij
Woonbedrijf ieder1 momenteel licht vertraagd vanwege de komst van
een nieuw primair ERP-systeem. Hierin staat alle informatie van huurders en verhuureenheden opgeslagen. Paffen: “Met de invoering van
dit nieuwe systeem gaan we kijken of we de kaartkoppeling kunnen
inzetten als portal: de kaart als ingang tot alle informatie.”

Uiteindelijk heeft de interactieve bijeenkomst geresulteerd in actieve
sessies die de basis hebben gelegd voor een intensiever gebruik van
GIS. Ook werd de meerwaarde van GIS getoond om zowel intern als
portefeuillebreed te kunnen sturen, maar ook extern, door een heldere
wijkvisie en strategie als middel te gebruiken om met andere stakeholders om de tafel te gaan. Kampinga: “Met een goede kaartpresentatie
zet je een stap: van ‘harde cijfers’ naar ‘beleving’.”
Veraa kijkt ook naar de positie van de huurders: “Met het online op
de kaart melden van klachten kan er veel veranderen. Momenteel registreren we natuurlijk alle meldingen al, maar we leggen geen relaties
met de buurt, met andere klachten. Digitaal melden maakt het mogelijk
om meteen als juiste organisatie (gemeente of corporatie) op een klacht
in te spelen.”

GIS wordt bij Woonbedrijf ieder1 in de toekomst breed ingezet, het
moet een ingang worden voor medewerkers en ‘klanten’, de huurders.
Interactie met de kaart past helemaal bij de diverse ontwikkelingen op
het gebied van web 2.0 (social media), en 3.0 (Software/Data as a
Service). De positie van geo wordt vooral bepaald door visie en strategie van de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen.
Technisch is zo goed als ‘alles’ mogelijk. Kampinga besluit: “Op dit
moment zijn we bezig met virtualisatie van de GIS-omgeving en gaan
we GIS inpassen in het nieuwe primaire systeem. Het breder inzetten
van GIS heeft diverse consequenties
ten aanzien van het inrichten van de
organisatie en de processen, de
keuze voor software (services?) en
geo-data (services?): kortom het ontwerpen van een slimme geo-architectuur. Dat laatste sluit aan bij de ontwikkelingen van CORA (Corporatie
Referentie Architectuur) en bijvoorbeeld het dossier BAG.”

Samenwerking en communicatie
In de toekomst wil Woonbedrijf
ieder1 vooral GIS inzetten als ondersteunend hulpmiddel voor samenwerking en communicatie. Het moet als
instrument gaan dienen voor beleid
en besluitvorming binnen de strategische processen. Ook wil de organisatie dat GIS voor alle medewerkers,
in meer of mindere mate, beschikbaar is. Peter Paffen, IT-manager van
Woonbedrijf ieder1: “We willen
graag naar een eenvoudig online
geograﬁsch analyse- en rapportagesysteem. De volledige informatie is
dan op een kaart weergegeven of te

www.witteveenbos.nl
www.ieder1.nl

Energie-aspecten in beeld bij woningen in Zutphen.
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Work can be so easy
Gedetailleerde omgevingsinformatie
Snel, betrouwbaar en actueel

Toepassingen GlobeSpotter:

Meten

Overlays

Historie

Geocodering

Count on GlobeSpotter
GlobeSpotter is een interactieve applicatie die u toegang
geeft tot 360 graden panoramafoto’s (Cyclorama’s) en
luchtfoto’s. De software en data worden rechtstreeks
vanaf de servers van CycloMedia gedownload, waardoor
het product snel en gemakkelijk kan worden ingezet in uw
dagelijkse werkprocessen. Bovendien heeft u geen omkijken
naar de ICT infrastructuur en beschikt u automatisch over
de nieuwste data en software.
Met GlobeSpotter kunt u eenvoudig locaties zoeken op
adres, postcode of coördinaten. Met de uitgebreide versie
van GlobeSpotter (Pro) is het mogelijk om in de foto’s de
locatie en afmetingen van objecten te bepalen en uw eigen
data te projecteren. GlobeSpotter kan geïntegreerd worden
in ieder GIS pakket via de gratis beschikbare Application
Programming Interface (API).

www.cyclomedia.com

CycloMedia Technology B.V.
Postbus 68, 4180 BB Waardenburg
Achterweg 38, 4181 AE Waardenburg
Nederland

Telefoon: +31 (0)418 55 61 00
Fax:
+31 (0)418 55 61 01
E-mail: info@cyclomedia.com
Internet: www.cyclomedia.com

Neem contact op voor een GRATIS demo!
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Agenda

Juni

06 juni Open Guest Lecture ‘Augmented Reality,
the next mass media’
OTB, large meeting room
E-mail: e.m.fendel@tudelft.nl
06-09 juni HEXAGON 2011, Building a Smarter World
(Leica, ERDAS, Intergraph & Hexagon Metrology)
Orlando, FL, V.S.
Internet: www.hexagonconference.com
07-08 juni Asset Life Cycle Management in de
industrie
WTC, Rotterdam
Tel.: 020 - 580 54 54
E-mail: inschrijving@iir.nl
Internet: www.iir.nl/asset
08 juni Gebruikersmiddag 'Hoe maak je van
ruimtelijke gegevens bruikbare informatie?'
Geodan, Amsterdam
Internet: www.geodan.nl
09 juni Inloopdag Geometius Arnhem
Geometius, Arnhem
Internet: www.geometius.nl/nieuwsbericht.php?id=139
09 juni GeoBusiness Open Golftoernooi
Golfcentrum “de Batouwe”, Zoelen
E-mail: rgroothuis@gismagazine.nl
Internet: www.geobusinessopen.nl

23 juni Seminar Sensor Web Enablement
TNO, Utrecht
Internet: www.geonovum.nl/dossiers/kennissessies/sensorwebenablement
23 juni Stationslocaties - Congres
De Doelen, Rotterdam
Tel.: 040 - 297 27 88
Internet: www.vastgoed-instituut.nl/congressen/stationslocaties-1/event_home
24 juni Stationslocaties - Masterclass
Regardz Weena Point, Rotterdam
Tel.: 040 - 297 27 88
Internet: www.vastgoed-instituut.nl/congressen/stationslocaties-1/event_home
27 juni De chemie tussen (data-) kwaliteit en de
omgeving
De Zwarte Doos TU/e (nabij Vertigo), Eindhoven
Internet: www.geo-info.nl
28 juni Voorlichtingsbijeenkomst BGT
Provinciehuis, Arnhem
Internet: www.geonovum.nl/dossiers/bgtvoorlichting
28 juni Themabijeenkomst GeoBusiness Nederland
Locatie, thema en het programma volgen tijdig
Internet: www.geobusiness.nl

Juli

14 juni Voorlichtingsbijeenkomst BGT
Provinciehuis, Den Haag
Internet: www.geonovum.nl/dossiers/bgtvoorlichting

04-15 juli Summerschool Advanced Spatial Data
Infrastructures
Leuven, België
Internet: www.spatialist.be

16 juni 3D Pilot Congres
Cruise Terminal, Rotterdam
E-mail: y.verdonk@geonovum.nl
Internet: www.geonovum.nl/dossiers/3dpilot/congres

05 juli Voorlichtingsbijeenkomst BGT
Waterschap Groot Salland, Zwolle
Internet: www.geonovum.nl/dossiers/bgtvoorlichting

16 juni Autodesk Live 2012: 'Een ruimtelijke visie
op de toekomst’
Space Expo, Noordwijk
Internet: www.nedinfra.com/aanmelden-AutodeskLive-2012
21 juni Voorlichtingsbijeenkomst BGT
Provinciehuis, ‘s - Hertogenbosch
Internet: www.geonovum.nl/dossiers/bgtvoorlichting
22 juni Lustrumcongres Dataland: "De Toegang
Voorbij, de wikiburger en overheidsinformatie"
Van Nelle Fabriek, Rotterdam
E-mail: lustrumcongres@dataland.nl
Internet: www.dataland.nl
22 juni Pre-Seminar Workshop Sensor Web
Enablement
Het Waterschapshuis, Amersfoort
E-mail: s.slaats@geonovum.nl
Internet: www.geonovum.nl/content/pre-seminar-workshop-sensor-web-enablement

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

11-15 juli Esri UC
San Diego Convention Center, San Diego, V.S.
Internet: www.esri.com/events/user-conference/
index.html

September

12-16 september Free and Open Source Software for
Geospatial (FOSS4G) conference
Sheraton, Denver, V.S.
Internet: http://2011.foss4g.org
15 september Social media voor de publieke sector
Novotel Rotterdam Brainpark, Rotterdam
Internet: www.sbo.nl/congressen/social-media-publiekesector/event_home
20 september NedGraphicsdag 2011
De Reehorst, Ede
Internet: www.nedgraphics.nl
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21-22 september GIS Conferentie 2011
De Doelen, Rotterdam
Tel: +31 (0)10 217 07 00
E-mail: contact@esri.nl
Internet: www.esri.nl
27-29 september Intergeo 2011
Nuerenberg, Duitsland
Internet: www.intergeo.de
28-30 september UDMS 2011 28th Urban Data
Management Symposium
Delft
E-mail: e.fendel@tudelft.nl
Internet: www.udms.net
29 september Nationaal Wegencongres
NBC, Nieuwegein
E-mail: r.classen@bouw-instituut.nl
Internet: www.wegencongres.nl
Oktober

26-28 oktober Esri European User Conference EFEMA
Feria de Madrid, Spanje
Internet: www.esri.com
13-14 oktober Eerste Nationaal Congres
Bodemenergie
Utrecht
Tel.: 035 - 253 51 39
E-mail: w.vanleeuwen@geo.uu.nl
Internet: www.congresbodemenergie.nl
27 oktober GeoEXPO
Luik, België
Internet: www.geoexpo.be

November

15 november Themabijeenkomst GeoBusiness
Nederland
Locatie, thema en het programma volgen tijdig
Internet: www.geobusiness.nl
18 november Workshop 'GIS-education in a
changing academic environment’
Leuven, België
Internet: www.ees.kuleuven.be/legio
16-18 November 2nd International Workshop on 3D
Cadastres (FIG, EuroSDR, TU Delft)
Aula Congrescentrum, TU Delft
Internet: www.3dcadastres2011.nl
27-29 november VIAG congres
Nadere informatie volgt tijdig
Internet: www.viag.nl
30 november-01 december Geo-Info Xchange/
GIN-Congres 2011
Jaarbeurs, Utrecht
Internet: www.geoinfoxchange.nl

GIS411_CAD 2-2006 19-05-2011 13:32 Pagina 19

GIS

WION Klic-meldingen verwerken

InfraCAD ook voor
AutoCAD LT en MicroStation
Ruim een half jaar na de introductie is InfraCAD naast AutoCAD, ook beschikbaar voor gebruikers van
MicroStation en AutoCAD LT. InfraCAD wordt toegepast om kabels en leidingen in een WION
Klic-melding om te zetten naar vectoren (polylijnen). Fabrikant CAD Accent mikt met InfraCAD SE op
overheden, aannemers en kleinere adviesbureaus.
Door de redactie

e belangrijkste doelstelling van de
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is het voorkomen van schade aan ondergrondse
kabels en leidingen door graafwerkzaamheden. Elke aannemer is verplicht om bij het
Kadaster een graafmelding te doen voordat
hij gaat graven. Met de Klic Viewer kan hij
de ontvangen informatie van de aanwezige
kabels en leidingen bekijken en afdrukken.
Aannemers, advies- en ingenieursbureaus
hebben zich inmiddels geregistreerd bij het
Kadaster.

D

Geen stapels papier meer
Waar aannemers de informatie vooral
gebruiken waarvoor deze bedoeld is (het
voorkomen van graafschade), maken de
advies- en ingenieursbureaus vooral gebruik
van deze informatie om projecten voor te
bereiden. Door de aanwezige kabels en leidingen goed in kaart te brengen kunnen de
gevolgen van een project beter in beeld
worden gebracht of kan zelfs besloten worden om een alternatief ontwerp te kiezen.
Vroeger moest een werkvoorbereider zich
door een stapel tekeningen heen worstelen
en alle relevante kabels en leidingen vanaf
het papier overnemen in zijn CAD-systeem.
Met de WION is dit verleden tijd: alles gaat
digitaal.

Melding importeren als polylijnen
Een ontwerper heeft de Klic-melding digitaal beschikbaar in de Klic Viewer en het
ontwerp in zijn CAD-systeem. Hij moet dus
nog steeds twee systemen gebruiken. Met
InfraCAD SE kan via de spreekwoordelijke
druk op de knop een Klic-melding in de
CAD-tekening worden geïmporteerd, op de
juiste coördinaten en op de juiste schaal.

Met InfraCAD SE kan via de spreekwoordelijke druk op de knop een Klic-melding in de CAD-tekening worden geïmporteerd,
op de juiste coördinaten en op de juiste schaal.

Het is een standalone-applicatie die de
GBKN-ondergrond, kabels en leidingen in
een Klic-melding omzet naar een DXFbestand met polylijnen. Dit DXF-bestand kan
vervolgens geopend worden met meerdere
CAD/GIS-pakketten. Daarbij kunnen de
GBKN, kabels en leidingen gevectoriseerd
worden naar polylijnen. Dit biedt een
gebruiker een aantal voordelen: het afdrukken gaat sneller en het koppelen aan
mobiele (GPS-)toepassingen wordt eenvoudiger.

19

InfraCAD SE voor alle
CAD-systemen
Voor degenen die met AutoCAD LT of
MicroStation werken, was het tot op heden
niet mogelijk om InfraCAD te gebruiken.
Met de komst van InfraCAD SE is het ook
voor deze gebruikers mogelijk om Klic-meldingen te vectoriseren naar polylijnen. Een
gratis trial-versie van dertig dagen is online
beschikbaar.
www.infracad.nl
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Samen innoveren

ICT Innovatieplatform Geo
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De rol van locatie is bij veel van deze ontwikkelingen
evident en veel ICT-innovaties ontstaan door het combineren van geo-informatie en ICT. Tijd dus voor
de geo-informatiesector om zich te bezinnen over zijn innovatiestrategie en de rol voor de sector.
Door Guido Ypenburg

De workshop is ook gebruikt als input voor
het plan van aanpak voor het vervolg van
het IIPGeo.

De nabije toekomst?

Niet alleen de crème-de-la-crème was aanwezig voor deze kick-off, maar ook studenten en vertegenwoordigers van bedrijven en
organisaties die niet direct tot de traditionele geo-sector worden gerekend.

nkele jaren geleden liet de geo-informatiesector zich enigszins verrassen
door de komst van Google Earth.
Blijkbaar was het gebruik van locatie niet
uitsluitend het domein van de geo-informatiesector. Het gebruik van locatiegebonden
informatie trekt vele creatieve nieuwkomers
uit de ICT. Om deze creatieve energie vanuit de ICT en de geo-informatiesector te bundelen zoekt de laatste meer aansluiting bij
de ICT-sector. Dit is ook de missie van het
net opgerichte ICT Innovatieplatform Geo
(IIPGeo): het bevorderen van samenwerking
tussen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven, met als doel het stimuleren, organiseren en verankeren van maatschappelijk en
economisch relevante innovatie met optimaal gebruik van geo-informatie.

E

Nieuw kader voor innovatie
Het IIPGeo startte eind 2010 en gaat de
komende anderhalf jaar een nieuw kader
voor samenwerking bieden voor innovatie
met geo-informatie. Het IIPGeo staat open
voor iedereen (het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs, de wetenschap en het

individu) die interesse heeft in de geo-informatiesector en gebruikmaakt of wil maken
van geo-informatie. Om dit te bereiken zal
een Strategische Research Agenda (SRA)
worden opgesteld. Het IIPGeo zal aan het
einde van zijn looptijd overgaan in het open
innovatieplatform GeoLab. Dit GeoLab gaat
de onderzoeksonderwerpen uit de Strategische Research Agenda in de wereld zetten.

Kick-off naar de toekomst
Op 25 maart 2011 was de aftrap van het
IIPGeo in Seats2meat in Utrecht. Niet alleen
de crème-de-la-crème was aanwezig voor
deze kick-off, maar ook studenten en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die niet direct tot de traditionele geosector worden gerekend. De bijeenkomst
stond in het teken van ‘vooruit kijken’. Hoe
ziet de sector eruit in het jaar 2025? Waar
concentreert hij zich op en wat is de rol van
de overheid hierin? Dit waren de belangrijke vragen die de deelnemers uitdaagden
en, misschien nog belangrijker, inspireerden
om daadwerkelijk in de toekomst te kijken.

20

De vertoning van de ﬁlm FutureMegatropolis
zette wel de toon van de ochtend. In een
sneltreinvaart belichtte de ﬁlm de nabije toekomst variërend van microchips met GPS,
lokale energieopwekking en meer uitgewerkte ideeën. Nicole Segers (docent aan
de HAS in Den Bosch, tevens lid van de
werkgroep IIPGeo/SRA) gooide daar nog
een tot de verbeelding sprekend schepje
bovenop door te visualiseren hoe onze kinderen en onze kleinkinderen in de wereld
zullen staan. Privacy is kennelijk geen issue
meer, want iedereen heeft een ingebouwde
chip en is dus traceerbaar. Er zijn Smart
Cities met Smart Grids waar je plaatselijk
energie opwekt door te wandelen over de
trottoirs.

Geo-technologie blijft belangrijk
Met de presentaties van de andere twee sprekers daalde het scienceﬁction-gehalte enigszins. Rode draad in de verhalen van respectievelijk Martin Peersman (Geonovum) en Ralf
Bode (Logica), beiden lid van de werkgroep
IIPGeo/SRA, was dat in de toekomst, geotechnologie een belangrijke rol gaat spelen
in tal van maatschappelijke opgaven. Denk
hierbij aan verstedelijking, duurzame energie,
landbouw in de stad en een stijgend waterniveau door klimaatveranderingen. Belangrijk
gegeven hierbij is dat door de opkomst van
de mobile devices met GPS, de fysieke locatie minder belangrijk wordt en bewegende
objecten kunnen worden gevolgd. Nuttig voor
als je wilt weten of je vrienden in de buurt zijn,
je goederen moet traceren, maar ook bijvoorbeeld nodig voor automatische navigatie om
ﬁles tegen te gaan.
Nu al deze ICT-innovaties met geodata mogelijk blijken te zijn, geldt voor overheden
natuurlijk dat zij niet op hun geodata kunnen
blijven zitten, maar deze meer vrij moeten
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geven. Een voorbeeld hiervan is het
Rotterdamse project ‘Open Data’, waarbij
allerlei data worden vrijgegeven aan de markt
zonder opdracht in de hoop dat er mooie,
nieuwe en creatieve mogelijkheden mee
gecreëerd worden.

betekenis geven aan alle data. De rollen van,
en de relatie tussen, de overheid en het
bedrijfsleven verandert voortdurend onder
invloed van de ICT-innovaties, en daarom
moeten zij hier sneller in omschakelen.

Hoe nu verder?
Open setting
Voornaamste conclusie uit de workshop is dat
er een grote behoefte is aan een ontmoetingsplek, waarin het Geo-werkveld en het ICTwerkveld met elkaar kunnen communiceren
rondom het thema innovatie. Dat moet gebeuren in een creatieve, inspirerende, informele
en open setting waarbij oog is voor ontwikkelingen en input van buiten de sector. De meerwaarde van de geo-sector zit vooral in het

Het IIPGeo werkt onder leiding van Jacqueline
Meerkerk (platformmanager) en Camille van
der Harten (coördinator GeoLab) samen met
de werkgroep IIPGeo/SRA verder aan de
platformfunctie van het IIPGeo. Ook de kennis- en netwerkontwikkeling rond maatschappelijke thema’s waarin ‘geo’ een belangrijke
rol speelt, heeft hun volle aandacht. Daarbij
zal de aandacht niet gaan naar het produceren van weer een rapport of lijstje, maar orga-

niseren zij verschillende workshops die invulling geven aan informele bijeenkomsten en
een virtuele ontmoetingsplaats. Tot slot zal het
concept GeoLab worden uitgewerkt met als
doel: de verduurzaming van het IIPGeo na
aﬂoop van de tweejarige periode. Het plan
van aanpak voor het vervolg van het IIPGeo
is begin mei 2011 gereed, na de afstemming
met het samenwerkingsverband van NWO,
STW en Agentschap NL.
www.iipgeo.nl

Er is een grote behoefte aan een ontmoetingsplek, waarin het Geo-werkveld en het ICT-werkveld met elkaar kunnen communiceren rondom het thema innovatie.
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The People Group schreef handleiding

ProjectWise bij Waternet
Na een eerdere implementatie van Bentley Systems ProjectWise bij Waternet Amsterdam, heeft de
organisatie bij de introductie van V8i van de gelegenheid gebruikgemaakt om al haar (toekomstige)
gebruikers van nieuwe ‘up-to-date’ kennis te voorzien. In samenwerking met een consultant, ontwikkelde men ‘Waternet specifiek’-materiaal. Fraai vormgegeven in een meerkleurendruk en afgestemd
op de brede groep van gebruikers.
Door Remco Takken

Waternet Amsterdam kreeg een specifief handboek
voor de gebruikers van ProjectWise.

egelmatig verzorgen medewerkers van
The People Group projectwerkzaamheden bij Waternet. Op een gegeven
moment is het bedrijf benaderd om te helpen bij het ontwikkelen van een speciﬁeke,
op Waternet gerichte, handleiding voor
ProjectWise. Reden: men was bezig met een
upgrade naar de nieuwe versie V8i. Er was
een wildgroei ontstaan van documenten,
maar deze waren óf niet compleet, óf gaven
te weinig informatie, óf er ontbrak informatie.
Tijdens het ontwikkeltraject gaf men ook aan

R

dat er nog andere aandachtspunten waren:
een enorme variatie in kennisniveau (van
‘niets’ tot ‘zeer ervaren’), een sterk variërende manier van werken en omgang met het
systeem, problemen met de basisbegrippen
en functionaliteit en acceptatieproblemen.
Er was geen naslagwerk, bijvoorbeeld voor
mensen die op afstand werkzaam waren.

Overzicht nodig
Het was duidelijk dat er behoefte was aan
een methode om de medewerkers van
Waternet een overzicht te geven van alles

22

dat het ProjectWise software-pakket voor
hen kon betekenen, om de meest efﬁciënte
werkwijze te demonstreren en om de medewerkers op een laagdrempelige manier
meer ervaring met het programma te geven.
Dit zou leiden tot de volledige acceptatie
van ProjectWise binnen het bedrijf.
The People Group ontwikkelde daarvoor
een speciﬁek, eenduidig en laagdrempelig
document gebaseerd op de basisfunctionaliteit van ProjectWise. Centraal daarin stond
het belang en de betekenis van ProjectWise
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“Alle medewerkers van Waternet
die al gebruik maakten van ProjectWise,
werden nogmaals in de gelegenheid
gesteld om hun kennis op te frissen
en gelijk up-to-date te zijn.”

voor Waternet, rekening houdend met de
introductie van de laatste versie.
Door de omgeving alvast in te richten op de
laatste stand van de software, was men al
enigszins op de hoogte van de laatste nieuwe functionaliteit en verbeteringen.
Uiteindelijk bleek er door de wisselwerking
van de medewerkers onderling ook een
levendige zinvolle discussie te ontstaan over
werkprocessen, ontsluiten van informatie en
het afstemmen van de software-omgeving
binnen werkprocessen.

Kennis-update
Na een volgend gesprek werd besloten om
het ontwikkelde materiaal breder in te zetten in de organisatie. Met een ‘update’ van
kennis als aanvullende doelstelling is bij de
ontwikkeling van het materiaal rekening
gehouden met het feit dat het zowel ingezet
kon worden als cursusmateriaal, maar ook
als naslagwerk.

Alle medewerkers van Waternet die al
gebruikmaakten van ProjectWise werden
nogmaals in de gelegenheid gesteld om hun
kennis ‘op te frissen’ en gelijk up-to-date te
zijn. Hiervoor werd voor alle afdelingen hetzelfde materiaal gebruikt. Tijdens de training werd er speciﬁek ingegaan op afdelingsgerichte vragen. Meer dan honderd
medewerkers hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.
In overleg is besloten om Waternet-breed
aandacht te besteden aan met name de
basisfunctionaliteit: hoe werkt het systeem,
waar moet je op letten, wat doet het systeem
voor jou? Dit is tegelijkertijd gecombineerd
met de introductie van de nieuwe versie.
Hierdoor kon een aantal doelen bereikt worden: alle gebruikers hebben hetzelfde basisniveau. De gebruikers verfrissen hun reeds
aanwezige kennis. Het systeem en de bijbehorende werkwijze wordt nog een keer duidelijk gemaakt. Extra aandacht voor speci-

ﬁeke functies gericht op het ontsluiten van
informatie, maar ook op het toevoegen. De
acceptatiegraad wordt verhoogd.

Naslagdocument
Uiteindelijk is er gekozen om veel aandacht
te besteden aan een naslagdocument. Dat
moet er niet alleen mooi uitzien, het moet
ook handzaam, eenvoudig en overzichtelijk
zijn. De aandacht met betrekking tot zo’n
document gaat dan ook naar functionaliteit
die in de praktijk veel gebruikt wordt. De
overdracht heeft plaatsgevonden in relatief
korte sessies van ongeveer drie uur, met
onder de deelnemers veelal een mix van
medewerkers. Groot voordeel: men gaat
ervaringen uitwisselen. Wat is handig werken, maar ook: wat je beter niet kunt doen.
Het document kan op de werkplek of thuis
gebruikt worden als naslagwerk.
www.peoplegroup.nl

Ook NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
kiest voor NedInfra Tekenen
(de oplossing voor de NLCS) van NedGraphics

NedGraphics. Voor complete en modulaire CAD/GIS systemen.
GEOCAD, IGOS, NedBrowser, NedGeomagazijn,
NedInwinning, NedPlan, NGdW, NedView,
TopoCAD, NedInfra, NedGeoservices

NedGraphics BV
T + 31 (0) 347 32 96 00
cadgis.info@nedgraphics.nl
www.nedgraphics.nl
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UW KLIC-MELDING IN ÉÉN
KLIK NAAR POLYLIJNEN
VANAF NU VOOR ELK CAD SYSTEEM
AUTOCAD - MAP 3D - CIVIL 3D - LT - MICROSTATION
®

®

®

®

®

VAN PIXELS NAAR POLYLIJNEN

MILJOENEN PIXELS VECTORISEREN
IN SLECHTS ENKELE SECONDEN:
UÊ "ÛiÀÌiiiÊÃÊiÌÊiiÀÊ`}°Ê ÌÊÃV iiÌÊ>ÊÃiÊiiiÊÕÀiÊ«iÀÊVi`}
UÊÊÊ-iiÀÊ>v`ÀÕiÊiÊâiÊâ`iÀÊÜ>ÌiÌÃÛiÀiÃ°Ê1ÊÜiÀÌÊÛiiÊ>iÊÃiiÀt
UÊÊÊ<ÜiÊ  Ê>ÃÊ>LiÃÊiÊi`}iÊÜÀ`iÊ}iÛiVÌÀÃiiÀ`
UÊÊÊiÊvÀ>ÌiÊ«Ê, ÊVÀ`>ÌiÊÊÕÜÊ  ÊÌii}]Ê>ÕÜiÕÀ}ÊiÊÃit
UÊÊÊ ÀÊÛiVÌÀÃiÀiÊ>Ì`Ê  ÊÌ«}À>viÊÛÀ >`iÊÛÀÊÕÜÊÀiÛÃiÌii}

PROBEER
NU GRATIS!
BEKIJK DE ONLINE DEMO EN
DOWNLOAD UW TRIAL VERSIE
OP WWW.INFRACAD.NL

16:34:35

GIS411_CAD 2-2006 19-05-2011 13:32 Pagina 25

Leica
in actie

De Geograaf

Het nieuwe
wandelen
Pag 2.

Pag 2.

Pagina 1. | Gratis verspreiding in iedere uitgave van GIS-Magazine

30 mei 2011 | 5e jaargang | nummer 3

De diepte in met drive-map

Koop-DVD

Bruinkoolmijn ingemeten

Videomappings

Met dRIVE-MAP kunnen al rijdend foto’s en een 3d-model worden gemaakt
van de weg en de directe omgeving. dat deze informatie nuttig kan zijn voor
een brede klantengroep, bleek eind 2010, toen het systeem een opname
maakte in een bruinkoolmijn in duitsland. Op verzoek van de plaatselijke
meetkundige dienst is een recent afgegraven wand van ongeveer veerrtig
meter hoog ingemeten. Bovenop de wand waren vooraf enkele controlepun-

ten geplaatst die waren ingemeten met GPS-RTK. Op basis van deze punten
kon de dRIVE-MAP-meting achteraf worden gecontroleerd. Na verwerking op
kantoor bleek de nauwkeurigheid groter dan vijf centimeter.

In Vidéocartographies: Aïda, Palestine zien we al
kijkend kaarten en beschrijvende tekeningen ontstaan, gemaakt door bewoners van het Palestijnse
vluchtelingenkamp Aïda. Regisseur Til Roeskens
brengt niemand echt in beeld. Slechts de plattegronden, aantekeningen en hun stemmen vertellen het verhaal. Een kind voegt nog even een knikkerpotje toe aan zijn stratenplan, een jongvolwassen man toont waar zijn broer het leven verloor in
een gevecht met het Israëlische leger. Een oudere
vrouw schetst de begindagen van het kamp en een
echtpaar legt uit hoe je per taxi het checkpoint en
‘de muur’ passeert.
Till Roeskens, Vidéocartographies: Aïda,
Palestine. 2011, Batoutos/ LoWave.

www.fugro.nl
www.filmfreaks.nl

K o o p o o k m e t e e n j e k a a r t e n Crème smeren voor behoud oceanen
IKEA gaat cartografisch L a M e r s t e u n t O c e a n a

Hoe je ook je best doet om origineel te zijn, het
blijft verleidelijk om die wereldkaart op schildersdoek gewoon aan te schaffen bij de Ikea. Als je er
toevallig toch bent, bijvoorbeeld om even voordelig te ontbijten voordat die landmeetklus van
start gaat. de Premiär meet 200 bij 140 centi-

meter en kost, inclusief frame, 139 euro (de prijs
van de slaapbank is 249 euro). Minder exclusief,
maar misschien wel net zo mooi is de glanzend
zwarte poster van New York City (25,90 euro
inclusief wissellijst Strömby).
www.ikea.com/nl

World Oceans day, opgezet in 1992, vindt jaarlijks
plaats op 8 juni. deze dag staat geheel in het teken
van de zee en het behoud van haar fragiele ecosysteem. Oceana, dat meer dan 300.000 leden in 150
landen telt, heeft middels wetenschappelijk beleid
kunnen bewerkstelligen dat niet alleen de overbevissing aanzienlijk is verminderd, ook heeft zij
ervoor gezorgd dat veel bedreigde zeegebieden nu
worden beschermd. Speciaal voor Oceana brengt
Cosmetica-merk La Mer een bijzondere uitgave uit
van de Crème de la Mer: de Oceana Limited Edition
(100ml). de blauwe verpakking symboliseert het
engagement van La Mer voor de oceanen. de
opbrengst van de Oceana Limited Edition wordt
geheel gedoneerd aan Oceana. Met dit geld worden
talrijke initiatieven ter bescherming van de oce-

anen ondersteund. Ook is er, in het kader van
World Oceans day, een iPhone/iPad-applicatie
gecreëerd, genaamd ‘Seven Seas Sound Mix’, een
geluidsreis door de oceanen van de wereld.
Gedurende deze reis wordt de luisteraar vergezeld
door de volgende zeven personen: Samantha
davies, bekend om haar solo-zeiltrip rond de
wereld, david de Rothschild, een Britse avonturier
en milieudeskundige, de Japanse actrice Rinko
Kikuchi, de Franse actrice Mélanie Laurent, de
Chinese acteur Liu Ye, de wereldkampioen vrijduiken Guillaume Nery en de Franse ontwerper
Philippe Starck. de geluidsfragmenten (zeven in
totaal), gaan gepaard met interviews van deze
mensen, allen begaan met de bescherming van de
oceanen. de applicatie is vanaf 8 juni 2011
beschikbaar via iTunes.
de 100 ml verpakking van de Limited Edition
Crème de la Mer is beschikbaar vanaf juni 2011 en
kost 335 euro. La Mer is verkrijgbaar bij erkende
drogisterijen en parfumerieën.
www.cremedelamer.com
www.lamer.com/oceana
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Het Nieuwe Wandelen

eens naar het vogeltje!
App van AbelLife Lach
Camera’s in openbare ruimte
Het Nieuwe Wandelen is gebaseerd op een combinatie van navigatie en informatie op
smartphones. door gebruik te maken van de
multimediale mogelijkheden krijgt elke route
een bijzondere sfeer en betekenis mee.
Ingebouwde geluiden helpen bijvoorbeeld om
vogels te herkennen. Filmpjes leggen uit hoe
gemalen werken, of laten zien hoe het er vroeger
op die plek aan toe ging. Ook zijn er muziekfragmenten en tips over streekproducten. Het
Mooiste van Nederland, editie 2011 is een app
van AbelLife. Er is keuze uit twaalf startpunten,
verspreid over heel Nederland. de lengte varieert
tussen 4 en 15 kilometer. Soms is afsnijden en
verkorten mogelijk.
Anders dan de gangbare toeristische informatie
vertelt AbelLife de minder bekende verhalen. de
informatie over de streek of de stad is daardoor
vaak onverwacht en verrassend. Als basis voor
de routes dienen gedetailleerde topografische
kaarten. dat betekent dat de routes over de leukste weggetjes en smalste paadjes gaan, maar let
op: soms moet u uw eigen pad banen. Op het
scherm is de kaart van de omgeving zichtbaar.
de recreant vormt zelf het middelpunt en ziet
zichzelf verplaatsen op de kaart. Symbolen markeren de bezienswaardigheden en de informatie
verschijnt alleen door op het icoontje te klikken.
de app kan vanaf nu in de App Store worden
gedownload en is geschikt voor de iPhone, binnenkort volgen ook Androïds en Black Berry. de

Op steeds meer locaties in de openbare ruimte
worden camera's geplaatst. deze camera’s kunnen een inbreuk vormen op de privacy van de burger, aldus cameralocaties.nl. deze inbreuk op de
privacy is, onder voorwaarden, wettelijk toegestaan. Er is echter geen registratieplicht voor het
gebruik van camera's. Als gevolg daarvan is een
toetsing aan de voorwaarden niet mogelijk.
CameraLocaties.nl pleit daarom voor een registratieplicht en toetsing aan de voorwaarden met
betrekking tot de plaatsing van camera's in de
openbare ruimte. Tot die tijd is het doel van de
website de burger inzicht te geven in de opstelling
van beveiligingscamera's. Ook is het de bedoeling
om te tonen dat er locaties zijn waar men zich kan
afvragen of de geplaatste camera's aan de voorwaarden voldoen, of dat er sprake is van zinloze

Koopkracht in Duitsland
app met ‘de 12 mooiste (editie 2011)’ heeft een
kennismakingsprijs van € 3,99 en werkt offline. Er
zijn daardoor geen bijkomende telecomkosten.

Kunstbunkers aan zee. Bloemendaal – 10 km
Hotspots rond de dom, Utrecht – 5 km
Bospolitie en Brabants Bont, Oisterwijk - 10 of 15 km
Vers Water en Krentenwegge, Tubbergen - Twente – 8 km
So Lonely, Zeewolde - 12 km
Tom & Jerry op de Beerze Bulten, Ommen – Vechtdal – 8 of 15 km
Struise Johanna en dappere Albert, Lochem – Achterhoek – 11 of 15 km
Wolkom in Ljouwert, Leeuwarden – 4 km
Geluk a/d Geul, Schin op Geul – Zuid Limburg – 12 km
Ongestoord Genieten, dwingeloo - drenthe – 13 km
Laarzen aan en gaan! Kamerik – Groene Hart – 9 km
Grote namen, grote daden, Heerde – Veluwe – 13 km

Opgraving in Centraal Alaska
Leica in actie

www.gfk-geomarketing.com
www.leica-geosystems.nl

www.cameralocaties.nl

IJzeren gordijn bestaat nog

Het Mooiste van Nederland 2011

In de buurt van de Tanana-rivier in Centraal
Alaska is het restelijke overschot aangetroffen van
een 11.500 jaar geleden overleden kind. Het zijn
de oudste menselijke resten die ooit zijn gevonden
in Noord-Amerika. In de wereldwijde berichtgeving in de media was op de achtergrond steeds het
vertrouwde groen te zien van een Leica Total
Station, die was geïnstalleerd voor de exacte
plaatsbepaling van de vondst.

overdaad. de website werkt volgens het wiki-principe: bezoekers kunnen zelf informatie toevoegen
of aanpassen.

de kaart met daarop de koopkrachtgegevens voor
duitsland in 2011, laat op dramatische wijze zien
hoe het voormalige Oost-duitsland, verenigd met
het Westen sinds 1990, nog altijd achteroploopt.
de regio rondom Berlijn vormt een uitzondering
in positieve zin, enkele grensgebieden (onder
andere met Noord-Nederland) vallen negatief op.
Bestaan grenzen echt alleen in de hoofden van de
mensen?
GfK definieert de koopkracht als de som van het
netto-inkomen van de bevolking, gerefereerd aan
de woonplaats. de berekening neemt, naast inkomen verworven door arbeid, ook kapitaalverwerving en inkomsten uit uitkeringen en pensioenen
mee. Mogelijk hogere levensonderhoudskosten in
duurdere regio’s zijn niet doorberekend.
www.gfk-geomarketing.com
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Preconference Workshop

OPTIMALISEER UW GIS VOOR HET WEB!
ArcGIS Server Tuning & Optimalisatie in één dag
Werken met GIS-servertechnologie is gemeengoed geworden. De
toepassing hiervan opent een nieuwe wereld. Ontzettend veel organisaties maken daarom inmiddels gebruik van ArcGIS Server of
GeoWeb. Bent u al gestart met uw ontdekkingsreis in deze wereld?
Of wilt u er een vervolg aan geven en meer uit uw ArcGIS Server of
GeoWeb halen?
De Preconference Workshop van de GIS Conferentie 2011 gaat in
op het optimaliseren van uw GIS voor het web. Leer in één dag de
do’s en dont’s van ervaren experts die werken bij Esri Nederland.
Hun praktijkkennis en –ervaring maakt de hands-on workshop tot
een leerzame bijeenkomst, inclusief tips en tricks.
Ga voor meer informatie over de Preconference Workshop
of voor inschrijven naar gisconferentie.nl of
e-mail naar opleidingen@esri.nl.

WWW.GISCONFERENTIE.NL

GIS
CONFERENTIE
2011
27 SEPTEMBER 2011 - ESRI NEDERLAND - ROTTERDAM
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Trots op WION-implementatie

Provincie Flevoland
Op 1 juli 2010 is de digitale fase van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) in
werking getreden. De gehele informatie-uitwisseling moet dan met de netbeheerder via het automatiseringsysteem Klic-online lopen. De provincie Flevoland was er op tijd bij en heeft in één moeite ook
‘het bovengrondse’ laten inventariseren en digitaliseren. “Ik ben blij met die wet, omdat we onze
zaakjes nu goed kunnen regelen”, zegt Henk Hazeleger van provincie Flevoland.
Door Wilfred Hermans

“Omdat we een relatief jonge en kleine provincie zijn, was ons kabel- en leidingmateriaal redelijk inzichtelijk. Grotere provincies
hebben het zelfs Europees moeten aanbesteden, maar ik heb een bureau kunnen inhuren
dat ons materiaal heeft kunnen omzetten.”

Nieuwe werkwijze, nieuwe software

We hebben hier intern te maken met de Referentie Architectuur Flevoland (RAF) en het BIP (BedrijfsInformatiePlan)
en konden dus niet zomaar iets implementeren.

nder de grond ligt in Nederland
ruim 1,7 miljoen kilometer aan
kabels en leidingen. Het is niet altijd
bekend waar die precies liggen en zo kan
het gebeuren dat bij graafwerk jaarlijks zo’n
veertigduizend breuken en lekkages ontstaan. De WION – de Grondroerdersregeling – moet dit aantal drastisch verminderen; alle netbeheerders zijn nu aangesloten
op Klic-online, zodat hun kabel- en leidinginformatie digitaal voor de grondroerders
beschikbaar is. De provincie Flevoland is
zowel netbeheerder als grondroerder. Al met
al een stevige klus voor Henk Hazeleger, projectleider namens de provincie. Henk
Hazeleger doet voor AutoCAD-gerelateerde
onderwerpen al veertien jaar zaken met
NedGraphics. Ook voor de WION is voor
de oplossing van NedGraphics gekozen.

O

Theo Wiering, accountmanager bij NedGraphics: “De provincie Flevoland beheert
de kabels en leidingen in AutoCAD, dat was
één van de uitgangspunten waar we mee te
maken hadden.”

Nieuw
“Het WION-verhaal was voor de provincie
makkelijk inpasbaar, omdat we al gedeelten
digitaal hadden en er dus een overlap was.
De oplossing van NedGraphics paste naadloos bij onze applicaties”, begint Hazeleger.
“Maar wat we al digitaal hadden, voldeed
niet aan het uitwisselingsformaat om met bijvoorbeeld het Kadaster te communiceren.”
Het vele voorwerk om alle aanwezige kabelen leidingtekeningen geschikt te maken voor
de WION-oplossing heeft de provincie
Flevoland – dit jaar 25 jaar jong – uitbesteed.

28

Hazeleger noemt het project voor alle betrokkenen bijzonder, omdat het voor iedereen
nieuw is: voor het Kadaster en de betrokken
afdelingen bij provincie Flevoland. Een nieuwe werkwijze en nieuwe software moesten
worden geïmplementeerd. Een kwestie van
testen en aftasten dus. Hazeleger: “Het was
voor ons absoluut niet meer vrijblijvend; we
hebben hier intern te maken met de Referentie
Architectuur Flevoland (RAF) en het BIP
(BedrijfsInformatiePlan) en konden dus niet
zomaar iets implementeren. Een van de voorwaarden was onder andere dat data uniform
en centraal opgeslagen moesten worden.
Verschillende afdelingen zijn betrokken
geweest bij de WION: Wegen, Verkeer &
Vervoer, Informatie en Automatisering,
Economische Zaken als initiator en de afdeling Ruimte, Wonen en Natuur die verantwoordelijk is voor het basismateriaal. Binnen
de provincie is de WION het eerste project
op registratievlak dat nu echt werkt; de overige registraties zoals de BGT moeten nog
gebeuren, dus we zijn hier best een beetje
trots op. De wettelijke verplichting vanuit
Economische Zaken kan vervelend zijn omdat
je onder tijdsdruk soms iets forceert, anderzijds kun je met die wet in de hand wel
bepaalde deuren openen.”

Verplaatsing werkzaamheden
Wat is er qua werkzaamheden veranderd?
“Sommige taken zijn verschoven; het handmatige werk van de Klic-meldingen, waarbij
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“Een nieuwe werkwijze en
nieuwe software moesten
worden geïmplementeerd.
Een kwestie van testen
en aftasten dus.”

tekeningen uit een grote kast moesten worden
bijeengezocht en per post moesten worden
opgestuurd, is nu volledig vervallen.
Anderzijds is er op ICT-gebied en op het ingenieursbureau een taak bijgekomen. Zeker in
het begin hadden we er best wat werk aan.
Je werkt met veel partijen: je eigen systeem,
applicaties en software van een andere partij
én het Kadaster, voor wie het allemaal ook
nieuw is. Bij problemen in het berichtenverkeer was het dus niet altijd duidelijk waar de
fout lag, en wie het moest oplossen. Soms verstuurde ons systeem iets, maar werd niet duidelijk dát het verstuurd was, of er was een verminking. Het Kadaster belde waar onze
spullen bleven, en dan moet je gaan zoeken.”

Onder water bepaald
Hazeleger draait zich om naar zijn beeldscherm. “Aannemers vragen leidinggegevens
van een bepaald gebied op. Hier komen de
aanvragen binnen. Je ziet welke grondroerders de aanvragen doen. Je kunt op de aanvrager klikken en kijken over welk gebied hij
gegevens heeft aangevraagd. De laatste is
van tien voor twee, hier zichtbaar op het
beeldscherm. Onder water wordt er door middel van een polygoon bepaald welke leidingen verstuurd moeten worden. Al onze leidinggegevens worden vanuit NedInfra
Tekenen overgezet naar NedGeomagazijn
en deze gegevens zijn altijd beschikbaar voor
de aanvragen die komen vanuit Kadaster Kliconline. NedBrowser zorgt ervoor dat ik altijd
alles binnen ons beheergebied inzichtelijk
heb. In dit geval hebben wij hier datatransportleidingen liggen in het gebied.”

opdrachtgever als het gaat om graafwerkzaamheden. Hazeleger: “We hebben sinds
juni vorig jaar negenhonderd aanvragen
gehad, terwijl we zelf misschien één aanvraag
per week doen. Bij graafmeldingen wil je fysiek
gaan graven, dat doen voornamelijk aannemers. Wijzelf doen voornamelijk vrijblijvende
oriëntatiemeldingen om te kijken wat er ligt. Bij
fysieke graafmeldingen gaan netbeheerders
eisen stellen aan hoe jij de grond betreedt waar
zij leidingen hebben liggen. Er zijn netbeheerders die niet willen dat je zo-maar in een
gebied gaat graven waarin zij kabels en/of
leidingen hebben liggen, je kunt hierbij denken
aan bijvoorbeeld gastransportleidingen. Zij
komen op locatie kijken en geven eventueel
aanwijzingen. De gevolgschade is voor hen
natuurlijk veel groter dan wanneer er bij ons
door kabelbreuk een lantaarn uitvalt.

Eisen
Flevoland beheert de kabel- en leidinggegevens van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, databekabeling en een rioolpersleiding. De provincie is zelf een gemiddeld grote

“NedBrowser zorgt ervoor dat ik altijd alles binnen
ons beheergebied inzichtelijk heb.”
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Tijdwinst
Volgens de projectleider zijn de tekeningen
sterk verbeterd ten opzichte van de oude
situatie. “Ze zijn nu in ieder geval uniform
en digitaal. Uniform omdat alle gegevens
overeenkomstig de NLCS, de Nederlandse
CAD-Standaard voor de GWW-sector, zijn
getekend op basis van NedInfra Tekenen en
AutoCAD Civil 3D. Omdat de ondergrondse informatie stevig aangepakt moest worden, hebben we in één moeite ook ‘het
bovengrondse’ laten inventariseren en digitaliseren. Het zou zonde zijn om, nu er toch
geld gegenereerd moest worden voor het
ene gedeelte, het andere niet gelijk mee te
nemen. Dankzij de WION is ons revisiemateriaal nu ook op orde. Ik ben dus wel
blij met die wet, omdat we onze zaakjes nu
goed kunnen regelen.” Hazeleger wijst naar
zijn scherm. “Dít is nu de revisietekening,
met zowel het ondergrondse als het bovengrondse; kijk maar naar dit symbool van
een lichtmast, welk materiaal het is, hoe
hoog de lamp hangt en hoeveel watt deze
gebruikt.” Hazeleger legt uit hoe de wet
WION problemen in de toekomst kan voorkomen én tijdwinst oplevert. “Als een ontwerper een kabel- en leidingentekening
maakt omdat een kruispunt een rotonde
moet worden, dan moet hij weten wat daar
in de grond ligt. Hij deed een Klic-melding
en kreeg vervolgens van iedere maatschappij of netbeheerder die daar iets in de grond
had liggen een tekening. Het kostte de nodige tijd om deze tekeningen uit te pluizen en
om daar een nieuwe tekening van te maken.
Nu krijgt hij een digitaal bestand dat hij op
eenvoudige wijze via NedInfra Tekenen in de
tekening kan verwerken.”
www.nedgraphics.nl
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INSPIRE-metadata

Standaarden in de praktijk
De deadline voor de lidstaten van de EU om de Annex I & II metadata voor

INSPIRE

te publiceren, is ver-

streken op 3 december 2010. Wat is er inmiddels beschikbaar en hoe kunnen we dit toepassen?
Door Huibert-Jan Lekkerkerk

Aanmaken van metadata met de INSPIRE-metadata.

GIS-software een standaard manier om in ieder geval ISO19115
metadata aan te maken of soms zelfs INSPIRE-conforme data (bijvoorbeeld ArcGIS v9.3.1 en hoger). Soms gaat dit via een extra stukje
software zoals bijvoorbeeld GeoSticker van Esri. Het voordeel van
het aanmaken van de metadata met de eigen GIS-software is dat
een aantal velden zoals de geograﬁsche dekking automatisch ingevuld kan worden. Een ander voordeel is dat ‘stabiele’ velden zoals
de organisatienaam maar één keer ingevuld hoeven te worden.
Maar ook als het GIS-pakket deze mogelijkheid niet ondersteunt,
kan INSPIRE-conforme metadata
gemaakt worden. Bronhouders kunnen hun metadata direct in het
Nationaal Georegister aanmaken.
Wellicht de meest eenvoudige
manier voor de niet-bronhouder is
via de INSPIRE-metadata-maker van
de EU. Via een eenvoudige webinterface worden de, voor INSPIRE
relevante, metadata-velden getoond. Na het bewerken kan het
gemaakte bestand op de lokale
hard-disk worden opgeslagen. Het
geoportaal heeft ook de optie om
de metadata te valideren, ook als
deze met andere software is aangemaakt. Na het maken van een
eerste bestand is het ook mogelijk
Zoeken naar INSPIRE-metadata met het Nationaal Geo-register.
om dit bestand als sjabloon te

ls het over metadata gaat zijn er twee typen belangrijk voor
geo-informatie. Eén type is de metadata voor data/datasets
waarmee een beschrijving wordt gegeven van de inhoud. De
andere is de metadata-voor-services, waarmee een beschrijving van
de mogelijkheden van een service (dienst) wordt gegeven. De deadline van 3 december 2010 richtte zich op de metadata voor
data/datasets.

A

INSPIRE-metadata-standaard
De invoerregels van INSPIRE (implementing rules) voor metadata deﬁniëren een verplichte kernset van
metadata. Individuele lidstaten
kunnen deze minimale set verder
uitbreiden om zo de eigen behoefte af te dekken. De INSPIRE-metadata-kernset is gebaseerd op de ISO
19115 metadata-standaard. Het
bijbehorende technisch formaat
waarin de metadata wordt gepubliceerd is XML, conform weer een
andere standaard, ISO 19139.

Het maken van INSPIREmetadata
Er zijn verschillende manieren om
INSPIRE-metadata te maken. Op dit
moment is er binnen de meeste
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gebruiken, en met een tekst-editor zoals Notepad of Altova XML Spy
te bewerken.

baar zijn. Dit zou moeten verbeteren zodra het portaal begint met
wat ook wel ‘oogsten’ (harvesting) wordt genoemd. Daarbij wordt
de catalogus van een lidstaat ‘leeggetrokken’ en kunnen die datasets ook gevonden worden in het INSPIRE-portaal.

Metadata-catalogus
Na het aanmaken van de metadata moeten deze gepubliceerd worden in een catalogus. Gebruikers raadplegen deze catalogus op
zoek naar datasets die voldoen aan hun criteria. Hiervoor wordt
niet de eigenlijke dataset, maar de bijbehorende metadata doorzocht. Het zoekproces is niet veel anders dan dat van iedere andere willekeurige zoekmachine, met als belangrijkste verschil dat er
ook met geograﬁsche parameters gezocht kan worden.
Als een dataset eenmaal is ontdekt, dan kunnen de meeste registers, met de informatie over de
webservice uit de metadata,
weergegeven worden op een
dusdanige manier dat de
gebruiker denkt de dataset
direct te benaderen. De gebruiker kan de link echter ook
gebruiken om de dataset direct
in zijn eigen software in te
lezen.

Bekijken
Het daadwerkelijke bekijken van een dataset is formeel geen onderdeel van de metadata, maar de meeste gebruikers zullen na het vinden van een dataset toch willen inschatten hoe de set eruit ziet.
Hiervoor hebben de meeste portalen een ingebouwde viewer. Dit
klinkt goed, maar momenteel zijn de meeste datasets weliswaar
vindbaar, maar niet te bekijken. Als de volgende deadline van INSPIRE verstrijkt zal ook dit mogelijk moeten worden (evenals
het downloaden voor eigen
gebruik, al dan niet tegen
kosten). Dit zal tegen het
einde van dit jaar zijn.

Samenvatting

Ontdekken van
metadata
Iedere lidstaat heeft zijn eigen
INSPIRE -toegangspunt
waar
nationale datasets gevonden
kunnen worden. In Nederland
is dit het Nationaal Georegister, voor Europa als
geheel is dit het INSPIRE geoportaal. Het Nationaal Georegister is gebaseerd op de
GeoNetwork open source software waar ook veel andere
landen gebruik van maken.
Naast deze software zijn er
ook pakketten zoals ArcGIS
Server die vergelijkbare functionaliteit hebben.
In het geoportaal van de EU is
er de optie om zowel datasets
te doorzoeken, als te bekijken.
Op dit moment is er echter weinig te vinden, aangezien er
slechts enkele nationale (en
Europese) datasets beschik-

Bekijken van INSPIRE-metadata in het register van INSPIRE.

Nu de eerste INSPIRE-deadline
is verstreken, hebben we de
beschikking over een aantal
mogelijkheden om metadata
te maken, valideren en doorzoeken. Er is dus geen enkel
excuus meer voor organisaties en lidstaten om hun INSPIRE -metadata niet te publiceren.
Vanuit het doorzoeken en
bekijken zijn er zowel marktpakketten als open sourceoplossingen beschikbaar.
Helaas is het nu pijnlijk duidelijk dat, hoewel er genoeg
datasets te vinden zijn, er
nog maar weinig echt
beschikbaar zijn.
Huibert-Jan Lekkerkerk
hlekkerkerk@geoinformatics.com is
procesleider standaarden, alsmede freelance
trainer en schrijver.
www.inspire-geoportal.eu
www.nationaalgeoregister.nl

Bekijken van een dataset met de INSPIRE-view services.
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Data-inwinning

Trimble TSC3 Controller
Trimble’s nieuwste generatie TSC3 handheld controller is bedoeld om real-time data te
verzamelen, te delen en te versturen tussen veldwerkers onderling en met kantoor. De
Trimble TSC3 handheld computer maakt integraal onderdeel uit van de Trimble
Connected Site-concept.
De Trimble TSC3 controller heeft een geïntegreerde camera, GPS-navigator, kompas, een
4.2 inch hoge resolutie en in het zonlicht aﬂeesbaar touch-screen. Tevens beschikt de
TSC3 over Wi-Fi en Bluetooth draadloze communicatiemogelijkheden, geïntegreerd
GSM/GPRS-modem, robuuste bescherming en batterijen met een grote capaciteit. De 2,4
GHz radio optie is geschikt voor het aansturen van de Trimble Robotic Total Stations. Het
schokvaste, water- en stofdichte veldboek is uitvoerbaar met een qwerty- of ABC/alfanumeriek toetsenbord.
www.geometius.nl

Beelden/meetresultaten ‘Best Bemeten Stukje Nederland’

Inmiddels hebben heel wat bedrijven
hun meettechnieken ingezet om van
GeoFort in Herwijnen het ‘Best
Bemeten stukje van Nederland’ te
maken. Deze modellen worden
beschikbaar gesteld voor educatieve
projecten en game-ontwikkelaars. De
afgelopen periode hebben Deep en
CycloMedia hun bijdrage geleverd
aan nieuwe metingen.
Deep is een internationaal opererend
ingenieursbureau, gespecialiseerd in
hydrograﬁe en geofysica. Dit bedrijf
heeft verschillende meetwerkzaamheden uitgevoerd in de fortgracht. Zo
hebben ze met vlakdekkende sonar
beeldopnames en multibeam echolodingen van de waterbodem ook de

vissen in kaart gebracht.
CycloMedia heeft Cyclorama’s (360graden panoramafoto’s) gemaakt van
zowel het buitenterrein als binnenin
de verschillende gebouwen. Je kunt
virtueel over het fort en in de gebouwen rondwandelen door van hotspot
naar hotspot te klikken. Deze foto’s
zijn een waardevolle impressie van
hoe het fort er nu uitziet voordat de
renovatiewerkzaamheden starten.
www.deepbv.com/nederlands.htm
www.cyclomedia.nl
www.geofort.nl
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Data-inwinning

Geodirect introduceert Stonex R9 Robotic Total Station
De Stonex R9 Total Station-serie is een lijn van instrumenten voor landmeters en maatvoerders in de civiele techniek, bouw en industrie.
Opvallend aan de Stonex R9 Total Station zijn het iLock-systeem en de
SureBeam-technologie voor betrouwbare maatvoering. Deze technieken zijn in de AutoLock-basisconﬁguratie standaard toegepast voor een
eenvoudige keuze voor het meest geschikte instrument.
De Stonex R9 is verkrijgbaar met een twee of drie seconden hoeknauwkeurigheid in zowel een Robotic- als AutoLock-variant. Tevens biedt
Stonex de keuze uit een vierhonderd, of een duizend meter EDM
(Electronic Distance Measurement). Deze technologie maakt reﬂectorloze metingen van meer dan duizend meter mogelijk, dus zonder gebruik te maken van een prisma. Het iLock-doelwitherkenningssysteem
zorgt voor een hoge snelheid, betrouwbaarheid en productiviteit. De
bediening van het instrument geschiedt middels een extern veldboek
via het geïntegreerde 2,4 GHz radiomodem of via Bluetooth. Voor de
bediening van het instrument biedt Geodirect de keuze uit Penmap encore of Stonex SurvCE veld-software, waarbij de gebruiker zelf kiest
welke software het meest geschikt is voor het eigen werkproces.
Met behulp van zowel Penmap encore als Stonex SurvCE software kunnen Stonex GPS/GNSS-instrumenten bediend worden, maar ook andere merken, waardoor een ﬂexibele inzet van instrumenten mogelijk is.
www.geodirect.nl

Relatiemanagement
Sinds 2010 woont en werkt Arda Riedijk in Arusha, in het noorden van
Tanzania, niet ver van de Kilimanjaro en drie graden ten zuiden van de
evenaar.
voren in brand gestoken. Politici op hoog niveau
en zelfs hekserij worden momenteel ingezet om de
dader te vinden en te bestraffen. Na enig doorvragen bij de investeerder blijkt het probleem te zitten
in gebrek aan graasweide voor kuddes vee.
Daardoor laten dorpsbewoners hun vee los op het
land van de investeerder. De investeerder reageert
met een gang naar de politie, die vervolgens boetes en celstraffen uitdeelt. Het platbranden van het
kantoor is dus een teken van onvrede.
De weken voor mijn vertrek uit Tanzania staan in
het teken van relatiemanagement. Een week voor

Na nog meer doorvragen, bij zowel de dorps-

vertrek wordt ons huispersoneel beschuldigd van

raad als de investeerder, blijkt dat er eigenlijk he-

diefstal, in een ander huis waar zij ook werken.

lemaal geen regulier overleg is tussen de investeer-

Het is zeer aannemelijk, maar niet bewezen, dat

der en de meeste omringende dorpen om bijvoor-

ons personeel erbij betrokken is. De politie kiest

beeld samen naar oplossingen voor het probleem

partij voor het personeel, want de werkgever in

te zoeken. Bovendien komt het personeel op de

kwestie had geen arbeidscontract. Wij beëindi-

plantage van elders en niet uit de dorpen. Er is

gen vervolgens uit voorzorg onze werkrelatie met

ook geen teken dat er enige vorm van uitwisseling

het personeel, die toch nog maar een week zou

van kennis, kapitaal of goederen is tussen de on-

duren. We doen een extra slot op de deur en zijn

dernemer en de dorpen. In mijn ogen draagt dat

extra op onze hoede. We vinden het moeilijk te

allemaal bij aan deze conflictueuze relatie. Ook

geloven dat zulke lieve mensen die zo lang voor

hier is sprake van een soort gevoel van ongelijk-

je werken je bestelen, dus we geven ze nog een

heid: “Jij hebt al dit land en verdient veel geld, en

flinke bonus en wat oude spullen die wij niet mee

wij kunnen niet eens onze koeien te eten geven.”

terug nemen. De relatie is ietwat verstoord, maar

Er zijn vele voorbeelden als deze. Gelukkig zijn er

hopelijk vinden ze snel weer een nieuwe werkge-

ook voorbeelden van positieve relaties, waarin

ver. Bijna ontstaat bij mij een soort schuldgevoel.

boeren, ondernemers en dorpen meeprofiteren van

Ik snap ergens wel dat ze hun kans schoon zagen,

de aanwezigheid van een grote investeerder.

COLUMN
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gezien het enorme verschil in inkomen tussen ‘hen’
en ‘ons’. Ik vraag me toch nog steeds af of wij hier

Het is een interessante wereld, dat Tanzania. Dit

goed hebben gehandeld.

was mijn laatste column over mijn belevingen hier.
Vanaf juni beleef ik Nederland weer. Ik ben vanaf

Op het werk heb ik me ook verdiept in relatie-

die tijd dan ook beschikbaar voor nieuwe pro-

management. Waarom heeft de ene, vaak buiten-

jectmanagement-, communicatie- en/of on-

landse investeerder geen moeilijkheden met perso-

derzoeksopdrachten.

neel en omringende dorpen en de andere wel? Zo
kwam ik bij een bedrijf met een enorme plantage.
Het kantoor van het betreffende bedrijf was kort te-

Arda Riedijk arda.riedijk@gmail.com schrijft vanuit Arusha,
Tanzania over geo-gerelateerde onderwerpen.
Ze werkt voor verschillende opdrachtgevers op het
gebied van milieu en ontwikkeling.
http://ardariedijk.wordpress.com
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Server-oplossing van MapInfo

Archeologie en GIS
Naturalis in Leiden was onlangs het toneel voor nieuwe avonturen in de archeologiesector. Pitney
Bowes Business Insight (PBBI) heeft met MapInfo Professional een belangrijk aandeel in deze
niche-markt. Het is dan ook niet voor niets dat zij voor deze gebruikers een platform biedt tijdens een
`Informatiemiddag GIS in de archeologie’.
Door Guido Ypenburg

Joep Orbons van Onderzoeksbureau Souterrains stelde in samenwerking met Archol en de gemeente Valkenburg aan de Geul een groevebeleidskaart voor deze gemeente op.

eograﬁsche informatie en archeologie, met nieuwe technieken zoeken naar oude informatie, dat is zo ongeveer het
motief achter de lezing van Thomas Engels, ICT-deskundige
en cartograaf bij archeologisch adviesbureau RAAP. Engels illustreert het spanningsveld: een cultuurhistoricus bladert het liefst in
papier, geïnspireerd door boeken en geschriften die hij zoekt of die
hij toevallig tegenkomt. In het digitale tijdperk is deze toevalligheid
minder vanzelfsprekend want: hoe kom je toevallig iets tegen als je
alleen speciﬁek kan zoeken?

G

der in de grote hoeveelheid geo-informatie binnen een organisatie.
Het waren dan ook deze databeheerders die, verlangend naar een
oplossing om ruimtelijke gegevens goed te kunnen beheren, PBBI
inspireerden. MapInfo Manager biedt als een van de weinige documentatie-instrumenten de mogelijkheid om snel en slim een verzameling gegevens binnen te halen, ‘harvesting’ genaamd. Voor RAAP,
een bureau met meerdere vestigingen blijkt, naast de uitgebreide
zoekmogelijkheden, vooral de gebruiksvriendelijkheid voor de
gebruikers en de beheerders een belangrijk voordeel.

MapInfo Manager

Groevebeleidskaart

Engels testte de afgelopen weken een mogelijk antwoord op deze
vraag: de MapInfo Manager, het nieuwe product van PBBI. MapInfo
Manager is een server-oplossing en biedt alle benodigde tools voor
het bouwen en beheren van een gecentraliseerde kaartenbak voor
alle aanwezige ruimtelijke gegevens binnen een organisatie. Deze
applicatie schept orde voor zowel de gebruiker als de databeheer-

Joep Orbons van Onderzoeksbureau Souterrains stelde in samenwerking met Archol en de gemeente Valkenburg aan de Geul een groevebeleidskaart voor deze gemeente op. Deze kaart geeft aan waar
zich ondergrondse mergelgangen bevinden en waar deze invloed
kunnen hebben op het bovengronds ruimtegebruik. Valkenburg ligt
midden in het Limburgse mergelland waar men van oudsher mergel-
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Wie kent niet het beeld van het in een groot gat verdwenen stuk asfalt in de Limburgse bossen?

Grote, integrale datasets

steen wint voor bouwmateriaal. Deze mergelgangen zijn de uniqueselling-points van de gemeente. Enerzijds doordat deze nog steeds
bouwmateriaal produceren, anderzijds omdat de gangen als toeristische attractie erg in trek zijn. Je kunt door de gangen ﬁetsen en zelfs
met quads rijden. Karteren van de gangen heeft dus niet alleen archiefwaarde, het is belangrijk om ondergrondse ongelukken te voorkomen.
Maar niet alleen de dreiging van ondergrondse ongelukken vraagt
aandacht. De gangen hebben uiteraard effect op de bovengrondse
wereld. Wie kent niet het beeld van het in een groot gat verdwenen
stuk asfalt in de Limburgse bossen? Uitspoeling van de gaten en gangen zorgt voor een instabiele ondergrond. De gemeente wil natuurlijk niet dat delen van een woonwijk in zo’n gat verdwijnen. Ook
daarom is het belangrijk te weten waar de gangen zijn, of nog
gegraven gaan worden. De groevebeleidskaart is dus ook een verwachtingskaart. Aan de hand van het Actueel Hoogtebestand
Nederland versie 2 (AHN2), de geologische kaart en de historische
kaart leidde Joep Orbons af in welke gebieden een grote kans is
op het voorkomen van gangen.
Het voorbeeld van Onderzoeksbureau Souterrains illustreert zo ongeveer de nieuwe ontwikkeling van GIS binnen de sector archeologie.
Het toverwoord hierbij is AHN2. Orbons gebruikt het bestand om
via een hellinganalyse met MapInfo Professional de meest voor de
hand liggende gebieden voor mijningangen te bepalen. Door de
resolutie van 0,5 bij 0,5 meter en de precisie van ongeveer 5 centimeter is dit bestand uitermate geschikt om grootschalige reliëfstudies uit te voeren. Met GIS ﬁlter je de data op een manier dat oude
landschapselementen zichtbaar maakt, elementen zoals wallen, celtic ﬁelds, grafheuvels en indirect dus mijningangen.

De archeologiesector past al twintig jaar GIS toe, waarbij MapInfo
een leidende positie inneemt. Het grootste deel van deze sector
gebruikt echter niet de volledige mogelijkheden die GIS ze biedt.
Dat is ook wel logisch: de projecten zijn veelal te klein. Het gebruik
van GIS heeft dan vaak niet altijd de gewenste meerwaarde. Tot op
heden lag het zwaartepunt van zijn GIS-gebruik dan ook bij het
opstellen van beleidskaarten op basis van historisch onderzoek.
Steeds meer informatie komt digitaal beschikbaar, waardoor ook
gemeenten de meerwaarde zien van het beschikbaar stellen van
archeologische informatie via een GIS. Het beschikbaar hebben en
het verwerken van grote integrale datasets biedt de archeologiesector de meeste perspectieven. Aan de ene kant zijn er de geavanceerde prospectietechnieken. Deze genereren veel data die met GIS
verwerkt worden in kaarten en 3D-modellen. Maar vooral de
beschikbaarheid van het AHN2 biedt de sector uitdagingen op
zowel archeologisch als op GIS-gebied. De grote hoeveelheid gedetailleerde gegevens van het maaiveld van heel Nederland stelt de
archeoloog in staat doelgerichter te zoeken naar gebieden met oudheidkundige waarde. Het integreren van deze nauwkeurige, integrale informatie en 3D-modellen in de ruimtelijke planvorming en
de wetenschap vormt nieuwe GIS-uitdagingen voor de archeoloog.
www.pbbinsight.com
www.souterrains.nl
www.archol.nl

MapInfo professional tijdens de ‘Informatiemiddag GIS in de archeologie’ in Leiden.
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FME 2011 wereldtournee

Ruimtelijke superhelden
In de ZOO te Antwerpen kun je dieren bekijken, maar op 6 april 2011 ook superhelden. Deze laatste
groep sloot zich tijdens deze mooie lentedag vrijwillig op om zich te laten bijspijkeren over product
updates van FME en om diverse klantverhalen te beluisteren.
Door Sonja van Poortvliet
et FME, de Feature
Manipulation Engine van
Safe Software zijn diverse ruimtelijke datamodellen en
-formaten in te zien, te bewerken
en te converteren. In 1996 lanceerde Safe Software FME op de
markt. Dit resulteert tot nog toe
niet in een wijdverbreid gebruik,
maar het pakket heeft wel degelijk veel potentieel. Hoe werkt het?
Dat hangt af van wat de gebruiker voor ogen heeft, maar FME is
het meest nuttig wanneer omvangrijke datasets geconverteerd dienen te worden.

M

ren te kunnen tonen? En: wat
heeft de doelgroep nodig? Is een
plaatje voldoende, of is een analyse meer op zijn plek?”

INSPIRE-standaarden

De voordelen van FME
voor Shell
Shell is een organisatie met een
enorme uitdaging op het gebied
van beheer van ruimtelijke data. “Veertig
werknemers op locaties overal ter wereld
maken dagelijks gebruik van ruimtelijke
data die gedurende de gehele levenscyclus
van de olie worden ingezet”, legt Shell GISconsultant Marc van Nes uit. “Onze ruimtelijke databases omvatten CAD- en GIS-data,
rasterdata en LiDAR-data. Deze databases
groeien gestaag en zijn bovendien verbonden met diverse andere software-pakketten.”
Ook legacy-data zijn een probleem. FME
bood uitkomst. Van Nes: “FME is uitgerust
met een Reader en een Writer waardoor
oudere MicroStation-bestanden weer bruik-

baar werden. Met FME zijn ze te lezen, met
de huidige versie van MicroStation niet
meer.” Van Nes haalt ook de voordelen van
FME aan tijdens dagelijks gebruik: “Er zijn
notities te bevestigen aan kaarten waarop
bijvoorbeeld bepaalde conﬂicten staan aangegeven. Tevens zijn er kaarten te genereren die verschillen aangeven bij het uploaden van kaarten van derden. Dit geeft
de gebruiker inzicht in eventuele wijzigingen.” FME is voor Shell aldus van nut bij het
transformeren en delen van ruimtelijke data,
maar volgens Van Nes blijft één ding erg
belangrijk: zekerheid dat de juiste resultaten worden bereikt.
“Het hele idee achter datalevering is
aan het veranderen.
Wat is er back-end
nodig om data op
verschillende manie-

Door interactief door de transformatie heen te lopen zijn met
‘Inspection’ data te onderzoeken terwijl zij van de ene naar
de andere transformer gaan.

38

Op het gebied van workﬂowoptimalisatie en goed datamanagement kan FME de gebruiker
‘superkracht’ geven. Dit kan van
pas komen wanneer internationale standaarden gehaald moeten worden. De Europese INSPIREwetgeving is een voorbeeld
daarvan. Caroline Heylen, directeur van het Vlaamse Geographic Information Management (GIM), en gecertiﬁceerd
FME professional Bruno De Lat
laten zien hoe. Om het geheugen op te frissen: de operationele INSPIRE discovery/view-services zouden in
november dit jaar in werking moeten zijn,
de download-services in december 2012.
“Dataspeciﬁcaties zijn het lastigste onderdeel van INSPIRE en FME kan hierbij van
dienst zijn”, volgens Heylen. Haar collega
De Lat legt uit dat er twee aanpakken mogelijk zijn: de zogenaamde ‘éénstaps-aanpak’
waarbij verschillende databronnen, -formaten en dergelijke ‘on the ﬂy’ worden voorbereid en afgeleverd aan de hand van INSPIRE-standaarden, en een aanpak die bestaat
uit twee stappen en gebruikmakend van een
ruimtelijke database. “Laatstgenoemde aanpak heeft de voorkeur omdat er dan geen
sprake is van beperkingen in logica, prestaties en schaalbaarheid”, aldus De Lat.

Tijd besparen
De Lat laat ook zien hoe FME een rol kan
spelen bij het omvormen/hermodelleren van
data. “Een deel van de uitdaging is om
schema-mapping uit te voeren, wat niets
meer is dan het herstructureren van data van
een bronmodel naar een doelmodel.
Normaal gesproken is dit een intensief en
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Visualisatie van LAS LiDAR-data.

tijdrovend proces waarbij een (domein-)
expert met kennis van INSPIRE nodig is. En
juist hierbij is FME van nut. Met SchemaMapper Transformer zijn meerdere regels
(rules) of waarden (values) in een transformer te groeperen die toepasbaar is op meerdere datasets. Dit is een veel duurzamere
oplossing dan het stuk voor stuk herbenoemen van attributen, typen et cetera.”
Heylen vat de eigenschappen van FME
samen. “Naast schema-mapping heeft de
gebruiker de beschikking over datavalidatie
en mogelijkheden om de data op meerdere
manieren te publiceren. Het is de moeite van
het overwegen waard om FME niet alleen
in te zetten voor INSPIRE, maar ook voor opti-

malisatie in databeheer en publicatie in het
algemeen.”

Data overload
Dean Hintz, senior analist bij het Professional
Services Team van Safe Software gaat in op
workﬂow. “Wie betrokken is of verantwoordelijk voor het GIS-segment binnen een organisatie wordt vaak overladen door allerlei
soorten data. FME is uitgerust met een datadownload-service dat een proces in beweging zet en het resultaat ervan naar een .zipbestand schrijft, met een URL-link in een mail
of een browser.”
Ook erg nuttig kan de zogeheten Network
Validator zijn. Deze loopt de integriteit van
een netwerk na door deze te
runnen en te testen.
Wanneer er aanwijzingen
zijn van slechte bestanden
worden er meldingen gedaan als ‘invalid attribute’.
De nieuwe stijl van FME.

“De Network Validator brengt losse eindjes
in kaart. Dit alles om vervuiling van de data
tegen te gaan en de lading werk die een
GIS-analist voor zijn kiezen krijgt te verminderen”, verklaart Hintz.

FME 2011
Wat is er nieuw in FME 2011? Hintz noemt
een paar onderwerpen. “Nieuwe typen
parameters, ondersteuning voor puntenwolken en verbeterde XML-transformers.” Hintz
introduceert ook de ‘superhero raster man’.
“Sinds de eerste FME-versie in 2006 met
ondersteuning voor rasters is er een hoop
verbeterd. Er is nu keuze uit meer dan vijftig formaten en we zijn in staat geweest om
data te herprojecteren, te mozaïeken, te
‘tilen’ en ‘drapen’. De uitdagingen daarbij
zijn en blijven snelheid en automatisering
van het geheugenbeheersysteem.”
Blog: http://blog.safe.com:
Internet: www.safe.com, www.fmepedia.com
Twitter: #fmehero
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GIS-Magazine op Twitter

gismagazine

Informeel!
Door de redactie

Matthias Snoei
Gevaar van personalisatie: steeds eenzijdigere
informatie voorgeschoteld krijgen op basis van 'jouw
voorkeuren':
http://tinyurl.com/63mepn9
11 minutes ago

Hiernaast een zeer strenge keuze uit de GISMagazine Twitter-list ‘GIS’ers Informeel’.
Deze lijst vol met twitterende GIS-specialisten, die onder eigen naam berichten de lucht
in sturen, is voor iedereen toegankelijk.
Ontmoet vakgenoten op Twitter!

bertvermeij Bert Vermeij
Wanneer staat er GAAT ipv wil RT @marjanb: "Kabinet wil zoveel
mogelijk overheidsdata openbaar maken"
53 minutes ago

Wat ook leuk is: stel een vakgerelateerde
vraag en krijg snel antwoord middels de
hashtags #durftevragen en #geonl. De hashtags kunnen door alle twitteraars (wereldwijd) worden gevolgd, zodat je ook antwoord kunt krijgen van een behulpzame
vreemde.

MarjanB MarjanBevelander
Kabinet wil zoveel mogelijk overheidsdata openbaar maken volgens het ‘open tenzij’-principe.
http://tinyurl.com/3hr7fo9 #yam
1 hour ago
nvdgraaf Niels van de Graaf
Tip van de Maand: Easily Add GPS Data to ArcMap Using ArcGIS
Explorer Desktop
http://bit.ly/ks7hIF
1 hour ago

Andere ‘lists’ die GIS-Magazine bijhoudt
voor geo-minded twitteraars: ‘Instituten en
Overheden’, ‘Esri’, ‘Ingenieursbureaus’ en
‘Geobedrijven’.

www.twitter.com/gismagazine

Tiny_TNu Tiny Nuiten
Enorm veel reacties op de website www.tnu-tca.nl. Ze zijn vrijwel
allemaal positief maar reacties, vragen en opmerking…
http://www.tnu-tca.nl
5 hours ago
govertschoof Govert Schoof
Track the Space Shuttle in Google Earth
http://t.co/e9CrVmd #geonbv
15 hours ago
edparsons Ed Parsons
@KatleenJanssen yes that's the general impression - good to see
you on twitter btw!
17 hours ago
KatleenJanssen Katleen Janssen
@edparsons ah, but only the big bad commercial guys violate our
privacy, no? at least that's also the idea in some open gov data debates...
14 May
theothewessen theo thewessen
Hier nog wat meer info over voornemen Verhagen
#opendata http://t.co/yF0Gqtb
14 May
GIS Manager Mark Verschuur
#GeoServer 2.1.0 is out! With #wps support included. Cool! http://bit.ly/kISGHu
14 May

Name gismagazine
Location The Netherlands
Web http://www.gismag...
Bio Online and print tijdschrift over GIS,
geo-informatie, geo-ICT en andere ruimtelijke
ontwikkelingen in de Benelux.
471
Following
Tweets
Favorites
Following

40

369
Followers

20
Listed
209
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Veiligheid is van ons allemaal
Helaas worden we regelmatig geconfronteerd met rampen die
diep ingrijpen op onze samenleving. Soms komen ze dichtbij en
gaan ze vergezeld met emoties. Maar altijd komen rampen
onverwachts en ongelegen. Het enige wat je kan doen is zo goed
mogelijk voorbereiden: weten wat je moet doen als het zover is.
Het gevoel van veiligheid neemt daardoor toe. Mijn veiligheid,
maar ook de uwe. Het is iets van ons allemaal.

Veiligheid heeft niet alleen te maken met ramsysteem dat alle betrokken hulpverleners kunnen gebruiken. Ze kunnen nu makkelijker sapen, maar ook met bijvoorbeeld de wijk
menwerken en de toegankelijkheid van gegewaarin u woont. Kunt u ’s avonds een ommevens is vergroot. Eagle biedt ook oplossingen
tje maken zonder te worden lastiggevallen?
voor de preventie (koude fasen).
Hoe voelt het ﬁetsen op een onverlicht ﬁetspad, net buiten de stad?
Laatst maakte ik weer een
Het gevoel van veiligheid
brandoefening mee.
wordt dus voor het grootVaak gaat zoiets toch
ste deel bepaald door de
“De factor locatie
met geintjes gepaard. Ik
situatie van de betreffende
beeldde me in hoe het
locatie. Wáár je bent, beblijkt in de
zou zijn als er echt brand
staat een verhoogde kans
was. In het heetst van de
op een (natuur)ramp of
veiligheidswereld
een grotere kans op een
strijd handelt een mens
cruciaal”.
tassenroof of inbraak. Het
vaak
niet
rationeel.
waarborgen van veiligDaarom is zo’n brandoefening zo belangheid of reageren op een
rijk. Met goede
onveilige situatie vraagt
voorbereiding kunnen we de vaak
om wendbaarheid.
verregaande gevolgen zoveel mogelijk beperken. Een brandoefeCruciaal daarbij is informatie (kunnen) delen.
ning helpt daarbij, evenals het
Data over zowel de locatie van de gebeurtenieuwe LCMS. Zo voelen we ons
nis als het gebied dat met een ramp wordt
mogelijk weer wat veiliger.
geconfronteerd. Gemeenten, provincies en
commerciële partijen kunnen deze belangrijke informatie leveren. Hoe komt dit bij elkaar
in noodsituaties? Om nog maar niet te spreken over het registreren en communiceren van
alles wat tijdens de ramp gebeurt. Waar bevinden de bestrijders zich? Waar is de meeste hulp nodig? En waar dreigt de ramp zich
uit te breiden?
De organisatie die borg staat voor onze veiligheid is de overheid. Het onderwerp staat er
al jarenlang hoog op de agenda. Dit heeft tot
het Landelijk Crisismanagement Systeem
(LCMS) 2.0 geleid. Het nieuwe LCMS tilt veiligheid naar een hoger niveau. Alle veiligheidsregio’s, het rijksbrede Nationaal
Crisiscentrum (NCC) en Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) gaan
met behulp van Eagle-software ‘netcentrisch
werken’: kijken naar en werken met hetzelfde
beeld. Het LCMS 2.0, gericht op crises of
rampen (warme fasen), kent een informatie-

Mark Herbold,
CEO Esri Nederland
Bestuurslid GeoBusiness Nederland
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Topografische ondergrond en beheer openbare ruimte

BGT en Imgeo 2.0
Het voorjaar van 2011 zal straks worden herinnerd als de periode waarin de belangrijkste betrokkenen
van de Basisregistratie Grootschalige Topografie zich voor het eerst realiseerden wat er allemaal op ze
af komt bij de invoering van de BGT.
Door Remco Takken
Adrie de Jong presenteerde
de eerste bevindingen van
de BGT Pilot in Tiel.

InformatieModel Geo, en waaraan de belangrijkste BGT-bronhouders zich al in 2009 conformeerden. Hoewel werken in 3D de belangrijkste verschillen in geometrie tussen BAG en
BGT automatisch zou oplossen, is nog niet in
een kant-en-klare wettelijke richtlijn voorzien.
Deze zal ongetwijfeld nog worden geformuleerd, misschien al tijdens het grote 3D
Congres in juni.

Seminar

atuurlijk lopen de beleidsmakers van
het Ministerie van Infrastructuur &
Milieu (voorheen VROM) en
Geonovum een paar stappen voor als het
gaat om de BGT als toekomstige basisregistratie. Zij zullen alle struikelblokken echter niet
kunnen omzeilen alsof zij een legendarische
dam- of schaakwedstrijd naspelen. De geometrie van de BGT is weliswaar op hoofdlijnen vergelijkbaar met de net afgeronde pandgeometrie in de Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG), maar is vele malen uitgebreider en complexer. De wettelijke invoering
van de BGT als voldongen feit is dan ook in
betrekkelijke stilte opgeschoven naar het tweede kwartaal van 2015. Nog in augustus
2010 berichtte Binnenlands Bestuur dat
‘invoering bij gebruikers voor 2013/2014 op
de agenda’ staat. Dat wordt dus niet gehaald.

N

Toekomstige bronhouders
Ook toekomstige bronhouders vormen zich zo
langzamerhand een realistisch beeld met
betrekking tot de werkzaamheden die nodig
zijn om van de veelgebruikte GBKN CADkaartondergrond te komen tot een topograﬁebestand met analyseerbare vlakken en GISkenmerken. Kenmerkende twijfelpunten anno
2011: zijn de bronhouders zich wel goed
bewust van de talloze overlappende locaties
in ‘hun’ gebied? Wie corrigeert de grenzen
in een wirwar van punten en lijnen? Wat bete-

kent het voor gemeenten, als zij verantwoordelijk worden voor de restgroep ‘weesobjecten’? Hoe controleert men de kwaliteit van de
bestaande kaartgegevens die voorhanden
zijn? De grootste uitdagingen zijn vooral te
vinden in de grensgebieden tussen de verschillende bronhouders.

Ministerie EL&I als bronhouder?
Nu het kennisniveau rondom de toekomstige
bronhouders stijgt, stijgt ook de verbazing
over het bronhouderschap van het ministerie
van Economie, Landbouw en Innovatie. Dit
ministerie, dat voor de eigen processen
gebruikmaakt van 25 centimeter luchtfoto’s
genomen tijdens zomervluchten, lijkt eerder
een gewaardeerd eindgebruiker van geoinformatie dan een bonaﬁde bronhouder.
Terwijl gemeenten en provincies verantwoordelijk blijven voor wegen, paden en betonpalen door het gehele buitengebied, zal ‘EL&I’
naar alle waarschijnlijkheid iedereen voor de
voeten lopen met jaarlijkse grensveranderingen met een twijfelachtige nauwkeurigheid.

En dan is er ook nog 3D
Omdat er nog geen duidelijke, wettelijke of
de facto, standaard bestaat rondom het werken met 3D, wordt dit gegeven (voorlopig?)
buiten de BGT gehouden. Dit is ook het geval
met de Nederlandse CAD Standaard (NLCS),
die veel elementen bevat van het
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Op 6 april 2011 vond een seminar plaats
rondom de BGT en IMGeo 2.0, georganiseerd door Crotec, Oranjewoud en Unafact.
Tijdens deze nu al legendarische bijeenkomst,
138 aanwezigen van 76 organisaties, waaronder 57 gemeenten, werd er uitgebreid
gesproken over de mogelijkheden van het
combineren van BGT-werkzaamheden met de
zogenaamde ‘plustopograﬁe’ zoals geformuleerd in IMGeo 2.0. De energie kwam al los
bij de opening, dankzij Jochem Mollema’s
oproep: “Mensen, laat het met de BGT niet
zo aﬂopen als met het Elektronisch Patiënt
Dossier. Daarin is veel geïnvesteerd, zonder
enig resultaat.”

BGT Pilot Tiel
Adrie de Jong van de gemeente Tiel was in
april een van de eerste gemeentelijke woordvoerders die naar buiten kwam met de eerste
ervaringen en conclusies van de BGT Pilot. De
verschillende conﬂicterende stroken van bronhouders zijn goed vertegenwoordigd in de
twee gekozen Tielse proefgebieden: een stuk
buitengebied en een sluizencomplex met uiterwaarden, (water-) wegen, spoorlijnen.
Gemeenten, waterschappen, provincie,
ProRail, Rijkswaterstaat en EL&I zijn allen vertegenwoordigd als bronhouders. De Jong
besprak veel van hierboven reeds aangestipte knelpunten, en wist deze ook te vertalen in
praktische vragen: “Gaat het AmsterdamRijnkanaal straks op min/1 of wordt de A15
die er overheen loopt plus/1?” Ook het bepalen van inrittenlocaties kwam aan bod, alsmede bouwland dat over gemeentegrenzen
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Ruud van Rossem:
“Denk goed na over de
impact van de BGT.”

loopt, het inwinnen van complexe rotondes, plus de algemene verzuchting dat het ‘heel veel tijd kost’ om alles uit te zoeken.

Beheer openbare ruimte
Een van de observaties uit de BGT Pilot in Tiel, dat het meenemen van
plustopograﬁe belangrijk kan zijn voor het kostenplaatje van de BGT,
werd mooi opgevolgd door Harmen Tjeerdsma van Oranjewoud. Zonder
ook maar een ogenblik te verwijzen naar de eigen beheer-software (GBI),
stelde hij dat het verrijken van geodata los staat van IMGeo: “Dat valt
onder de verantwoordelijkheid van de leveranciers van beheersystemen.”
Hij stelt echter, dat het Informatiemodel ‘groter’ moet worden, zodat de
aansluiting met de afdelingen Beheer Openbare Ruimte beter wordt:
“Maak er niet alleen een feestje van voor de geo-afdeling.” Ook riep hij
op om grenzen met andere afdelingen te slechten. Tjeerdsma vreest dat
geo-ICT’ers, na jaren nog net niet te hebben neergekeken op het werk
van hun CAD-collega’s, ineens ongezonde belangstelling tonen voor hun
beheerkaarten. De beheerder is als Het Rode Kippetje van kinderboekenschrijver Max Veldhuijs, aldus Tjeerdsma. Deze ijverige vogel ontmoette enkel desinteresse bij het maken van een vers brood, maar trof
alle dieren uit het bos om aan tafel mee te eten.
Zoals ‘Mister BGT’ Ruud van Rossem van het ministerie I&M tijdens deze
dag opriep om vooral goed na te denken over de BGT, vulde Marcel
Reuvers van standaardiseringsorgaan Geonovum hem aan: “Maar ga
vooral ook iets doen.”
www.ruimteschepper.nl, www.crotec.nl,
www.oranjewoud.nl, www.unafact.nl

Worstelt
W
orstelt u ermee om
geo-informatie
g
eo-informatie ssnel,
nel,
ssimpel
impel en gecategoriseerd
gecategoriseerd
op een website
mobiele
website of mo
biele
app
krijgen?
ap
p tte
ek
rijgen?
GeoStart
GeoSt
art iiss
oplossing.
de op
lossing.

s
swis
wis g
geostart
eostart
De handigste GIS-view
•

Ontwikkeld voor webs
direct toepasbaar in mobiele apps

•

Naadloze integratie met alle grote
GIS-toepassingen en CMS’en

•

Integraal onderdeel van de website

•

Interactieve kaarten op maat,
ook om ergens anders te embedden

•

Uit te breiden met sociale netwerken,

•

Standaard koppeling met CBS-data

rss, nieuwsbrief en widgets

Inmiddels verscheen het Objectenhandboek BGT online.
Het is gratis te downloaden op
http://tinyurl.com/3tyqokv

•

Koppeling met andere databases
eenvoudig te realiseren

•

htfot
oto’s te gebruiken
Eigen plattegronden en luchtf

•

Leidt tot meer sitebezoek door integratie

•

Webrichtlijnen-proof

met Google Search

Er is al een basistoepassing vanaf 6.990 euro ex btw
Bel of mail voor een gratis demonstratie op basis van uw
eigen gegevens.
s
swis
wis g
geostart
eostar
artt
(071) 576 13 23
geostart@swis.nl
www.geostart.nl
Marcel Reuvers: “...maar ga vooral ook iets doen.”
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Geo - opleidingen
starters en gevorderden

Cursussen en opleidingstrajecten:
- (Avond-)opleiding Coördinatie GIS (post HBO of MBO)
- Omscholingsopleiding Geo-informatie
- E-learning modules GIS
- Pakkettrainingen GIS (ArcGIS, IRIS, Smallworld)
- Datakwaliteit en metadata
- Cartograﬁe en graﬁsche presentatie
- Programmeren met Python
- Geodatabases en Oracle Spatial
De opleidingen verzorgen wij op één van onze vestigingen of bij u intern.
Informatie: Margriet Liemburg en Peter Kaspers
t: 0317 421711
e: liemburg@nieuwland.nl
kaspers@nieuwland.nl
i: opleidingen.nieuwland.nl

geo.nieuwland.nl

Realworld Systems verzorgt maatwerk opleidingen op het gebied van:
• GIS Algemeen, introductie
• GIS voor Managers: visie en inzicht in ontwikkelingen
• GIS voor Gebruikers, Beheerders en Ontwikkelaars:
•
ESRI Desktop en Server producten (ArcMap, ArcSDE, ArcGIS Server, Arc GIS Mobiel)
•
GE Smallworld producten (NRM, Offices, Admin, User, PNI)
•
Realworld producten (ORCA, SyncManager, Testrunner)
•
Open Source producten (Openlayers, Quantum GIS, Ruby on Rails, Flamingo, MapServer)
•
Spatial Eye producten; Spatial Workshop, X&Y Server, WION (User, Config en analyse)
•
Geo data transformatie met behulp van Safe FME
• Klant Applicaties: gericht op waar de gebruikers mee werken
Meer informatie over onze maatwerkopleidingen en onze aanpak vindt u op:
www.realworld-systems.com –> GIS Training –> Opleidingen op maat
Interesse of meer weten? Neem contact op met Realworld Systems, Telefoon +31 (0) 345 614406
of mail naar: opleidingen@realworld-systems.com

www.realworld.com

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 binnenen buitenland
• Voltijds en deeltijd programma
• Blended learning = contactonderwijs +
afstandsonderwijs
• Modules + stage + thesis
• Opleiding tot geo-informatie-manager
en –specialist

Vier samenwerkende universiteiten

Geïnteresseerd?

www.msc-gima.nl

www.msc-gima.nl

Crotec cursusleiders beheersen alle aspecten van de RO processen, zijn theoretisch onderlegd
en beschikken over meerjarige praktijkervaring. Cursisten raken in korte tijd vertrouwd met de
applicaties en werkprocessen.
Crotec cursussen: Professioneel en productiviteit verhogend!
Cursussen en workshops worden in onze leslokalen in ’s-Hertogenbosch en Zwolle, maar ook
bij u op locatie verzorgd.
Cursussen voor alle onderdelen binnen RO, van creëren en beheren tot publiceren,
van Efficient gebruik van MicroStation tot workshops ‘Handboek Digitale Plannen’ en
‘Geografische Webservice’.
Crotec is ook gespecialiseerd in het geven van advies en werkplekbegeleiding.
Voor meer informatie:

www.crotec.nl/diensten/training, info@crotec.nl of via 073 523 3950

www.crotec.nl

Esri Nederland levert een groot
aantal opleidingen over het gebruik
en de mogelijkheden van GIS in
het algemeen en de Esri-producten in het bijzonder.
Esri In
Nederland
heeft in haar
opleidingsprogramma
het succesvolle
gebruik
van het ArcGIS-platform is de juiste
GIS opleidingen NedGraphics
t /FE#SPXTFS
t /FE1MBO
Ir. D.S. Tuijnmanweg 10
GIS opleidingen NedGraphics
t /FE(FPNBHB[JKO
t /FE#SPXTFS
4131 PN VIANEN
t /FE(FPTFSWJDFT
t /FE1MBO
Ir. D.S. Tuijnmanweg 10 t /FE(FPEBUB8BSFIPVTF
t /FE(FPNBHB[JKO
t /FE7JFX
T: + 31 (0) 347
329
4131
PN626
VIANEN
t *(04 t /FE(FPTFSWJDFT
F: + 31 (0) 347 329 666
t /FE(FPEBUB8BSFIPVTF
t /FE*OXJOOJOH
E: cursussen-gis@nedgraphics.nl
t /FE7JFX
T: + 31 (0) 347 329 626
t .JDSPTUBUJPO(&0$"%
t *(04
W: www.nedgraphics.nl
F: + 31 (0) 347 329 666 t "VUP$"%.BQ%#BTJT
t /FE*OXJOOJOH
t "VUP$"%.BQ%(FWPSEFSEFO
E: cursussen-gis@nedgraphics.nl
t .JDSPTUBUJPO(&0$"%
Contactpersoon:
W: www.nedgraphics.nl t "VUP$"%.BQ%6QEBUF
t "VUP$"%.BQ%#BTJT
t
"VUP$"%$JWJM%#BTJT
mevrouw K. van het Reve
t "VUP$"%.BQ%(FWPSEFSEFO
t "VUP$"%$JWJM%6QEBUF
t "VUP$"%.BQ%6QEBUF
Contactpersoon:
t /FE*OGSB5FLFOFO
t "VUP$"%$JWJM%#BTJT
mevrouw K. van het Reve t /FE*OGSB6QEBUF
t "VUP$"%$JWJM%6QEBUF
t .BTUFSDMBTT#(5
t /FE*OGSB5FLFOFO
t /FE*OGSB6QEBUF
t .BTUFSDMBTT#(5

www.nedgraphics.nl

MEER
DAN ZEVENTIG
VERSCHILLENDE
OPLEIDINGEN
opleiding
of training essentieel.
Esri Nederland
voorziet, als hét
staan waar deelnemers zich voor kunnen inschrijven.
u en
graag
van de
AlleArcGIS-opleidingsinstituut,
opleidingen worden gekenmerkt
dooruw
eenorganisatie
combinatie van
lessen
en praktische
oefeningen.
Het opleidingsaanbod
varieert
standaard
juiste kennis
om optimaal
gebruik te maken
vanvan
onze
software.
inschrijfopleidingen tot opleidingen die op maat zijn gemaakt.

Onze
zijn door
gecertiﬁceerd en plaatsen, door
E-mail
voordocenten
meer informatie
naar Esri
opleidingen@esri.nl
hun brede kennis en ervaring, de lesstof in de context van uw
werkzaamheden en organisatie. Laat u vrijblijvend adviseren
over de beste route die u kunt nemen. Esri Nederland opleidingen helpt u graag verder met inschrijf-, groeps- en maatwerkopleidingen.
Ga voor meer informatie naar www.esri.nl/opleidingen
of e-mail naar opleidingen@esri.nl

www.esri.nl

Uw trainingen een heel jaar lang in GIS-Magazine en op www.gismagazine.nl voor slechts € 1300,–. Meer info? rgroothuis@gismagazine.nl
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Intergraph Security, Government & Infrastructure – Leren,
Bereiken en Groeien
Intergraph biedt verschillende cursussen en workshops voor Geospatial toepassingen. Het doel van onze opleidingen is een succesvolle en effectieve
implementatie en toepassing van onze producten. Deze omvatten praktisch
cursusmateriaal en begrijpelijke documentatie.

Maatwerk(klantspecifiek)- en standaardopleidingen
AutoCAD Civil/GIS via CivilCenter

Overzicht van het open trainingsrooster voor de komende maanden. Hierin
staan de trainingen waar de meeste vraag naar is. Maar we bieden veel
meer dan de cursussen die we inroosteren.
Voor meer informatie ga naar: www.intergraph.com.

Voor meer informatie:
Intergraph Benelux B.V.,
Siriusdreef 2, 2132 WT Hoofddorp
Tel: 023-5666616 of e-mail: marion.van.der.bent@intergraph.com.

Nederlandstalig lesmateriaal, mobiel opleidingscentrum
Voor meer informatie: www.civilcenter.nl – opleidingen, of bel: 055 – 57 87 133
www.civilcenter.nl

www.intergraph.nl

Kort nieuws

Advin op hoogste niveau CO2-prestatieladder
Waar Advin zich eind 2010 kon verheugen op certiﬁcering op
niveau 3 en 4 van de CO2-Prestatieladder, is in een paar maanden
tijd de stap gemaakt naar niveau 5. Het aantal ingenieursbureaus
dat op dit niveau van de ladder staat, is op één hand te tellen. De
CO2-Prestatieladder, door ProRail ontwikkeld en inmiddels overgedragen aan een stichting, is een manier om maatschappelijk verantwoord ondernemen mee te kunnen wegen bij de gunning van projecten. In de spoorwereld is het inmiddels gemeengoed, en
daarbuiten hanteert Rijkswaterstaat de ladder sinds kort ook bij de
beoordeling van projectvoorstellen. Advin staat op dit moment, naast
Movares, DHV en Arcadis, als één van de weinige ingenieursbu-

reaus met een certiﬁcaat op niveau 5. De ambitie die het bedrijf
hiermee toont, laat volgens Advin zien dat het bureau 'werkt aan
een wereld waarin we willen leven'. Niveau 5 is het hoogste niveau
van de Prestatieladder, maar dat betekent niet dat er geen doelen
zijn vastgelegd voor de toekomst. Nu moeten de inspanningen voor
CO2-reductie verder vorm krijgen, om daarmee bewustwording bij
medewerkers te laten groeien en de genomen maatregelen zullen
leiden tot de gewenste CO2-reductie van vijf procent per fte (gemeten over de periode 2009-2014).
www.advin.nl

Vicrea heeft nieuwe aandeelhouder
Vicrea Solutions BV uit Amersfoort heeft een nieuwe aandeelhouder,
participatiemaatschappij Synergia uit Veenendaal, dat zich richt op
Nederlandse midsize-bedrijven. De contracten rond deze participatie zijn donderdag 28 april 2011 getekend in Amsterdam. Met deze
aandeelhouder krijgt Vicrea een ﬁnanciële impuls die, volgens het
persbericht, bedoeld is om haar ‘groeiambities te realiseren en haar
innovatieve slagkracht te vergroten’. Vicrea heeft zich als doel
gesteld de positie in de marktsegmenten Lokale Overheid en
Infrastructuur uit te bouwen en haar Spatial IT-concept in nieuwe seg-

menten te introduceren. Verder zal het onderdeel detachering, waarbinnen Vicrea haar kennis ter beschikking stelt aan derden, worden
uitgebreid. Dat is de opdracht voor de nieuwe directie die per 1
januari 2011 is aangetreden onder leiding van Kees Radstaak, die
daarvoor bij Vicrea verantwoordelijk was voor de unit Lokale
Overheid.
www.vicrea.nl

Kijk voor actuele vacatures op
www.gisjobs.nl
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TomTom stopt met info aan politie
TomTom gaat proberen te voorkomen dat de politie
nog langer gegevens van klanten van het bedrijf
kan gebruiken. Dat staat in een verklaring van
TomTom-topman Harold Goddijn aan klanten.
Volgens Goddijn heeft TomTom 'dit soort gebruik
niet voorzien'. Op 27 april 2011 meldde het AD
dat de politie gegevens van TomTom gebruikt om
plekken voor snelheidscontroles te bepalen en locaties voor ﬂitspalen te kiezen. Volgens TomTom gaat
het hierbij om reistijdeninformatie. TomTom vraagt
gebruikers of ze ermee akkoord gaan dat de onderneming deze informatie van ze mag verzamelen.
Een grote meerderheid gaat hiermee akkoord.
TomTom stelt de informatie te gebruiken voor het
verbeteren van de producten. De reistijdinformatie

wordt ook beschikbaar gesteld aan gemeenten en
provincies, stelt Goddijn. Gemeenten en provincies
kunnen met deze informatie zien hoe en waar ﬁles
ontstaan en kunnen daarmee gerichte maatregelen
voor een goede doorstroming van het verkeer nemen. Deze informatie is echter ook door de politie
gebruikt om te kijken waar vaak te hard wordt gereden, aldus de topman. Veel van de klanten van
TomTom zijn niet gelukkig met deze gang van zaken, aldus Goddijn. "We zullen daarom bepalingen opnemen in onze licentievoorwaarden om dit
type gebruik in de toekomst te voorkomen", laat
Goddijn weten in de verklaring.
De brief van Harold Goddijn: http://tinyurl.com/6jg92a8

Samenwerking Nexpri en Unafact in Benchmark-Geo
De adviesbureaus Nexpri en Unafact gaan samenwerken op het
gebied van de Benchmark-Geo, opgezet om organisaties te begeleiden en elkaar te laten helpen bij het optimaal afstemmen van de
geo-informatievoorziening. De Benchmark-Geo is begin 2011 gestart
met een eerste groep deelnemers. In juni 2011 worden de eerste
resultaten verwacht. De samenwerking gaat zich richten op het uit-

breiden van het aantal deelnemers en het uitbouwen van de BGTmodule in de benchmark. Gemeenten en andere bronhouders kunnen zo op een efﬁciënte en effectieve manier in korte tijd inzicht krijgen in de huidige BGT-status binnen hun organisatie.
www.benchmark-geo.nl

Spionageluchtfoto's Tweede Wereldoorlog online

Digitalisatie van de succesvolle Royal Air Force fotoverkenningsvluchten in de Tweede Wereldoorlog heeft er toe geleid dat het grote
publiek nu zelf dit hoogwaardige fotomateriaal kan bekijken en zien
hoe Nederland er meer dan 65 jaar geleden uit zag. WOII-foto's
uit de Dotka-collectie zijn nu online toegankelijk en deels op plaatsnaam gerubriceerd. De digitale collectie van Dotka Data levert een

fascinerende kijk op historische gebeurtenissen, landschappen en
ervaringen. Op het 8-uur journaal van 3 mei 2011 was een bejaarde Britse RAF-vlieger te zien die zich verschillende van deze door
hemzelf gemaakte luchtfoto’s herinnerde.
www.dotkadata.com/steden_dorpen
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DPG en de Amsterdamse zedenzaak
In het weekend van 12 december 2010 werden diverse medewerkers van Dienst Persoons- en Geoinformatie in Amsterdam opgebeld door de directeur van DPG met de vraag of zij ogenblikkelijk naar
kantoor konden komen in verband met een zedenzaak op een kinderdagverblijf. Op dat moment weet
je niet wat er allemaal aan de hand is, maar dat het goed fout zit is wel duidelijk.
Door Jeroen Riemens en Ries Visser, Dienst Persoons- en Geo-informatie Amsterdam

Beheerder van basisregistraties

l snel bleek dat DPG een belangrijke taak te vervullen had. De
medewerkers van het GBA waren druk in de weer om de gegevens van mogelijke slachtoffers boven water te krijgen en de huidige verblijfplaats van de kinderen en hun ouders te achterhalen. Op
zondagavond werden twee Geo-medewerkers gevraagd om een kaart
te maken die bij de persconferentie gebruikt kon worden. Op deze
kaart moest de locatie van kinderdagverblijven en scholen zijn aangegeven. De getroffen kinderdagverblijven waar de verdachte aan verbonden was of was geweest, moesten herkenbaar zijn. Al met al een complexe vraag om op zondagavond onder tijdsdruk te beantwoorden.

A

De dag na de eerste berichtgeving werd de kaart opnieuw gemaakt
met actuelere gegevens die door de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO) en door de GGD werden verstrekt. Bij de verwerking van deze gegevens bleek nog eens wat het belang is van het gebruik van adresgegevens uit de BAG. Dit was bij beide bestanden niet
het geval waardoor er relatief veel tijd is gaan zitten in het nazoeken
van verschillen in adressering. De kaart was voor de recherche een belangrijk hulpmiddel bij het onderzoek in de volgende dagen.
Terugkijkend op deze nare zaak, bleek de rol van Dienst Persoons- en
Geo-informatie als stelselbeheerder van de basisregistraties in
Amsterdam bijzonder belangrijk te zijn. Er kon snel gereageerd worden op de vragen die op ons afkwamen. Ook de breedte van de informatie die DPG kon verstrekken, bleek cruciaal te zijn. Het belang van
een centrale registratie en beheer van alle (locatie) gegevens die in
Amsterdam worden opgebouwd en bijgehouden, blijkt steeds groter te
worden. Het is van groot belang bij calamiteiten om snel over actuele
gegevens te kunnen beschikken. Het centraal opslaan en beheren van
deze data is daarbij een voorwaarde.

Ligging kinderdagverblijven
Het grootste probleem dat zich voordeed was het verkrijgen van informatie over de ligging van de kinderdagverblijven. Gelukkig waren er
een paar maanden eerder kaarten gemaakt waarin deze kinderdagverblijven werden aangegeven. Deze gegevens waren nog beschikbaar waardoor er snel een kaart gemaakt kon worden die weliswaar
niet helemaal actueel was, maar voldoende voor dat moment. Een half
uur voor het starten van de persconferentie was de kaart op het stadhuis. Uiteindelijk werd besloten de kaart niet tijdens de persconferentie
te tonen. Het tonen had op dat moment geen toegevoegde waarde en
zou mogelijk onrust kunnen veroorzaken bij ouders.

www.dpg.amsterdam.nl
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Koppeling Eagle en TomTom Business Solutions
TomTom Business Solutions en Eagle BV, een samenwerkingsverband
tussen Geodan en Esri Nederland en aanbieder van het Eagle-systeem
voor openbare orde en veiligheid, lanceren een oplossing waarmee
hulpdiensten sneller ter plaatse zijn. Dankzij de koppeling tussen de
Eagle-applicatie en de zakelijke oplossing van TomTom ontvangen
hulpdiensten locatie-informatie over het incident direct op het TomTomsysteem. Het systeem zorgt met de snelste route naar de locatie voor
een verbetering van de response-tijd. Hulpverleners kunnen onmiddel-

lijk starten met navigeren en krijgen altijd de snelste route geadviseerd.
Daarnaast biedt de koppeling met Eagle toegang tot alle relevante
informatie over het incident en de incidentlocatie zoals de beschikbaarheid van bluswater, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de
locatie van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
www.eagle4s.nl
www.tomtom.com/zakelijk

Nieuw IDgis kantoor in Rijssen
Burgemeester Arco Hoﬂand van Rijssen opende onlangs het
nieuwe kantoor van IDgis in Rijssen. IDgis is gestart in 1998 en
was tot voor kort gevestigd in Holten. IDgis is een landelijk
opererend advies- en ontwikkelingsbureau op het gebied van
GIS en aanverwante (open source) software met een geograﬁsch
karakter. Het bedrijf beschikt nu over een ruimer en moderner
kantoorpand. Het nieuwe bezoek- en postadres: Boomkamp 16,
7461 AX Rijssen. Tel: 0548-367280, fax: 0548-367278.
www.idgis.nl

Overheidsonderzoek naar geo-informatie
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van geo-viewers bij de overheid. Ook is onderzocht wat hiervoor het beleid zou
moeten zijn en welke rol de rijksoverheid hierin zou kunnen spelen.
De landkaart is een steeds belangrijker informatiekanaal van de
overheid. Die overheid maakt daarbij steeds meer gebruik van gratis (commerciële) geo-viewers zoals Google Maps. De vraag is of
dit een wenselijke situatie is. En welke afwegingen worden eigenlijk
bij die keuze gemaakt? De belangrijkste conclusies uit het onderzoek: geo-informatie wordt op veel verschillende manieren ontslo-

ten; steeds meer gekoppeld aan speciﬁeke diensten en producten,
met name bij gemeenten; Google Maps is de meest voorkomende
geo-viewer op overheidswebsites; er zijn mogelijkheden om een aantal bezwaren tegen het gebruik van Google Maps weg te nemen; er
is een behoefte aan een overheidsvoorziening, bestaande uit services gekoppeld aan basisregistraties en een generieke geo-viewer.
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/05/04/
gebruik-geo-viewers-binnen-de-overheid.html

DHV breidt Cortex uit met Meldpunt Opbrekingen
Advies- en ingenieursbureau DHV breidt Cortex, een beheerpakket
voor de openbare ruimte, uit met actuele informatie uit het Meldpunt
Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Hierdoor kunnen gemeenten de overlast van opbrekingen op straat zo veel mogelijk beperken. Bovendien wordt bureaucratische rompslomp beperkt en is in
één oogopslag duidelijk wie verantwoordelijk is voor de werkzaamheden. Dankzij de uitbreiding krijgen gemeenten via Cortex voortaan direct alle meldingen van gepland werk binnen. Zo kunnen ze
gemakkelijk de inwoners informeren. Ook stelt dit hun in staat om
op eenvoudige wijze vergunningen te verlenen en andere adminis-

tratieve handelingen te verrichten. Dit bespaart gemeenten, maar
ook aannemers en netbeheerders, tijd en geld. DHV is de
eerste partij die gebruikmaakt van de datadistributiemodule van
MOOR. Alle grote netbeheerders en aannemers melden hun geplande werkzaamheden al aan bij MOOR, dat het gehele proces rondom opbrekingen automatiseert. Cortex is het informatiesysteem voor
de openbare ruimte van DHV.
www.dhv.nl/Markten/Assetmanagement/Beheer-openbare-ruimte/Cortex
www.opbrekingen.nl

Factsheets geo-informatie online
De eerste factsheets met daarin beschreven de rol van geo-informatie in de sectoren Agro/Food, Life Science, Creatieve Industrie, High
Tech en Water staan op de IIPGeo-website. Ook staan hier de namen

bij van de contactpersonen die vanuit het geodomein meer informatie kunnen verschaffen.
www.iipgeo.nl/IIP_GEO_kanaal/Topsectoren.html
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Valuator bevestigt belang regio Eindhoven voor Nederlandse economie
Onlangs is de regio Eindhoven door de internationale denktank Intelligent Community Forum (IFC) uitgeroepen tot één
van de zeven slimste regio’s ter wereld. Het IFC is een internationale denktank op het gebied van economische en
sociale ontwikkeling. Eindhoven wordt geroemd als kloppend hart van de Nederlandse industrie, door de sterke
vertegenwoordiging van ICT-bedrijven in het gebied.
Bridgis vergeleek die groei met Nederland als geheel, met
behulp van de online service voor waardeberekeningen
Valuator. De Valuator is een online service voor waardeberekeningen. De Valuator maakt inzichtelijk hoe de toegevoegde waarde in gebieden zich ontwikkelt. De Valuator
berekent ook de vastgoedwaarden in een gebied op basis
van de WOZ-bestanden van Dataland. Het onderzoek van
Bridgis bevestigt dat de economische groei van de regio
aanmerkelijk groter is dan in de rest van Nederland. Met
de Valuator legt Bridgis het Bruto Binnenlands Product
onder een vergrootglas. De groei in de regio Eindhoven
bedraagt 19,3 procent, de totale Nederlandse economie
groeide vanaf 2002 op basis van constante prijzen met
16,8 procent. De regio Eindhoven bestaat uit de gemeenten Eindhoven, Helmond en Veldhoven. De regio wordt
geprezen voor het creëren van 55.000 banen in de technologiesector in de afgelopen tien jaar. In de regio zijn
bedrijven gevestigd als Philips, ASML en TNO.

De eindlijn van de fabriek van DAF te Eindhoven als voorbeeld van de technologiesector in de regio.
www.bridgis.nl
www.valuator.nl
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Meer informatie vindt u op www.geocensus.nl
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Servicepagina
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 ontsluiting via intra- of internet. GIS-Magazine verschijnt acht maal per
jaar in Nederland en België.

den automatisch verlengd. Opzeggingen, uitsluitend schriftelijk of
via e-mail, dienen twee maanden voor het verstrijken van het
abonnementsjaar in ons bezit te zijn. 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 digitale bladerversie van GIS-Magazine alsmede het gehele nieuwsen artikelenarchief op de website.

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 toenemende mate hun voordeel met kaartgebaseerde ICT-oplossingen.
Google Earth, (3D-)visualisatie, en virtual reality, het zijn allemaal
ontwikkelingen die impact hebben op het denken en doen van de
geo-informaticus. Digitale terreinmodellen, mobiele toepassingen
en GPS-innovaties beïnvloeden doorlopend het werkproces.

GIS-Magazine op Internet
www.gismagazine.nl
Meer nieuws, de actuele agenda en een online artikelenarchief
vanaf 2009 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 adresdrager met gecorrigeerde gegevens in een gesloten envelop te
retourneren aan:

Abonnementen 2011
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 € 59,50 (exclusief 6% btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Nederland.
Voor verzending buiten Nederland bedraagt de prijs € 72,50. De
prijs voor een jaarabonnement op de digitale bladerversie van
GIS-Magazine bedraagt € 17,50 per jaar. Abonnementen wor-

CMedia B.V.
Bezoekadres
Ecopark 15
8305 BJ Emmeloord

Postadres
Postbus 231
8300 AE Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar
services@gismagazine.nl

Adverteerdersindex

In GIS-Magazine 5 - 2011
Fire-Fly Project
In het Fire-Fly Project werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de commandovoeringketen van de veiligheidsregio's te
voorzien van real-time informatie uit onbemande luchtvaartuigen.
Hierbij wordt niet alleen gedacht aan foto- en video-materiaal,
maar ook aan informatie uit gasdetectiesensoren. De informatie
werd door het NLR verwerkt en beschikbaar gesteld aan GIS-systemen van Geodan en Nieuwland, zodat de brandweer op basis
van die informatie zo goed mogelijk zou kunnen handelen.

Couderé Connect
Tijdens een bijeenkomst van het
Belgische Couderé werd duidelijk
dat hardware-leverancier Trimble
druk bezig is met het integreren
van actuele werkprocessen van
klanten. Slimme energiemeters?
Trimble heeft een workﬂow voor
werknemers die anders zouden
vrezen voor hun baan.

GIS-Magazine verschijnt omstreeks 18 juli 2011.
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NedBGT! Dé oplossing
voor bronhouders die
kiezen voor kwaliteit!
BGT Als het gaat om de invoering van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), kunt u niet
vroeg genoeg beginnen met de voorbereidingen. Er komt nogal wat bij kijken om bestaande informatie
te laten voldoen aan de eisen van de BGT. NedGraphics (h)erkent uw problematiek.
NedBGT NedGraphics heeft NedBGT ontwikkeld om u te ondersteunen bij alle komende fases van de
BGT. Zowel voor ondersteuning in de transitiefase en ook alvast voorbereid op de beheer en distributiefase van de BGT bent u bij NedGraphics aan het juiste adres.
Kwaliteit Een investering in de juiste software leidt tot betere dienstverlening, betere samenwerking
en kostenbesparing. Dat is het voordeel van kiezen voor kwaliteit. Maakt u tevens gebruik van onze
adviesdiensten (projectleiding, quick scan, conformiteitstoets, plan van aanpak, masterclass) dan heeft
u werkelijk alle zekerheid dat u een rendabele en duurzame investering doet. Bel of mail ons voor een
nadere kennismaking!

Postbus 151, 4130 ED Vianen, (0347) 32 96 00
info@nedgraphics.nl, www.nedgraphics.nl

23159_NED_NedBGT_advertentie_210x297.indd 1
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