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Trendwatching

Update je profiel op de 
website door rechtsbovenin 
in te loggen. Word nog beter 
vindbaar op de website en 
zorg dat je voor jou relevante 
informatie ontvangt.

Aan het begin van een nieuw jaar is het een aardige oefening om na te denken over 
de toekomst. Wat zal het komende jaar ons brengen? Welke trends zijn er zichtbaar of 
worden door de watchers en setters gezien dan wel aangejaagd?

Zo lees je op Frankwatching (bit.ly/1ZOirci) dat we in 2016 rekening kunnen houden 
met 7 trends: de disruptieve gamechanger ‘blockchain’ (Bitcoins) wordt volgens kenners 
een hit of een hype. Het gebruik van ‘virtual reality’ – met vanouds al sterke verbindingen 
met geo – zal in 2016 eindelijk op grote schaal doorbreken, vooral met innovatieve 
toepassingen in de sectoren educatie, gezondheidszorg en toerisme. ‘Insourcing’ 
van creatief designtalent wordt al derde trend gezien, waarbij voor het MVP-denken 
(Minimum Viable Product) een belangrijke rol is weggelegd. Daarna wordt ‘lifescience 
& health’ genoemd. Ontwikkelingsmaatschappij Google Ventures verwacht dat een 
derde deel van het grote geld daaraan besteed gaat worden. Gevolgd door het verder 
optimaliseren van webontwerp-UX (gebruikersontwerp), zodat de gebruikers uitsluitend 
prettige en herkenbare (web-)ervaringen zullen ondergaan. Als zesde in het rijtje de 
verdere ontwikkeling van IoT (Internet of Things), waarbij apparaten zich bewust zijn van 
hun omgeving, autonome processorkracht hebben en daarmee zelfstandig beslissingen 
kunnen nemen. Als laatste noemen deze trendwatchers de ontwikkeling van de publieke 
zaak: de overheid kiest voor digitale innovatie en weet deze techniek te benutten om 
maatschappelijke doelen te realiseren, waarbij de publieke zaak steeds meer in het private 
domein wordt binnengetrokken. 

Welke van deze trends marcheren ons domein binnen? Of raken ons? Hebben we er 
wat mee of hebben we er wat aan? Zien we het aankomen? Duiken we weg of omarmen 
we de trends?

Ook in het komende jaar willen we u in Geo-Info meenemen in de trends en 
ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Het zal nog vast wel eens voorkomen dat we 
een afbeelding van een landmeter in zijn fluorescerend hesje kromgebogen over zijn 
turbo-tachymeter op de voorpagina plaatsen. Omdat er nog steeds gemeten, uitgezet 
en gemaatvoerd wordt. Of, wanneer er vanuit historisch belang een oude sepia foto of 
antiek kaartbeeld geplaatst wordt. Toch zien we in ons vakgebied al jaren dat er naast 
inwinning steeds meer te zeggen valt over gebruik en toepassingen van geo-informatie. 
Daar is het uiteindelijk ook allemaal om te doen. Het moet gaan over de betekenis van 
onze inspanningen in de maatschappij: wat levert het op, welke toepassingen vinden hun 
weg in de samenleving? Ik las en paar dagen geleden iets over de noodzakelijke ‘BGT-
nauwkeurigheid‘ bij zelfsturende voertuigen. De ontwikkelingen in de geo-sector zullen 
niet altijd gelijke tred houden met de beelden die opdoemen uit de glazen bol. We zullen 
aan het einde van dit jaar wel kunnen vaststellen dat er ten gevolge van wereldwijde 
technologische ontwikkelingen heel wat van die vernieuwingen ook ons vakgebied zijn 
binnengewandeld. Zo kunt u in deze editie kennis nemen van de betekenis van 3D voor 
de omgevingswet, de impuls die INSPIRE geeft voor het hergebruik van overheidsdata, 
is er weer een flink aantal columns uit diverse geledingen van de geo-sector, wordt 
GeoSamen steeds meer herkenbaar, stellen zich 2 nieuwe redacteuren voor, is er aandacht 
voor de 10e editie van de Geo-week, hebben we een nieuwe rubriek van en voor onze 
Vlaamse zuiderburen (‘Hoe gaat het in Vlaanderen?’), is er een reeks verslagen van geo-
bijeenkomsten, waaronder één over vernieuwingen in het onderwijs.

Kortom: we zijn je nieuwe jaar weer met veel nieuws begonnen.
(Gelijk maak ik ook hier maar gebruik van de gelegenheid om nog eens de oproep te 

doen om je profielgegevens op onze site in te vullen: daar hebben we allemaal profijt van!)
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In deel 1 ging het over de meerwaarde van 
3D in het algemeen en werd uitgelegd dat dit 
artikel vooral focust op digitale, 3D-informatie 
voor zowel een betere informatievoorziening 
als een betere ondersteuning bij het uitvoeren 
van de Omgevingswet. Als we kijken naar 
waar 3D-informatie kan bijdragen aan het 
behalen van deze doelen, kunnen we de aan 
de Omgevingswet gerelateerde informatie het 
beste in drie groepen verdelen:
1. De basisregistraties die de huidige 

leefomgeving beschrijven.
2. Het Omgevingsplan waarin is vastgelegd wat 

wel en niet mag op een bepaalde locatie.
3. Rekenmodellen die de impact op 

de omgeving bepalen voor allerlei 
omgevingsaspecten als de leefomgeving 
zou veranderen (bijvoorbeeld bij de 
uitbreiding van een snelweg) veelal 
gebruikt bij vooronderzoeken.

Deel 1 ging in op 3D en de eerste twee typen 
informatie. Dit deel beschrijft de meerwaarde 
van 3D bij het runnen van rekenmodellen en 
het analyseren van de output ervan. Er zijn vele 
voorbeelden van dergelijke rekenmodellen 
zoals simulaties voor energie, geluid, water en 
luchtkwaliteit. En 3D kan hier op drie manieren 
een meerwaarde hebben: a) het bieden van 

een 3D-omgeving om de - nu ook al 3D - 
outputgegevens van rekenmodellen te visualiseren 
in een dynamische 3D-omgeving, b) het bieden 
van een (integraal) afwegingskader in 3D en c) 
het automatiseren van het planningsproces. 
(Hoe 3D basisdata als input data voor deze 
doorgaans 3D rekenmodellen kan worden 
gebruikt, kwam uitgebreid in deel 1 aan de orde.)

A)   Dynamische visualisatie van 
3D-output van rekenmodellen

Veel domeinen werken al lang in 3D zoals water, 
geluid, luchtkwaliteit en energie waardoor 
3D in veel werkprocessen onder de huidige 
wet- en regelgeving al een belangrijke rol 
speelt. 3D-informatie vormt dan ook de basis 
voor onderzoeken die voorafgingen aan veel 
voorkomende besluiten met rechtsgevolgen 
in het omgevingsrecht (bestemmingsplannen 
en omgevingsvergunningen). Maar een groot 
probleem is dat de bevindingen van deze 
onderzoeken veelal worden gepresenteerd 
in statische kaarten in onderzoeksrapporten 
waardoor de onderliggende 3D-informatie 
wordt gereduceerd tot 2D. Bovendien kunnen 
hierdoor de onderliggende 3D-gegevens in een 
ander onderzoek niet worden hergebruikt. 
De digitalisering van de informatievoorziening 
voor de Omgevingswet kijkt al via de 

De Omgevingswet, die naar 
verwachting in 2018 in werking 
treedt, integreert vele wetten 
op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. Onder deze wet 
vallen thema’s als: bouwen, 
milieu, waterbeheer, ruimtelijke 
ordening, monumentenzorg 
en natuur. Bijna al deze thema’s 
hebben een 3D-component en 
daarom wordt vaak de vraag 
gesteld of de Omgevingswet niet 
“3D” zou moeten zijn. En vaak 
is het antwoord dat 3D, in het 
toch al zo complexe proces van 
de Omgevingswet, nu even te 
ingewikkeld is. Maar wat betekent 
het eigenlijk als we het hebben 
over een 3D-implementatie 
van de Omgevingswet? En hoe 
kan de implementatie van de 
Omgevingswet nu en op de 
langere termijn de vruchten 
plukken van beschikbare 
3D-technologie zonder er last 
van te hebben?

Door Jantien Stoter

3D en de Omgevingswet - deel 2

Figuur 1 - In hoogte variërende geluidbelasting voor het Hembrugterrein is weergegeven in 2D-kaarten (geluidsbelasting      per verdieping: links 2e verdieping; rechts 3e verdieping). Bron: Gemeente Zaanstad.

Dit artikel (waarvan het eerste deel 
is gepubliceerd in Geo-Info 2015-6) is 
mede gebaseerd op de ideeën van de 
Doorbraak3D-inspiratiegroep “3D en de 
Omgevings wet” bestaande uit Bert Rade-
maker en Maarten Engelberts (Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu), Florian 
Witsenburg (Tygron), Daniel van Dijk 
(Gemeente Den Haag) en ondergetekende.
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verschillende informatiehuizen naar de 
ontsluiting van de onderliggende onderzoeks 
gegevens. Maar een 3D-aanpak voor de 
ontsluiting van deze gegevens kan hier 
significante meerwaarde hebben. Dit kunnen 
we illustreren aan de hand van een praktijkcase 
van de Gemeente Zaanstad (zie kader). 

B)   Integraal afwegingskader in 3D 
op basis van rekenmodellen

In deel 1 zagen we al dat de beschikbaarheid 
van actuele, 3D-basisgegevens middels 
basisregistraties domeinen afzonderlijk verder 
kan helpen. Maar voor de Omgevingswet 
is het juist ook interessant om het geheel 
van verschillende omgevingsaspecten 
tegen elkaar af te wegen. Voor zo’n integraal 
afwegingskader biedt een interactieve 3D 

omgeving veel meerwaarde, omdat kan 
worden geëxperimenteerd met scenario’s 
waarbij de impact op geluid, luchtkwaliteit, 
energie enzovoort direct duidelijk wordt. 
De stip op de 3D-horizon voor de Omgevings-
wet is dat overheden, burgers en bedrijfsleven 
samenwerken bij het inwinnen en delen van 
actuele (of nog beter realtime) informatie 
van de leefomgeving waarbij informatie over 
domeingrenzen heen wordt geïntegreerd in 
een dynamische 3D-omgeving. Sensoren die 
continu meten wat de status is van onze wer-
kelijkheid precies op dit moment zijn hierbij 
een belangrijke informatiebron. Het ideale 
planningsinstrument is dan een interactieve 
3D-visualisatie waarbij (nu) ingrijpen in de 
omgeving direct laat zien wat de gevolgen zijn 
voor geluid, water, lucht en veiligheid en waar-
bij een deel van de toets op toelaatbaarheid 
van activiteiten door middel van deze digitale, 
dynamische tool kan plaatsvinden. Een groot 
deel van de regels in het omgevingsrecht is 
“mechanisch toepasbaar” zoals bouwregels in 
een bestemmingsplan, maar ook regels op het 

In het kader van de herontwikkeling van een 
oud industrieterrein “Hembrugterrein” in de 
Gemeente Zaanstad is een studie uitge-
voerd om de geluidbelasting te bepalen van 
omgevingsgeluid afkomstig van omlig-
gende industrie en gemotoriseerd verkeer. 
De in hoogte variërende geluidbelasting 
was hierbij belangrijke informatie om opti-
maal te kunnen herinrichten. Maar omdat 
de workflow geen 3D ondersteunde, werd 
de op xyz-coördinaten berekende geluidbe-
lasting weergegeven op 2D-kaarten met een 
afzonderlijke kaart voor iedere verdieping 
(zie figuur 1). Het was aan de ambtenaren 
en bestuurders om deze informatie in hun 
hoofden te reconstrueren tot 3D-modellen. 

Dit maakte het niet eenvoudig om het effect 
van geluid te begrijpen en op basis hiervan 
beslissingen te nemen. Bovendien beperk-
ten de berekeningen zich tot het te ontwik-
kelen gebied en de maximaal te realiseren 
bouwhoogte. De 2D-kaarten waren daarmee 
statisch, namelijk een momentopname voor 
een beoogd doel. Bij positieverschuiving of 
een toename van de gebouwhoogte of het 
bouwvolume moest de berekening weer 
worden herhaald.
Huidige technieken maken het mogelijk om 
output van de geluidstudies direct in een 
3D-webviewer te visualiseren. Zo’n viewer is 
voor iedereen te gebruiken zonder plug-
ins te installeren (zie figuur 2). Dit heeft 

twee belangrijke voordelen. Ten eerste 
maakt een interactieve 3D-geluidkaart 
direct inzichtelijk hoe de geluidbelasting 
in hoogte varieert. Ten tweede is voor de 
3D-visualisatie van de outputgegevens van 
geluidmodellen veel minder nabewerking 
nodig dan bij het platslaan in 2D-kaarten. 
Hierdoor is het eenvoudiger om te expe-
rimenteren met verschillende scenario’s 
ook voor verschillende typen professionals 
voor wie geluidbelastingen vanuit verschil-
lende invalshoeken sturend zijn zoals de 
geluid belasting in de werkelijke situatie 
(nodig voor actueel gegevensbeheer), in de 
gewenste situatie (planologie) en bij nieuwe 
ontwikkelingen (nodig voor onderzoek).

Figuur 1 - In hoogte variërende geluidbelasting voor het Hembrugterrein is weergegeven in 2D-kaarten (geluidsbelasting      per verdieping: links 2e verdieping; rechts 3e verdieping). Bron: Gemeente Zaanstad.

Figuur 2 - 3D-visualisatie van de xyz-punten met geluidbelasting. Deze 3D-informatie vormde de bron voor de 
kaarten in Figuur 1. Bron: Esri.
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gebied van milieu of natuur. Deze regels heb-
ben de potentie om (in de nabije toekomst) 
op basis van beschikbare 3D-gegevens “real-
time” te worden doorgerekend en getoetst.
Voor een dynamische 3D-omgeving die alle 
omgevingsaspecten realtime integreert, 
zijn nog wel de nodige technische, 
juridische en organisatorische uitdagingen 
op te lossen. Bijvoorbeeld omdat ieder 
domein zijn eigen modelleermethode 
heeft met eigen standaarden en 
domeinspecifieke input- en outputgegevens, 
geïmplementeerd in exclusieve software. 
Integratie over domeingrenzen heen is 
dus nog niet eenvoudig. Bij het opstellen 
van de ministeriële regelingen onder de 
Omgevingswet kan deze uitdaging echter 
worden opgepakt. Het feit dat 3D-informatie 
al jaren wordt gebruikt voor de motivering van 
besluiten met rechtsgevolgen laat zien dat 
de komende jaren stappen in deze richting 
haalbaar zijn. Zo zou in een vroeg stadium 
van het planproces met vereenvoudigde 
rekenmodellen moeten kunnen worden 
gewerkt voor thema’s als water, geluid, 
zicht etc zodat ze te integreren zijn in één 
interactieve 3D-omgeving. In deze fase zijn 
details nog niet zo belangrijk zijn en is het 
voldoende om een globaal idee te krijgen 
van de impact van diverse scenario’s. Als het 
planproces dan in een verder stadium is 
kunnen details worden uitgewerkt middels de 
meer geavanceerde modellen (die ook vaak 
domeinkennis vragen). 
De geavanceerde modellen zijn op dit 
moment alleen geschikt om standalone in een 
specifieke softwareomgeving te draaien en 
vragen bovendien veel rekentijd. Daarentegen 
zijn de algoritmes achter de versimpelde 
modellen makkelijker te implementeren 
en te draaien waardoor het mogelijk 
wordt rekenmodellen van verschillende 
omgevingsaspecten te integreren in één 
omgeving.  Serious gaming kan hier een deel 
van de technische oplossing bieden, doordat 
de gamingindustrie al gewend is om met 
grote hoeveelheden data te werken en daar 
de juiste selectie uit te maken.
Een voorbeeld is de serious gaming-
applicatie van Tygron waarbij de impact op 
een groot aantal aspecten wordt bepaald als 
er bijvoorbeeld ergens een nieuw gebouw 
wordt gepland (zie figuur 3). Of de interactieve 
omgeving van Rom3D waarbij de impact van 
windmolens op aspecten als zicht, schaduw 
en geluid on-the-fly wordt doorgerekend 
waarbij met verschillende type windmolens 
op alternatieve locaties kan worden 
geëxperimenteerd. Met deze omgeving 
van Rom3D kunnen bovendien andere 
energietransities worden ontworpen en het 

omgevingseffect ervan in beeld worden 
gebracht zoals zonneakkers en biomassa.

Planmakers zonder domeinkennis kunnen met 
behulp van zo’n interactieve 3D-omgeving 
onderzoek doen. Dit verhoogt de effectiviteit 
van het planproces. Bovendien leert de 
ervaring dat het gebruik van dit soort 
interactieve 3D-visualisaties vroegtijdig in 
het planproces aanzienlijk kan helpen bij 
geschilbeslechting omdat de impact op de 
omgeving al snel concreet (lees “reëel”) wordt 
gemaakt. 
Dit kan een oplossing bieden voor de 
“gephotoshopte” virtuele werkelijkheid. In 
De Volkskrant van 6 januari 2016 (“Beeldgevecht 
met de windmolens”) was te zien hoe geplande 
windmolens bij Deventer er in de ogen van 
tegenstanders zouden gaan uitzien: groot 
(teruggerekend 500 meter hoog), dreigend en 

zwart (zie figuur 4, links). In werkelijkheid zien 
de windmolens er heel anders uit (zie figuur 4, 
rechts): er is er maar  één zichtbaar en de andere 
verdwijnt achter de verbouwing. In het artikel 
stelt de landschapsarchitect dat de oplossing 
hiervoor is om de windmolens in een 3D 
omgeving te zetten, gebaseerd op “echte” 3D 
gegevens waarin de toeschouwer zichzelf op 
elke gewenste plek in de virtuele toekomst kan 
plaatsen om rustig rond te kijken.

Het runnen van dergelijke serious gaming-
applicaties vereist nog steeds een bepaalde 
expertise. Maar er zijn ook gebruikers vriendelijke 
3D tools voor het berekenen van effecten 
van omgevings aspecten die door burgers 
kunnen worden bediend. Deze tools dragen 
bij aan een andere belangrijke doelstelling 
van de Omgevingswet, namelijk een grotere 
betrokkenheid van burgers en bedrijven.

Figuur 3 - Het effect van ingrijpen in de leefomgeving integraal berekend en weergegeven in de serious-
gaming-toepassing van Tygron.

Figuur 4 - Geplande windmolens zoals gevisualiseerd door tegenstanders (links; Bron: De Stentor) en zoals ze er in     werkelijkheid uitzien (rechts; Bron: Marcel den Bergh, De Volkskrant) in De Volkskrant, 6 januari 2016.
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Een voorbeeld is het door dBvision ontwikkelde 
Geluidregister++ waar een gebruiker zelf 
het effect van een (hoger) geluidscherm kan 
berekenen (in 3D).  Deze webapplicatie werkt 
op basis van de geluidregisters van het rijk met 
daarin kaartinformatie over geluidgerelateerde 
informatie zoals verkeersgegevens, de ligging 
van geluidsbronnen in 3D en de aan de 
bron gerelateerde geluidmaatregelen (stiller 
wegdek, raildempers, schermen en wallen). 
Door op een locatie te klikken en een lijn over 
bijvoorbeeld het spoor of de weg te trekken, 
komt een rekenblad met de geluidbelasting in 
beeld. De gegevens in het rekenblad zijn aan 
te passen zodat de gebruiker zelf het effect 
van een (hoger) geluidscherm kan berekenen. 
Deze rekentool (zie figuur 5) bevat een 
indicatieve geluidberekening, eenvoudiger dan 
de formele meer gedetailleerde rekenmethode 
welke te zwaar is om dynamisch te runnen.

Een ander voorbeeld van een applicatie die 
gebruikers zonder domeinkennis kunnen 
gebruiken om onderzoek te doen is de 
Ondergrondtool die RO2 en StrateGis hebben 
ontwikkeld. Deze game-engine gebaseerde 
tool vertaalt webservices die allerlei realtime 
informatie leveren over de onder- en 
bovengrond naar een integrale 3D-visualisatie. 
Deze kunnen gebruikers zelf, al naar gelang 
hun behoefte, configureren voor hun eigen 
afwegingsmodellen. De Ondergrondtool wordt 
o.a. gebruikt door de gemeenten Dordrecht, 
Tilburg, Haarlem en Rotterdam en de provincies 
Noord-Brabant en Groningen (zie figuur 6)

C)  3D voor automatische toetsing
3D maakt tenslotte ook meer automatisering en 
digitalisering bij toetsing van regels mogelijk. 
Denk aan een Google Tango-applicatie waarbij 
een burger zelf kan experimenteren met 
verschillende ontwerpen van een carport via 
Augmented Reality, zoals getoond door Ordina 
tijdens de kennissessie “3D en de Omgevingswet” 

op 16 juni 2015 (Geonovum, 2015). Met deze 
applicatie kunnen regels die in ruimtelijke 
representatie zijn vertaald (zoals maximale 

gebouwhoogte en maximale geluidsbelasting) 
al in een eerste verkennende fase door de 
burger zelf worden gecheckt. Op deze manier 
kan een burger (of architect) eenvoudig de 
voorwaarden zien waarmee hij rekening moet 
houden en kan zij/hij binnen deze kaders een 
vergunningsaanvraag indienen (zie figuur 7).
Het 3D-(BIM)ontwerp kan vervolgens worden 
meegeleverd bij de aanvraag van een 
Omgevingsvergunning. Het centrale loket waar 
burgers en bedrijven omgevingsvergunningen 
moeten aanvragen Omgevingsloket Online 
(OLO) biedt al vanaf de start (oktober 2010) 
de mogelijkheid om 3D-gegevens in IFC (de 
standaard in de BIM-wereld) toe te voegen bij 
een vergunningsaanvraag. Maar daar wordt nog 
niet zo veel mee gedaan. Bij de implementatie 
van de Omgevingswet zou gekeken kunnen 
worden naar hoe deze mogelijkheid beter 
kan worden benut. Want met aangeleverde 

Figuur 5 - Geluidregister++ van dBvision: een webapplicatie waarbij de gebruiker het effect van een 
(hoger) geluidscherm eenvoudig kan laten berekenen in 3D.

Figuur 6 - De ondergrondtool van Strategis en RO2. Bron: www.ondergrondtool.nl.

Figuur 4 - Geplande windmolens zoals gevisualiseerd door tegenstanders (links; Bron: De Stentor) en zoals ze er in     werkelijkheid uitzien (rechts; Bron: Marcel den Bergh, De Volkskrant) in De Volkskrant, 6 januari 2016.
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3D-informatie zijn ineens allerlei controles 
mogelijk waar een ontwerp aan moet 
voldoen (maximale bouwhoogte, maximale 
geluidbelasting, ontvangen zonlicht op de 
gevel etc.), zeker als deze regels in 3D kunnen 
worden gerepresenteerd in een Omgevingsplan 
en kunnen worden geïntegreerd met 
3D-stadsmodellen van gemeenten (zoals eerder 
gedemonstreerd in het onderzoek van TNO, 
2013). Het is dan wel belangrijk om afspraken 
te maken over hoe de 3D-ontwerpgegevens 
dienen te worden aangeleverd.

Tot slot
Dit artikel heeft voor drie verschillende soorten 
informatiebronnen voor de Omgevingswet 
geschetst welke meerwaarde 3D zou kunnen 
hebben voor zowel de informatievoorziening 
als de uitvoering van de Omgevingswet. 
Deze informatiebronnen zijn: 1) Basisregistraties, 
2) Omgevingsplannen en 3) Rekenmodellen. 
De meerwaarde die 3D kan hebben voor 
basisregistraties en Omgevingsplannen werd 

in deel 1 beschreven. Dit deel ging in op de 
meerwaarde van 3D bij rekenmodellen die 
worden gebruikt bij (voor)onderzoek en om 
verschillende scenario’s tegen elkaar af te 
wegen.
Naast beter inzicht en meer efficiëntie, biedt 
3D voordelen voor het verminderen van de 
onderzoekslasten waardoor planprocessen 
kunnen worden versneld. Daarnaast helpt 3D 
bij een van de belangrijkste doelstellingen 
van de Omgevingswet. Namelijk dat burgers 
en bedrijven zelf kunnen begrijpen waar ze 
aan toe zijn en dat hiermee hun participatie 
bij het plannen van de leefomgeving groter 
wordt. 2D-kaarten zijn vooral voor experts 
goed te begrijpen terwijl een 3D-serious 
gaming-omgeving ‘leken’ (bestuurders, 
bedrijven, burgers) helpt te begrijpen wat wel 
en niet kan of te ervaren wat de impact is van 
bepaalde keuzes.
Het toevoegen van 3D aan de afzonderlijk 
benoemde informatiebronnen staat niet op 
zich zelf en biedt ook kansen voor andere 

aspecten van de Omgevingswet. Zo biedt 
een 3D-representatie van wat wel en niet 
mag  (Omgevingsplan) in combinatie met 
3D topografie (basisregistraties) kansen 
in het vergunningenproces via het eerder 
genoemde OLO (omdat het ontwerp 
automatisch kan worden getest). Stap voor 
stap zal via use-cases bekeken moeten 
worden welke aspecten in 3D mogelijk zijn, 
wenselijk zijn én daadwerkelijk meerwaarde 
bieden. Het is belangrijk om vervolgens 
voor de verschillende 3D-informatiebronnen 
afspraken te maken en deze vast te leggen in 
standaarden, zodat de meerwaarde van 3D 
zich ook daadwerkelijk kan uitbetalen.
De ambitie van het Digitaal stelsel Omgevings-
wet is dat in 2024 met één klik op de kaart alle 
relevante informatie over de leefomgeving 
beschikbaar en begrijpelijk wordt getoond. 
Dit artikel laat zien dat 3D daar een plek in 
verdient want de leefomgeving is 3D en 
voortdurend in verandering. 3D-informatie is 
inmiddels van zodanige kwaliteit dat die vandaag 
de dag al wordt gebruikt voor het voorbereiden 
van besluiten met rechtsgevolgen. Als die 
informatie ook in het participatietraject wordt 
ingezet ontstaan enorme kansen.

Bronnen
• Geonovum, 2015,  www.geonovum.nl/onderwerpen/3d-geo-

informatie/nieuws/3d-modellering-van-de-leefomgeving-
kansen-voor-de-omgevingswet

• Geo-Info, 2015, jaargang 2015, nummer 6, 3D en de Omge-
vingswet, Deel 1, door Jantien Stoter

• TNO, 2013, 3D-bestemmingsplannen & BIM: Showcase 
van beschikbare 3D-technologie ten behoeve van digitaal 
toetsen, publications.tno.nl/publication/105190/hbRyd3/
TNO-2013-R10944.pdf

Jantien Stoter is hoogleraar 3D 
GeoInformatie en is werkzaam 
bij TU Delft, Kadaster en 
Geonovum. Zij is te bereiken via 
j.e.stoter@tudelft.nl

Figuur 7 - 3D-scanning van punten wolken via een tablet (Google Tango). Automatisch inpassen en 
meten van verschillende ontwerpen van carports biedt burgers vervolgens de mogelijkheid om zelf 
onderzoek te doen bij een vergunningsaanvraag en om zelf 3D-data te produceren. Bron: Ordina.

Kaarten rijksweg gered dankzij Kringloop

Er is een interessante ontdekking gedaan 
tussen een aantal binnengebrachte oude boe-
ken bij kringloopwinkel Keer op Keer te Heiloo. 

Tussen de lectuur bevonden zich twee archiva-
rische exemplaren die uniek en van historisch 
belang zijn. Het bestuur van de stichting Keer 
op Keer besloot ze daarom niet te koop aan te 
bieden maar te schenken aan het Regionaal 
Archief Alkmaar. Het Regionaal Archief heeft 
de stukken dankbaar in ontvangst genomen 

en gaat nu uitzoeken uit welk archief ze afkom-
stig zijn en waar het materiaal hoort. Beide 
boeken stammen uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw en handelen over grote 
provinciale projecten uit die periode. Het eer-
ste boek laat ons tot in de kleinste details zien 
welk onderhoud er plaatsvindt aan de Helderse 
Zeewering tussen 1847 en 1853. Het tweede 
boek is minstens zo mooi. Gemaakt in 1876/77 
betreft het een bijeengebonden serie handge-
tekende en gekleurde kaarten op schaal die in 

hun geheel de “Rijks groote weg der 1ste klasse 
No. 4 van Alkmaar tot Nieuwediep” vormen. De 
huidige N9 langs het Noordhollandsch kanaal 
dus. Met zwarte trekpen getekend en geschre-
ven en vervolgens met waterverf gekleurd zien 
we alle details van belang bij deze weg; van 
kruispunten, bruggen, de ligging van tuinen 
van brugwachters tot bosschages van wilgen-
hout die werden gebruikt voor beschoeiingen.

www.regionaalarchiefalkmaar.nl, 15-11-2015

www.geonovum.nl/onderwerpen/3d-geo-informatie/nieuws/3d-modellering-van-de-leefomgeving-kansen-voor-de-omgevingswet
www.geonovum.nl/onderwerpen/3d-geo-informatie/nieuws/3d-modellering-van-de-leefomgeving-kansen-voor-de-omgevingswet
www.geonovum.nl/onderwerpen/3d-geo-informatie/nieuws/3d-modellering-van-de-leefomgeving-kansen-voor-de-omgevingswet
publications.tno.nl/publication/105190/hbRyd3/TNO-2013-R10944.pdf
publications.tno.nl/publication/105190/hbRyd3/TNO-2013-R10944.pdf
mailto:j.e.stoter%40tudelft.nl?subject=
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Ik ben me aan het voorbereiden voor de column in deze 
Geo-Info als ik in de weekendeditie van het NRC Handelsblad 
(9 en 10 januari 2016) de column lees van Paulien Cornelisse. 
Zij heeft de plek ingenomen van Youp van ‘t Hek die momen-
teel wel wat anders aan zijn hoofd heeft. Voor wie Paulien 
niet kent, zij is schrijver en cabaretier. Voor mij is ze bekend 
van De Wereld Draait Door, waar zij met enige regelmaat een 
bijdrage verzorgt  die ons een spiegel voorhoudt. Soms flauw, 
maar vaak erg treffend. Zo ook haar column in het NRC. 
Ze opent deze column met een verwijzing naar het ter ziele 
zijnde programma Blik op de Weg.  In dit programma werden 
mensen gefilmd die weliswaar een rijbewijs hebben, maar 
ondanks dit de meest bizarre verkeersovertredingen begaan. 
Daarna werden deze wegpiraten geconfronteerd met hun 
rijgedrag, waarna steevast hun eerste commentaar was: 
‘Ik vind mezelf een goede chauffeur’. Paulien gebruikt deze 
anekdote om zich af te vragen hoe goed mensen zichzelf ken-
nen. Je denkt vaak het allemaal wel te weten, totdat je wordt 
geconfronteerd met het tegendeel.

Ik vind dit wel een treffende anekdote en durf het aan 
om mezelf en zelfs onze sector eens langs deze meetlat van 
zelfkennis te leggen. Hoe goed kennen wij onszelf?

De GeoBuzz 2015 was een succes. Meer bezoekers dan de 
vorige editie, tevreden standhouders en een mooi, misschien 
te vol, congresprogramma. Positieve reacties. De leukste reac-
ties kreeg ik van bezoekers die nog niet bekend zijn met onze 
sector. Verbazing over de omvang, diversiteit en het aanbod. 
Vervolgens ook veel ideeën, voorstellen tot samenwerking 
en belangrijker nog de boodschap – volgend jaar zijn wij er 
weer bij!

Mijn eerste reactie is dat ik dit zie als een bevestiging van 
wat ik al denk te weten. Wij zijn inderdaad die innovatieve en 
diverse sector waar we ons zo graag op laten voorstaan.  Maar 
klopt dit wel? 

Jawel, we doen het goed. Maar, we moeten werken aan 
onze zichtbaarheid en daarbij moeten we extern georiënteerd 
zijn. Wij zijn erg met onszelf bezig. Het gaat over onderwerpen 
die geo-gerelateerd zijn, te maken hebben met geo-informa-
tie infrastructuur. Bouwen aan onze nationale SDI, hoe past dit 
in de nieuwe omgevingswet? 3D, hoe zit dat met standaarden 
en lopen we mondiaal wel in de pas? We zijn er eindeloos 
mee bezig, zoeken naar nieuwe uitdagingen en verbeteren 
ons steeds. Als het niet over een technisch inhoudelijk onder-
werp gaat hebben we het over het nieuwe fenomeen: com-
munity building. We hebben het over de ‘geo-community’ en 
zoeken naarstig naar activiteiten en een organisatievorm die 
daarbij past. Binnen GeoBusiness Nederland bespreken we 

deze ontwikkeling ook en GIN gaat zelfs aan de slag met een 
‘community manager’.

Dit is vooral een beweging die van binnen naar buiten is 
gericht. We redeneren vanuit onze eigen kracht en het idee 
dat we ‘het goed doen’. Niets mis mee – zolang we ook maar 
oog hebben voor de wereld om ons heen en zorgen dat wij 
daar zichtbaar zijn.

Zichtbaar in 2016 betekent dat wij (de geo-sector) ons 
op de eerste plaats moeten laten inspireren door die wereld 
om ons heen. De maatschappelijke uitdagingen, maar dan 
vooral ook hoe daar in andere sectoren mee wordt omge-
gaan. Voorbeelden te over. Geo-informatie is de basis voor 
de zelfsturende auto – vinden wij – maar wij zijn nauwelijks 
aanwezig bij de belangrijkste activiteiten op dit terrein. 
Het debat over duurzame energie en de energietransitie, 
we haken aan, maar dan vooral waar het gaat om ‘asset 
management’. De digitale infrastructuur in Nederland, waar 
staan wij in dit debat?

Dit brengt mij bij de Topsectoren. Toen de 9 Topsectoren 
in 2011 werden  benoemd was de eerste reactie dat deze 
politieke hersenspinsels geen lang leven zouden hebben. 
Anno nu blijkt dat niet zo te zijn. Samenwerking tussen onder-
nemers, onderzoekers en overheden werpt zijn vruchten af.  
Ook de kruisbestuivingen tussen de Topsectoren hebben 
aantoonbare meerwaarde. Voorbeelden zijn de samenwer-
king tussen de sectoren Tuinbouw en Energie, en High Tech 
en Logistiek. En dan is er het doorsnijdende thema, de human 
capital agenda’s (HCA’s), waarmee de topsectoren aangeven 
hoe vraag en aanbod van goedgeschoolde arbeidskrachten 
zich de komende jaren ontwikkelen. In de HCA’s doen de 
Topsectoren voorstellen om onderwijs en arbeidsmarkt beter 
op elkaar te laten aansluiten. 

Laten we ervoor zorgen dat we in 2016 zichtbaar worden 
in de Topsectoren en dat ‘geo’ ook een doorsnijdend thema 
wordt. Vanuit GeoBusiness Nederland zetten we daar, samen 
met onze partners in GeoSamen, vol op in! Dan wordt vanzelf 
duidelijk hoe goed wij onszelf kennen. 

Camille van der Harten

Directeur GeoBusiness Nederland

c.vanderharten@geobusiness.nl
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Introductie
Directe toegang tot overheidsinformatie 
biedt ongekende mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten,  diensten 
en toepassingen en leidt tot efficientere en 
effectievere processen binnen de overheid. 
De Europese Unie introduceerde diverse 
juridische instrumenten om hergebruik te 
stimuleren. Ten eerste de richtlijn inzake het 
hergebruik van overheidsinformatie (ook wel 
de PSI-richtlijn) die specifiek op het stimuleren 
van hergebruik toeziet. Uit dit artikel zal blijken 
dat ook de INSPIRE-richtlijn voor de oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke infor-
matie in de Europese Gemeenschap (INSPIRE) 
het hergebruik stimuleert. Beide richtlijnen 
zijn omgezet in Nederlandse wetgeving: de 
Wet hergebruik van overheidsinformatie en de 
Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur 
ruimtelijke informatie (INSPIRE-wet).
In dit artikel onderzoeken we in hoeverre deze 
wetten het hergebruik van overheidsinforma-
tie bevorderen.

 Eisen voor hergebruik  
van overheidsinformatie

In dit artikel wordt hergebruik gedefinieerd als 
het gebruik van informatie, die in het bezit zijn 
van openbare lichamen, voor andere doelein-
den dan het oorspronkelijk doel waarvoor de 
informatie is geproduceerd. Een hergebruiker 
gebruikt dus overheidsinformatie voor een 
ander doel dan het oorspronkelijke waarvoor 
de informatie is geproduceerd. 

1.  Hergebruik 
Hergebruikers van overheidsinformatie kennen 
vele uitdagingen voordat ze met succes hun 
hergebruik doelstellingen kunnen verwezen-
lijken. Een belangrijk aspect is de mogelijkheid 
overheidsinformatie te vinden, te verkrijgen 
en te gebruiken. Deze kwaliteiten van de 
overheidsinformatie zijn een belangrijke zorg 
van hergebruikers: zonder de gegevens zelf is 
hergebruik onmogelijk. Andere vragen houden 
verband met de omgeving van de hergebrui-
ker. De toegang tot financiële markten, duur-
zame informatietechnologie, een level-playing-
field, maar ook tot geschoolde mensen, en de 
juiste kennis (netwerken), zijn zeer relevante 
aspecten voor adequaat hergebruik.  
In dit artikel gebruiken we het concentrische 
schillen model van Backx (2003) om te beoor-
delen in hoeverre wordt voldaan voldoen aan 
de behoeften van hergebruikers. 

2.   Het concentrische model voor her
gebruik van overheidsinformatie

Het concentrische model geeft goed inzicht 
in het perspectief van de hergebruiker (zie 
figuur 1). Overheidsinformatie kan worden 
hergebruikt als de informatie:
1. bekend is bij de (her)gebruiker (waar kan 

informatie worden verkregen?);
2. bereikbaar is voor de (her)gebruiker (kan de 

re-gebruiker de informatie te verkrijgen, en zo 
ja, onder welke voorwaarden?); 

3. bruikbaar is voor het beoogde doel van de 
(her)gebruiker (bijvoorbeeld, in het licht van 
de mate van aggregatie, gebruikte standaard, 
juistheid en volledigheid van de informatie).

Alleen indien aan deze drie voorwaarden is 
voldaan zal een gebruiker de informatie kun-
nen hergebruiken.

In de volgende paragrafen, worden deze eisen 
gebruikt om de Wet hergebruik van over-
heidsinformatie (Who) en de INSPIRE-kaders te 
beoordelen op hun mogelijkheden om herge-
bruik van overheidsinformatie te versterken.

De wet hergebruik overheidsinformatie
Deze wet stelt een minimumpakket aan voor-
schriften vast voor het hergebruik van overheids-
informatie en de concrete middelen ter vereen-
voudiging van het hergebruik van bestaande 
documenten van publieke instanties van de 
lidstaten van de EU. In deze paragraaf wordt bezien 
in hoeverre de Wet hergebruik van overheidsinfor-
matie voldoet aan de in 2.2 geformuleerde eisen.

Eis: informatie is bekend (kenbaar en vindbaar)
De kenbaarheid en vindbaarheid van 
overheidsinformatie vereist de publicatie van 

Op 18 juli 2015 is de Wet hergebruik 
van overheidsinformatie in 
werking getreden. De nieuwe 
wet bevordert het hergebruik 
van overheidsinformatie doordat 
openbare informatie nu verplicht 
ook voor hergebruik beschikbaar 
moeten worden gesteld. 
De nieuwe wet gaat echter lang 
niet zo ver als de kaders die 
gelden voor ruimtelijke informatie. 
Wat kan men leren van de kaders 
van de ruimtelijke informatie?

Door Bastiaan van Loenen en 

Michel Grothe

INSPIRE versterkt het hergebruik  van overheidsinformatie

Dit artikel is een bewerking van “INSPIRE 
Empowers Re-Use of Public Sector 
Information”, dat is gepubliceerd in het 
International Journal of Spatial Data Infra-
structures Research, 2014, Vol.9, 86-106.

Figuur 1 - Model voor hergebruik van overheids-
informatie (Backx, 2003).
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de metadata van de informatie(bronnen) in 
een openbaar toegankelijke website, regis-
ter of door middel van een dataportal. De 
Richtlijn stelt letterlijk dat “De lidstaten stellen 
praktische regelingen vast die het zoeken naar 
voor hergebruik beschikbare documenten 
vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten van 
de belangrijkste documenten met relevante 
metagegevens, die indien mogelijk en pas-
send online en in machinaal leesbare formaten 
toegankelijk zijn en portaalsites met links naar 
de overzichtslijsten. Indien mogelijk vergemak-
kelijken de lidstaten het taaloverschrijdend 
zoeken naar documenten” (art. 9 PSI-richtlijn 
2013). De praktische invulling wordt overge-
laten aan de lidstaten. Nederland heeft voor 
de minimale variant gekozen: voor hergebruik 
beschikbare informatie moet zoveel mogelijk 
langs elektronische weg worden verstrekt 
samen met de metadata zonder te definiëren 
hoe dit moet gebeuren (via publicatie in data.
overheid.nl? welke metadata?). De Who gaat 
noch op de praktische regelingen noch op het 
meertalig zoeken in.

Eis: informatie is juridisch beschikbaar
De Who verplicht om openbare overheids-
informatie voor hergebruik beschikbaar te stel-
len indien daarom wordt verzocht. Als infor-
matie niet openbaar is, is ook de verplichting 
tot hergebruik niet van toepassing.

De juridische bereikbaarheid kan worden ver-
groot door middel van open licenties.  De Who 
bepaalt dat er geen licentievoorwaarden mogen 
worden opgelegd die het hergebruik nodeloos 
beperken of waardoor de mededinging wordt 
beperkt. De Europese Commissie beveelt open 
licenties aan, maar verplicht gebruik ervan niet 
(zie Europese Commissie, 2014a).

Eis: informatie is fysiek beschikbaar
De Who heeft geen betrekking op de fysieke 
beschikbaarheid. 

Eis: informatie is betaalbaar
Deze eis wordt behandeld in artikel 9 van de 
Who. Er mag voor hergebruik ten hoogste de 
(marginale) kosten van vermenigvuldiging, 
verstrekking en verspreiding in rekening 
worden gebracht. Er zijn slechts enkele uitzon-
deringen op deze regel gemaakt. Deze gelden 
vooralsnog voor het Kadaster, de RDW, en de 
Kamer van Koophandel (zie Kamerstukken 
34123, nr. 3).

Daarnaast eist de Who transparantie aan-
gaande de hoeveelheid en de berekenings-
basis van de marginale kosten. Deze worden 
vooraf vastgesteld en bekend gemaakt, door 
middel van elektronische middelen waar 
mogelijk en passend (art. 4 Who). Op verzoek 
moet de betreffende overheidsinstantie ook 
de wijze waarop andere kosten zijn berekend 
bekend maken in relatie tot de specifieke 
hergebruik aanvraag (art. 9.5 Who).

Eis: informatie kwaliteiten zijn duidelijk
De Who eist dat de voor hergebruik beschik-
bare informatie wordt verstrekt met de 
metadata zonder verdere eisen te stellen aan 
de metadata. 

Eis: informatie is hanteerbaar (machine-leesbaar 
en in een open formaat)
Voor hergebruik beschikbare informatie moet 
worden verstrekt in een open en machine-
leesbaar formaat (art. 5.1 Who). 

Eis: informatie is betrouwbaar
De eis, dat de overheidsinformatie actueel, 
consistent en volledig moet zijn, is niet in de 
wet opgenomen. 

De INSPIRE-kaders
De INSPIRE-richtlijn (2007/2/EG) stelt algemene 
regels voor de oprichting van een infrastruc-
tuur voor ruimtelijke informatie in de Europese 
Gemeenschap. INSPIRE is van toepassing op 
een breed scala van 34 inhoudelijke thema’s, 
van specifieke geografische referentiegege-
vens (zoals vervoersnetwerken, kadastrale 
percelen, gebouwen, adressen, hoogtege-
gevens, geologie, statistische en administra-
tieve eenheden) naar diverse milieuthema’s 
(bijvoorbeeld  meteorologie, hydrologie, oce-
anografie, habitats en biotopen, de menselijke 
gezondheid en veiligheid). 
De INSPIRE-richtlijn is een kaderrichtlijn die 
bestaat uit meerdere wetgevende onderdelen: 
de richtlijn zelf, de omzetting van de EU-
richtlijn naar de wetgeving van de lidstaten, in 
Nederland via de Implementatiewet EG-
richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie, en 
de verschillende maatregelen door middel van 
uitvoeringsbepalingen. Deze uitvoeringsbe-
palingen zijn vastgelegd in Europese Veror-
deningen, of in besluiten van de Commissie. 
Ten slotte zijn er technische voorschriften voor 
alle onderdelen van de INSPIRE-infrastructuur: 
metadata, dataspecificaties voor 34 thema’s, 

netwerkdiensten (voor vinden, raadplegen 
en downloaden), het delen van gegevens 
met EU-instellingen en -voorschriften voor de 
monitoring en rapportage over INSPIRE.
In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre 
‘INSPIRE’ voldoet aan de in paragraaf 2.2 
gestelde eisen.

Eis: informatie is bekend (kenbaar en vindbaar)
INSPIRE vereist dat de lidstaten hun ruimte-
lijke informatie beschrijven door middel van 
metadata en de metadata actief publiceren 
en aanbieden aan het  Europese INSPIRE-
geoportaal. In Nederland wordt dit gedaan via 
de verplichte publicatie van INSPIRE-informatie 
in het nationale INSPIRE-geoportaal.

Eis: informatie is juridisch beschikbaar
Alle ruimtelijke informatie dient toegankelijk 
worden gemaakt via vijf netwerkdiensten: 
zoek-, raadpleeg, download-, transformatie- en 
diensten die het mogelijk ruimtelijke gegevens 
op te roepen (Art. 9 INSPIRE-wet). Artikel 11 
van de INSPIRE-wet geeft de mogelijkheden 
in welke specifieke gevallen de toegang tot 
ruimtelijke informatie  kan worden beperkt. 

INSPIRE verplicht de overheidsinstanties en –
instellingen niet om hun ruimtelijke informatie 
beschikbaar te stellen via open licenties. Voor 
het delen van gegevens met andere overhe-
den zijn er een aantal regels voorzien in de 
INSPIRE-richtlijn. Elke lidstaat stelt maatregelen 
vast voor het uitwisselen van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens en diensten tussen 
zijn overheidsinstanties. Deze maatregelen 
moeten voorkomen, dat praktische belem-
meringen ontstaan, die zich voordoen met het 
uitwisselen van ruimtelijke gegevens en dien-
sten op de plaats van gebruik. In Nederland 
zijn hier geen specifieke maatregelen voor 
getroffen of geëist.

Eis: informatie is fysiek beschikbaar
INSPIRE vereist dat ruimtelijk informatie beschik-
baar wordt gesteld door middel van een spe-
cifiek type netwerkdienst, de downloaddienst, 
die het mogelijk maakt kopieën van verzame-
lingen ruimtelijke gegevens, of onderdelen van 
dergelijke verzamelingen, te downloaden en, 
waar mogelijk, direct toegankelijk te maken 
(art. 11c INSPIRE-richtlijn). Tevens zijn minimale 
prestatiecriteria voor deze diensten vereist (art. 
16 INSPIRE-richtlijn).  Europese Verordening 
976/2009 en Verordening 1088/2010 bevatten 

INSPIRE versterkt het hergebruik  van overheidsinformatie
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de prestatie-eisen voor de kwaliteit van de 
netwerkdiensten, zoals performance, capaciteit 
en beschikbaarheid van netwerkdiensten. Een 
netwerkdienst moet bijvoorbeeld 99% van de 
tijd beschikbaar zijn.

Eis: informatie is betaalbaar
INSPIRE vereist dat de publieke toegang tot 
zoek- en raadpleegdiensten gratis zijn. In het 
geval van raadpleegdiensten mag er alleen 
geld worden gevraagd indien dit nodig is om 
te waarborgen dat de desbetreffende verza-
melingen ruimtelijke gegevens en diensten 
met betrekking tot ruimtelijke gegevens in 
stand worden gehouden (art. 12.1 INSPIRE-wet), 
en dan ook nog met name in geval van zeer 
grote hoeveelheden realtime gegevens (art. 
14(2) INSPIRE-richtlijn). 
Voor de overige netwerkdiensten kan een 
vergoeding worden gevraagd. 
Wanneer een vergoeding voor deze diensten 
wordt gevraagd, blijven deze vergoedingen 
beperkt tot het bedrag dat ten minste nodig 
is om de noodzakelijke kwaliteit en beschik-
baarheid van de gegevens te garanderen, 
vermeerderd met een redelijk rendement op 
de investering en met inachtneming van, voor 
zover van toepassing, vereisten inzake zelf-
financiering van het desbetreffende bestuurs-
orgaan (art. 13.1 INSPIRE-wet).

Eis: informatie kwaliteiten zijn duidelijk
Duidelijkheid over ruimtelijke informatie wordt 
behandeld in de Verordening voor metadata 
(2008). Het vereist uitgebreide, gestandaar-
diseerde metadata-documentatie over 
verschillende aspecten van de kwaliteit van de 
gegevensbeschrijvingen.

Eis: informatie is hanteerbaar (machine-leesbaar 
en in een open formaat)
INSPIRE stelt eisen aan de harmonisatie van 
ruimtelijke informatie, zodat grensoverschrij-
dende interoperabiliteit tussen lidstaten voor 
ruimtelijke informatie wordt bewerkstelligd (zie 
Verordening 2010, 2011, 2013 en 2014). Interope-
rabele verzamelingen ruimtelijke gegevens 
en diensten houdt in dat ze machine-leesbaar 
moeten zijn. De technische voorschriften van 
INSPIRE schrijven het gebruik van open forma-
ten voor de gegevensuitwisseling op basis van 
internationale standaarden voor. 
De lidstaten kunnen voldoen aan de Veror-
deningen door te voldoen aan de eisen en 
aanbevelingen van de technische voorschrif-
ten voor het coderen van ruimtelijke datasets 
(Europese Commissie, 2014b). Hoewel de 
Europese Verordeningen juridisch bindend 
zijn, zijn de technische voorschriften dit niet. 
Toch hebben de technische voorschriften een 
bijna formele status: voldoen aan de eisen 

van de Verordeningen is erg moeilijk als niet 
aan de eisen van de technische voorschriften 
wordt voldaan.

Eis: informatie is betrouwbaar
De eis dat de informatie actueel, consistent 
en volledig moet zijn wordt ten dele geadres-
seerd door de INSPIRE-richtlijn. 
INSPIRE vereist niet dat de ruimtelijke infor-
matie wordt bijgewerkt en vernieuwd. In 
het geval dat de ruimtelijke informatie wordt 
bijgewerkt, eist  INSPIRE dat de beschikbare 
updates van ruimtelijk informatie op een regel-
matige basis beschikbaar worden gesteld; alle 
wijzigingen (updates) worden ter beschik-
king uiterlijk 6 maanden nadat de wijziging 
is aangebracht in de bron, tenzij een andere 
termijn is vermeld voor een bepaald thema 
(Art. 8 Verordening 2010a).

INSPIRE geeft verder eisen voor de harmonisatie 
van verzamelingen ruimtelijke gegevens en 
diensten die grensoverschrijdende interoperabi-
liteit stimuleren (zie Verordening 2010, 2011, 2013 
en 2014).

Analyse
De Wet hergebruik van overheidsinformatie 
bevordert het hergebruik door de invoering 
van het recht op hergebruik als overheidsinfor-
matie openbaar beschikbaar is. Het stimuleert 
hergebruik verder door alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden toe te staan dat meer dan 
de marginale kosten van reproductie van de 
informatie kan worden gevraagd. 
INSPIRE vervult voor een groot deel de 
behoeften van een hergebruiker van over-
heidsinformatie. Alle ruimtelijke informatie 
vastgelegd in 34 thema’s moeten worden 

Scores van Who en INSPIRE in het model van Backx. Betekenis van de codes: 

Eisen aan hergebruik van overheidsinformatie Eisen Who Eisen INSPIRE

Bekend

Herkenbaar. Identificatie en beschrijving van de infor-
matie.

V M

Vindbaar. Pro-actieve openbaarmaking van informatie 
op één centraal toegangspunt.

V/- M

Vindbaar. Te zien op de eerste pagina van een zoekma-
chine.

- -

Bereikbaar

Juridisch bereikbaar. Informatie moet beschikbaar zijn 
voor hergebruik.

M (voor openbare 
informatie)

V

Juridisch bereikbaar. Informatie moet worden verstrekt 
met open licenties.

V V

Fysiek bereikbaar. Informatie moet beschikbaar zijn, 
24x7 met directe toegang bij voorkeur.

- M

Betaalbaar. Informatie moet financieel bereikbaar zijn 
voor hergebruik, bij voorkeur met een vergoeding van 
ten hoogste de (marginale) kosten van vermenigvuldi-
ging, verstrekking en verspreiding.

M/V V

Bruikbaar

Duidelijk. Informatiekwaliteiten moet duidelijk zijn: 
Voldoende metadata.

M/V M

Duidelijk. Helpdesk aanwezig. - -

Hanteerbaar. Informatie moet machine-leesbaar zijn. V M

Hanteerbaar. Informatie dient beschikbaar te zijn in 
open formaat.

V V(M)1

Betrouwbaar. Informatie moet actueel, consistent en 
volledig zijn.

- M (actueel, consistent) 
- (volledig)

1  De score V(M) komt voort uit de eisen van de technische voorschriften behorende bij INSPIRE Verordeningen. Deze technische 
voorschriften zijn juridisch niet bindend. Het is echter erg moeilijk om te voldoen aan de Verordeningen van de Commissie (zie 
Europese Commissie, 2014b) als de technische voorschriften niet worden nageleefd. 

Tabel 1 - Samenvatting van de hechting van de PSI- en INSPIRE-richtlijn aan de eisen van hergebruik 
(M = moet (verplicht), V = vrijwillig, - = niet geadresseerd).



|   132016-1   |   Geo-Info

gepubliceerd in het INSPIRE-portaal. Met de eis 
om 1. de ruimtelijke informatie van metadata 
te voorzien, 2. de verplichting om te voldoen 
aan harmonisatie van verzamelingen ruimte-
lijke gegevens en diensten, en 3. de verplich-
ting om toegang te geven via zoek-, raadpleeg 
en downloaddiensten, levert INSPIRE een 
belangrijke bijdrage aan de herbruikbaarheid 
van overheidsinformatie. 
Tabel 1 toont de positie van de Wet hergebruik 
van overheidsinformatie en INSPIRE in het 
model van Backx.  

Conclusie
Hergebruik van overheidsinformatie is een 
onderwerp dat in het afgelopen decennium 
steeds belangrijker in het politieke debat is 
geworden. Dit is beter bekend als het ‘open 
data’-debat. De Wet hergebruik van over-
heidsinformatie en voor ruimtelijke informatie 
INSPIRE bevorderen het hergebruik. De één 
meer gericht op de juridische en financiële 
bereikbaarheid van openbare overheidsinfor-
matie in het algemeen (Wet hergebruik) en de 
ander meer gericht op de vindbaarheid, fysieke 
bereikbaarheid en bruikbaarheid van ruimtelijke 
overheidsinformatie (INSPIRE).
Hoewel een belangrijke barrière voor herge-
bruik, is de juridische bereikbaarheid niet de 
belangrijkste hergebruik barrière meer. Het is 
even belangrijk dat de informatie kan worden 
gevonden én fysiek beschikbaar én bruikbaar is. 
Met de eis om 1. de ruimtelijke informatie van 
metadata te voorzien, 2. de verplichting om te 
voldoen aan harmonisatie van verzamelingen 
ruimtelijke gegevens en diensten, en 3. de 
verplichting om toegang te geven via zoek-, 
raadpleeg en downloaddiensten, levert INSPIRE 
een belangrijke bijdrage aan de herbruikbaar-
heid van overheidsinformatie. 
Alleen samen ondersteunen de Wet hergebruik 
van overheidsinformatie en INSPIRE hergebruik 
van overheidsinformatie in zijn volle omvang. 

Uitbreiding van het toepassingsgebied van 
INSPIRE op andere dan de ruimtelijke informa-
tie is wenselijk voor hergebruikers in andere 
overheidsinformatiedomeinen. Daarom is het 
raadzaam om voor de volgende evaluatie van 
de PSI-richtlijn, uiterlijk gereed op 18 juli 2018, 
rekening te houden met de toegevoegde 
waarde van de INSPIRE-principes voor het 
vervullen van de behoeften van (her)gebruikers 
van overheidsinformatie in het algemeen.
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Sinds 2011 zijn de vertrektijden 
vantreinen openbaar. 
De actuele data wordt gebruikt 
voor OV-bedrijven en andere 
ondernemers om hun (digitale) 
service te verbeteren. Gelijktijdig 
slaat een partij als Rijdendetreinen.nl  
deze actuele gegevens op in 
een eigen database. Hoewel 
er dus geen verificatie op deze 
data plaatsvindt, geeft de data 
waarschijnlijk ook voor analyses 
een redelijk beeld. In ieder geval 
gebruikt de NOS op haar site deze 
gegevens voor nieuws. Op nos.nl/
artikel/2080064-achttien-procent-
meer-treinstoringen-in-2015.html 
staat een aardige analyse met 
interessante infographics. En op 
nos.nl/artikel/2080077-kaart-
hier-stond-je-het-vaakst-op-de-
trein-te-wachten.html staat een 
kaart met stationspunten die 
het aantal storingen aangeven. 
Deze kaart is met LocalFocus- en 
OpenstreetMap-data gemaakt.

Jan-Willem van Aalst
(imergis.nl en opentopo.nl): 

“Saaie data trekt beter de aandacht als we er 
een kleurig kaartje van maken”, zal de redactie 
gedacht hebben. En inderdaad, het confet-
tibeeld mist z’n effect niet. Maar wordt de data 
daarmee ook informatie? Wie heeft wat aan 
dit kaartje? Het zal weinigen verrassen dat er 
in de Randstad gemiddeld meer storingen zijn 
geweest dan in dunner bevolkt gebied. Het is 
trouwens bijzonder dat Station Maliebaan 
(Spoorwegmuseum Utrecht) ook twee storingen 
heeft gehad. Zouden die overlast hebben 
veroorzaakt? Want reizigers zijn volgens mij 

niet geïnteresseerd in storingen, maar hoeveel 
overlast men kan verwachten in het reizen van 
A naar B. Een kaart die enquêteresultaten over 
recent ervaren overlast op treintrajecten plot, 
zou er wel eens heel anders kunnen uitzien. 
En zelfs dan is het maar de vraag of reizigers 
daarop hun reisstrategie zullen aanpassen – 
vaak zijn er niet zoveel alternatieven. Dus de 
meerwaarde van dit kaartje voor de gemiddelde 
treinreiziger lijkt me ver te zoeken. Dan nog 
over de kartografie: als het om storingen gaat, 
gebruik dan geen stippen, en zeker geen groen: 
gebruik bijvoorbeeld een explosie-icoontje 
dat groter wordt bij meer storingen. Nu krijgt 
de kaart een hoog Nijntje-gehalte. De wel erg 
onnauwkeurige landsgrens nodigt ook al niet uit 
om dit kaartje serieus te nemen. De spoorwegen 
hadden er wèl bij gemogen; daarmee wordt de 
samenhang tussen de stations duidelijker.

Winifred Broeder
(zelfstandig kartograaf): 

Een Rotterdammer die regelmatig de trein 
neemt zal het niet zijn geweest, de maker van 
deze kaart. Want dan had hij of zij, wachtend 
op de trein, voldoende tijd gehad om aan de 
hand van de gegevens van Rijdendetreinen.
nl na te denken over een nieuwswaardige 
kaart. Een kaart die de door de titel geschapen 
verwachtingen waar maakt. Een kaart aan de 
hand waarvan de lezer kon zien in hoeverre het 
station in zijn of haar buurt de zaken op orde 
had of waar juist de kans op wachten groter 
was dan op andere stations. Of hoe de situatie 

zich in 2015 heeft ontwikkeld ten opzichte van 
voorgaande jaren en op welke trajecten het 
vaakst vertraging ontstond. Nee, vermoedelijk 
reisde de maker via een station in het noorden 
of zuiden van het land. Zo eentje weerge-
geven met een groene of zelfs grijze stip. 
Schin op Geul bijvoorbeeld, waar de afgelopen 
jaren geen enkele storing werd gemeld en 
je zodoende nooit op de trein zou hoeven 
wachten. Het resultaat is een kaart die toont dat 
de grootste stations de afgelopen twee jaar het 
vaakst met storingen te maken hadden. En dat 
zal niemand echt verbazen.

Tjeerd Nijeholt 
 (adviseur geo-informatie en auteur  
‘Handboek Geo-visualisatie’): 

Dit is pure data-verstrekking. Jammer dat het 
publiek er mee vermoeid wordt. Er is niet 
nagedacht over hoe de kaart er uit zou moe-
ten zien als je als lezer geïnteresseerd bent 
in, of raakt door de kaart. De titel alleen al. Ik 
woon in Deventer, maar de titel is “Hier stond 
je het vaakst op de trein te wachten”… 
Nee, daar stond ik allemaal niet… De poging 
om data te personaliseren is mislukt, in woord 
en beeld. Dat kleur in plaats van de grootte 
van een stationspunt wordt gebruikt om 
aantallen weer te geven, is voor een carto-
graaf een doodzonde, heb ik ooit begrepen. 
Hier zie je het effect van die doodzonde pas 
als je er langer naar kijkt. Weinig storingen zijn 
groen weergegeven, veel storingen rood… 
Want wat is veel? Het is toch logisch dat de 
Randstad meer storingen heeft (meer treinen). 
Mogelijkheden waren geweest: op welke 
stations is de kans het grootst om vertraagd 
aan te komen (percentages)? Welke stations/
trajecten zijn er de laatste tijd beter of slechter 
op geworden. Dan kom je in de buurt van 
wat mensen willen weten. Én helpt de kaart 
bij het interpreteren. Verstrek alleen verrijkte 
data (=informatie). Geef veranderingen weer, 
of percentages boven een norm. Pas als je op 
één stationspunt klikt, krijg je de gegevens van 
voorgaande jaren te zien. Héél even begint de 
kaart al klikkend te leven, totdat je beseft dat 
je dan wel heel veel stations moet aanklikken 
om trends of échte uitschieters te ontdekken. 
Met je laatste klik, klik je de site gauw weg.

Wordt stationsleed 
ook kaartleed?

OPEN k aar t

http://Rijdendetreinen.nl
http://nos.nl/artikel/2080064-achttien-procent-meer-treinstoringen-in-2015.html
http://nos.nl/artikel/2080064-achttien-procent-meer-treinstoringen-in-2015.html
http://nos.nl/artikel/2080064-achttien-procent-meer-treinstoringen-in-2015.html
http://nos.nl/artikel/2080077-kaart-hier-stond-je-het-vaakst-op-de-trein-te-wachten.html
http://nos.nl/artikel/2080077-kaart-hier-stond-je-het-vaakst-op-de-trein-te-wachten.html
http://nos.nl/artikel/2080077-kaart-hier-stond-je-het-vaakst-op-de-trein-te-wachten.html
http://imergis.nl
http://opentopo.nl
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De kerstboom zit alweer een tijdje in de doos. Na de kerst-
boom kwam de gladheid in het noorden. En zo was een flink 
aantal collega’s onverwacht thuis. Gelukkig zijn er tegenwoor-
dig goede communicatiemiddelen en kun je prima contact 
houden. Die middelen zorgen er ook voor dat collega’s vanuit 
huis aan de slag konden. Vragen en collegiaal overleg kunnen 
gewoon doorgaan.

Dat klinkt natuurlijk allemaal uitermate mooi en dat is het 
ook. Maar met alleen middelen ben je er nog niet. De midde-
len vragen nog steeds om gebruikt te worden door mensen. 
Mensen maken daarmee de connectie. Connectie maken 
is essentieel voor het behalen van doelen. Daarmee kun je 
stellen dat de mate waarin mensen slagen om een goede 
verbinding te leggen de mate van effectiviteit bepaalt. Wat ik 
dan weer een mooie gedachte vind, zo aan het begin van het 
nieuwe jaar.

Uiteraard is ook de kwaliteit van de zaken die je met elkaar 
verbindt van belang voor de effectiviteit. Geo-informatie is 
daarbij voor mij cruciaal. Zoals zo vaak, merk je pas hoe goed 
iets is, als je ermee werkt. Daarom is het ook zo mooi om te 
laten zien wat geo-informatie kan betekenen. En dat is voor 
iedereen. Niet alleen maar voor de overheid of het bedrijfsle-
ven. Nee: ook de burger is enorm gebaat bij het goed inzetten 
van geo-informatie.

Een voorbeeld waarbij je kan zien dat geo-informatie 
van onschatbare waarde is, is de Omgevingswet. Een nieuwe 
wet die vraagt om een andere wijze van denken en doen. 
Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zal je soms eerst 
oude dingen los moeten laten. Stop met praten over hoe 
groot je problemen zijn. Praat over je dromen, je verlangens 
en hoe gaaf je oplossingen zijn.

Droom even met me mee: je wilt een huis bouwen, echt 
je droomhuis! Je prikt je droomplek op de kaart. Ergens op de 
mooiste plek van Nederland. Je tekent in een 3D-pakket een 
droomhuis, met genoeg ruimte voor kinderen, honden of 
paarden. Gewoon precies zoals jij wilt dat het eruit ziet.

In plaats van je te moeten verdiepen welke vergunningen 
je allemaal nodig hebt en of dit allemaal wel kan wat je wilt, 
wordt de informatie actief naar je toegestuurd en getoond 
op je scherm of smartphone. Zo weet je precies of je ontwerp 
voldoet aan de eisen. Welke isolatie je moet toepassen. 
Of je nog rekening moet houden met zwaluwen en wat je 
daarvoor kunt doen om ook de zwaluwen te laten genieten 
van jouw droomhuis. 

Al deze benodigde informatie wordt je aangereikt. 
Alle informatie komt naar je toe en jij hoeft niet allerlei 

instanties af of urenlang op internet zoeken, om er vervolgens 
achter te komen dat het in deze gemeente net even anders 
is. Nee, je krijgt alle informatie die voor jouw droomplek geldt, 
gewoon in je mailbox. Zodat jij alleen maar je droomhuis 
hoeft te realiseren. 

In plaats van je druk te maken over wat er allemaal aan 
vergunningen geregeld moet worden voordat je eindelijk 
je huis kan laten bouwen, kun je direct fantaseren over de 
inrichting van de kamers. Welke kleur moet er op de wanden. 
Hoe je ‘s morgens met een kopje koffie of thee, heerlijk vanuit 
de keuken naar buiten kunt kijken. Genieten van die zwalu-
wen die ook hun plek in je droomhuis hebben gevonden.

Nu gaan je ogen weer open en bevinden we ons weer in 
het nu. En dan realiseer je je dat voordat we zover zijn, er nog 
een heleboel moet gebeuren. Enerzijds moet de connectie 
tussen de wens van de gebruikers en anderzijds de mogelijk-
heden van combineren van informatie aan elkaar verbonden 
worden. 

Prachtige opgave, waar we dit jaar zeker mee aan de slag 
moeten en ook gaan. Waarbij voor mij geldt dat de formule 
tot succes is: mensen. De mensen die de verbinding leggen 
tussen geo- informatie, wensen en ideeën vanuit de samenle-
ving. Jij en ik. Dit jaar ga ik verbinden, verbind je mee?

Esther van Kooten Niekerk

Key Accountmanager | Informatiehuis Bouw, Kadaster

Esther.KootenNiekerk@kadaster.nl
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Lokale besturen moeten het juiste evenwicht 
vinden tussen hetgeen de wetgeving oplegt 
(verplichtingen op het vlak van geografische 
informatie) en eigen behoeften en prioriteiten. 
Echter, al te vaak is een tekort aan voldoende 
personeel en budget een belemmering om 

GIS organisatiebreed in te zetten. De inzet 
van GIS zorgt nochtans voor een korte 
doorlooptijd bij dossierbehandeling en een 
vlottere gegevensuitwisseling met andere 
overheidsinstellingen. Dit draagt bij tot een 
betere dienstverlening naar burgers en 
bedrijven. Uit de VVSG-GIS-enquête van 2015 
blijkt echter dat er nog een grote diversiteit 
in GIS-maturiteit bestaat tussen de lokale 
besturen. Om de evolutie van het GIS-gebruik 
bij lokale besturen te monitoren werd een 
methodologie ontwikkeld waarbij de lokale 
besturen worden ingedeeld in één van de vijf 
types (zie tabel 1).

Hoe hoger een bestuur noteert binnen de 
GIS-typologie, hoe meer de GIS-werking leidt 
tot een betere interne werking, een verbeterde 
dienstverlening naar de burger en een betere 
beleidsvoering.
Lokale besturen van type 1 (25%) zijn voor-
namelijk kleinere gemeenten met een laag 
inwonersaantal. In deze gemeenten is er vaak 
geen GIS-coördinator, geen GIS-overleg, wei-
nig tot geen GIS-gebruik en is de GIS-werking 
niet doorgedrongen tot het niveau van het 
management.
Daarnaast behoort 25% van de lokale besturen 
tot type 2 en 36% tot type 3. In deze gemeen-

De maturiteit van het GIS-
gebruik bij lokale besturen is 
een belangrijke parameter voor 
een goede werking van de 
Geografische Data-Infrastructuur 
in Vlaanderen. Lokale besturen 
hebben immers de cruciale rol om 
bepaalde databanken bij te houden 
en te controleren, gezien de zeer 
gedetailleerde en actuele gegevens 
die zij kunnen aanreiken.

Door Joris Gaens

Tabel 1 - GIS-typologie van de lokale besturen in 
Vlaanderen.

‘Hoe gaat het in Vlaanderen?’

GIS-monitor 2015: monitor  over het GIS-gebruik  
van de lokale besturen in  Vlaanderen

Figuur 2 - GIS-maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen.
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ten wordt GIS meestal in een beperkt aantal 
beleidsdomeinen ingezet en is de GIS-coördi-
natie nog relatief beperkt. Tenslotte behoort 
8% tot type 4 en 3% tot type 5 (Zwijndrecht, 
Lier, Vilvoorde, Gent, Genk, Ronse, Diepenbeek 
en Peer). Lokale besturen van type 5 voldoen 
aan al de criteria. De GIS-cel staat er centraal 
binnen de gemeentelijke werking waarbij zo 
goed als al de beleidsdomeinen GIS inzetten. 
De GIS-coördinatie en informatiebeheer staan 
er ook volledig op.

De GIS-maturiteit van de lokale besturen 
wordt bepaald door vier aspecten; meer 
bepaald de mate van  GIS-coördinatie, het 
gebruik van GIS, de invloed van het beleid en 
informatiebeheer.

GIS-coördinatie
De opbouw van de organisatorische en 
technische infrastructuur voor het gebruik en 
bijhouding van geografische gegevens bij de 
lokale besturen staat of valt met de beschik-
baarheid van een professionele GIS-coördi-
nator. De GIS-coördinator heeft de specifieke 
competentie en kennis voor het omgaan 
met geografische informatie en slaat de brug 
tussen de verschillende domeinen van het 
lokale bestuur, de ondersteunende IT-afdeling 
en het beleid. De GIS-coördinator heeft zo de 

belangrijke rol om GIS organisatiebreed en 
geïntegreerd binnen de verschillende domei-
nen van het lokale bestuur te brengen.
Bovenstaande kaart toont de grootte van de 
GIS-cel bij de lokale besturen in Vlaanderen.

Van de 308 Vlaamse gemeenten geven 58 
gemeenten aan (19%) geen GIS-coördinator 
in dienst te hebben. Dit zijn voornamelijk de 
kleinere (plattelands)gemeenten met een laag 
inwonersaantal. Daarentegen wordt er in ruim 
driekwart van de lokale besturen aan enige 
vorm van GIS-coördinatie gedaan:
In 46% van de gemeenten is er een GIS-functie 
aanwezig, maar vormt dit geen voltijdse taak 
van de GIS-coördinator. In dit geval wordt de 
functie vaak uitgevoerd door een persoon 
werkzaam binnen het beleidsdomein Ruimte-
lijke Ordening of de ICT-dienst.
79 van de 308 gemeenten geven aan een 
voltijdse GIS-coördinator in dienst te hebben 
(d.i. 26%).
In 4% van de lokale besturen worden er 
meerdere personen ingezet voor de coördi-
natie van GIS. Dit zijn meestal lokale besturen 
met een hoog inwonersaantal (voornamelijk 
grootsteden, structuurondersteunende 
steden, centrumsteden).

Een uitgebreide GIS-werking vereist een zekere 
mate van coördinatie zodat de GIS-activiteiten 
van verschillende diensten en gebruikers met 
elkaar in overeenstemming worden gebracht. 
Naast de rol van de GIS-coördinator, draagt 

regelmatig GIS-overleg bij tot een gecoördi-
neerde GIS-werking. Een goed overlegplat-
form kan de gemeente helpen haar toepassin-

In Vlaanderen grote 

diversiteit op vlak van 

GIS-maturiteit tussen 

lokale besturen

‘Hoe gaat het in Vlaanderen?’

GIS-monitor 2015: monitor  over het GIS-gebruik  
van de lokale besturen in  Vlaanderen

Figuur 3 - Aantal VTE ingezet aan GIS-coördinatie bij de lokale besturen in Vlaanderen.

GIS-coördinator:  

belangrijke rol tot 

organisatie brede 

en geïntegreerde 

werking van GIS
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gen en mogelijkheden rond het aanwenden 
van specifieke geografische gegevens verder 
uit te bouwen. Van de 301 respondenten geeft 
42% aan regelmatig een intern GIS-overleg te 
organiseren of is de GIS-coördinator betrokken 
bij een dienstoverleg. Het GIS-overleg kan 
ook op streekniveau georganiseerd worden 
waarbij de uitwisseling van kennis tussen de 
verschillende gemeenten (intergemeentelijk 
GIS-overleg) een nuttige bijdrage en hulp 

biedt om het GIS binnen de gemeente naar 
een hoger niveau te tillen.

GIS-toepassingen
De lijst van verschillende toepassingen toont 
aan dat het potentieel om GIS in te zetten in 
de werking van de gemeentelijke administra-
tie groot is. Bovendien zijn deze toepassingen 
verspreid bij verschillende beleidsdomeinen 
wat de rol van de GIS-coördinator bena-

drukt. De inzet van GIS biedt de besturen de 
mogelijkheid om in elk van deze domeinen te 
werken met dezelfde gegevens, en informa-
tie uit te wisselen tussen de verschillende 
beleidsdomeinen.

GIS wordt voornamelijk ingezet in het beleids-
domein Ruimtelijke Ordening. Daarnaast 
wordt GIS vaak ingezet in de beleidsdomeinen 
Milieu, Informatica en Burgerzaken. Er bestaat 

een positief verband tussen het aantal 
inwoners, de mate van GIS-coördinatie en 
het aantal beleidsdomeinen waar GIS wordt 
ingezet. De grotere gemeenten worden met 
andere woorden gekenmerkt door een brede 
inzet van geodata. 

Daarentegen hebben voornamelijk de kleinere 
lokale besturen nog onvoldoende oog voor 
de vele mogelijkheden die geografische infor-
matie biedt om hun organisatie en beleid te 
verbeteren. Het enorme toepassings- en inte-

Figuur 4 - GIS-activiteiten van de lokale besturen in Vlaanderen.

Figuur 5 - Percentage lokale besturen met één of meer GIS-toe-
passingen per beleidsdomein.

Figuur 6 - De rol van GIS binnen het beleid van de lokale besturen in Vlaanderen.
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gratiepotentieel van geodata blijft daarmee 
vooralsnog onbenut in een aantal besturen.

De rol van het beleid
Gezien de domeindoorkruisende functie moet 
de GIS-coördinator een directe lijn hebben 
met de gemeentesecretaris en de afdeling die 
het algemeen beleid van het lokale bestuur 
bepaalt. Het is belangrijk om het beleid te 
betrekken aangezien dit een cruciale factor is 
om GIS uit te bouwen in de lokale besturen. 
Om die reden is het van belang dat zowel 
beleidsmakers als medewerkers binnen de 
gemeenten zich bewust worden van de meer-
waarde die GIS kan bieden. Cijfers tonen aan 
dat 77% van de respondenten aangeeft dat 
het management GIS ziet als een hulpmiddel 
bij de dagelijkse werking van de administratie 
en dat bij 47% GIS een hulpmiddel is voor 
beleidsbeslissingen, maar dat GIS voor slechts 
12% van de respondenten een regelmatig 
agendapunt vormt binnen het management-
team. De respondenten geven een gebrek aan 
interesse bij het beleid aan als een knelpunt. 
Daarnaast zijn een gebrek aan personeel en 
te geringe budgetten andere belangrijke 
obstakels bij de uitbouw van een gemeen-
telijke GIS-werking. Tot slot is er een positief 
verband tussen de rol van het beleid en de 
GIS-maturiteit. Hoe meer het beleid de interne 
GIS-werking steunt, hoe beter de gemeente 
zal scoren in de GIS-typologie.

Informatiebeheer
Een doordacht informatiebeheer is een belang-
rijke factor om het potentieel van GIS optimaal 
te benutten; meer bepaald om informatie 
enerzijds uit te wisselen met andere diensten 
binnen het lokaal bestuur en anderzijds met 
externen buiten de eigen organisatie.
69% van de lokale besturen beschikt over de 
nodige infrastructuur om GIS organisatiebreed 
in te zetten. Deze lokale besturen hebben 
m.a.w. een gemeenschappelijke databank/
server om informatie tussen de verschillende 

beleidsdomeinen te delen.
42% van de lokale besturen levert op regel-
matige basis GIS-bestanden aan overheidsin-
stanties (politie, brandweer, OCMW, provincies, 
Vlaamse of federale overheid) en nutsmaat-
schappijen. Van deze 42% leveren 55 lokale 
besturen de GIS-bestanden deels of volledig 
geautomatiseerd.
Daarnaast leveren 39% van de lokale besturen 

op regelmatige basis GIS-bestanden aan 
derden (architect, landmeter, notaris, studie-
bureau, aannemer, landbouwer,…). 31 lokale 
besturen leveren GIS-bestanden aan derden 
deels of volledig geautomatiseerd.

Knelpunten
Veel lokale besturen ervaren knelpunten om 
hun gemeentelijke GIS-werking verder uit te 

bouwen. De bijgevoegde woordenwolk geeft 
deze knelpunten weer.
Een gebrek aan personeel, tijd en budget 
vormen de voornaamste knelpunten bij 
lokale besturen. De GIS-monitor 2015 toont 
nochtans aan dat de beschikbaarheid van 
een GIS-coördinator een essentiële voor-
waarde is om GIS uit te bouwen binnen de 
gemeentelijke werking. Bovendien is er een 
grote vraag naar kennis, opleiding en onder-
steuning. Indien er wel een GIS-coördinator 
aanwezig is, ervaart deze vaak een desin-
teresse bij andere personeelsleden en bij 
het beleid met betrekking tot GIS. Er kruipt 
bijgevolg veel energie in het overtuigen 
van personeel en in het creëren van een 
draagvlak. Daarnaast is er een grote vraag 
naar meer standaardisatie en digitalisatie van 
bestanden. (o.a. van milieuvergunningen, 
bosgebieden, leegstandsregister, bouwplan-
nen, rioleringen, rooilijnplannen,…). Andere 
knelpunten zijn het actueel houden van 
eigen datalagen (bijhouding), de afwezig-
heid van een geoloket voor de burger, de 
kwaliteit van bepaalde datasets, een gebrek 
aan communicatie, afstemming en informa-
tie-uitwisseling tussen de verschillende dien-
sten en tenslotte het diverse GIS-landschap 
op het niveau van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de GIS-monitor 2015 is 
raadpleegbaar op de site van Geopunt, het 
geoportaal van Vlaanderen: www.geopunt.be/
nl/voor-experts/geolokaal/gis-monitor-2015. 

Joris Gaens is te bereiken via
joris.gaens@dar.vlaanderen.be.

Figuur 7 - Uitwisseling van data tussen de lokale 
besturen en externen.

Figuur 8 - Knelpunten van lokale besturen om GIS binnen de gemeentelijke werking verder uit te bouwen.
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http://www.geopunt.be/nl/voor-experts/geolokaal/gis-monitor-2015
http://www.geopunt.be/nl/voor-experts/geolokaal/gis-monitor-2015
mailto:joris.gaens%40dar.vlaanderen.be?subject=
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De reden waarom Timo geografie studeerde 
was redelijk voor de hand liggend: hij wilde al 
op vroege leeftijd beter de wereld begrijpen 
en dan vooral op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling. Als kind vroeg hij zijn ouders 
waarom hun toenmalige woonplaats Tampere 
zoveel lelijke gebouwen kende. Hij begreep 
niet waarom dat zo was, en eigenlijk, na bijna 30 
jaar, blijft deze vraag voor een groot deel nog 
steeds onbeantwoord. 
Parallel aan zijn studie was Timo actief lid bij de 
Europese Geografie Studentenvereniging EGEA. 
Wat begon als een impulsief idee, om naar een 
nieuwjaarsfeest te gaan van EGEA in Estland, 
resulteerde een paar jaar later in de stichting 
van EGEA Helsinki en een zeer sterk persoonlijk 
Internationaal netwerk. Mede hierdoor werkt hij 
nu ook op een internationaal niveau en heeft 
hij bijvoorbeeld  onlangs Berlijn bezocht om te 
werken aan een EU-project. In dit interview legt 
Timo uit hoe hij Urbaan Activist is geworden.
Na zijn afstuderen in Geografie begon Timo te 
werken voor een openbaar innovatieplatform 
dat zich richtte op het buitengebied rond 
Helsinki. Hij werkte daar als Project Manager, en 
realiseerde al snel dat dit niet zijn droombaan 
was. Hij spendeerde te veel tijd in het uitvoeren 
van de administratieve managementtaken, en 
te weinig aan de inhoud van die zaken die hem 
echt aan het hart gingen. 
Hij had een uitlaatklep nodig, en begon the 
bloggen over zijn ideeën over stedelijke 

ontwikkeling. Een paar maanden later besloot 
hij zelfs zijn baan op te geven en te beginnen 
aan een andere Master: de studie European 
Urban Cultures. Deze Master vond plaats op 
verschillende locaties in Europa. Gedurende 
zijn Master kreeg hij veel nieuwe ideeën hoe 
stedelijke ontwikkeling in Finland een nieuwe 
impuls zou kunnen krijgen. Deze ideeën zette 
hij uiteen op zijn blog. 
De blog werd langzaamaan steeds populair-
der. Nadat de Engelse krant “The Guardian” zijn 
blog had gepromoot op hun website groeide 
het internetverkeer helemaal snel. Zo vreemd 
als het lijkt, moet je soms eerst internationale 
naamsbekendheid verkrijgen voordat je lokaal 
erkend wordt. Pas later werd hij namelijk 
geïnterviewd door het lokale krant van Hesinki 
“Helsingin Sanomat”, en werd hij vervolgens 
door verschillende organisaties uitgenodigd 
om zijn gedachten en ideeën te delen over 
alternatieve stedelijke ontwikkeling. 
Dit betekent niet dat het gemakkelijk was 
om een baan te vinden na het afronden van 
zijn studie. In 2013 werd de arbeidsmarkt nog 
slechter, en besloot hij te werken als zelfstan-
dige professional. 
Timo heeft dit besluit nooit betreurd aange-
zien hij nu zich kon concentreren op de zaken 
die hem echt aan het hart gingen. Hij werkt nu 
voor het grootste gedeelte als Adviseur in Ste-
delijke Ontwikkeling voor het bedrijf MDI en 
als Chief Communications Officer voor Mapita, 

Eén van mijn passies is reizen. 
Soms gebeurt het dat ik mijn 
reizen kan combineren met mijn 
zakelijke belangen als zelfstandig 
geo-professional. Op deze 
kruispunten in mijn (werk)leven 
vinden daarbij ontmoetingen 
plaats met andere geo-
professionals in het buitenland. 
Daarbij vind ik het altijd interessant 
om te weten wat er op het gebied 
van het geo-vakgebied in andere 
landen speelt. Deze informatie 
deel ik graag middels het schrijven 
in Geo-Info. Deze keer zal ik het 
verhaal van Timo Hämäläinen uit 
Finland vertellen.  

Door Jochgem Gunneman

Urbaan Activisme en de 
Rol van Geo-Informatie

Timo Hämäläinen

Gedurende het EuroGeo Congres in Ankara ontmoette ik Timo Hämäläinen. Timo 
heeft een interessant verhaal te vertellen: hij is een Urbaan Activist. Als je nog nooit 
van Urbaan Activisme gehoord hebt, hoef je je geen zorgen te maken: het zal allemaal 
uitgelegd worden in dit artikel. Behalve een Urbaan Activist is Timo ook een van de lei-
dende experts op het gebied van participatie GIS in Finland. Hij begrijpt als geen ander 
de kracht van kaarten op het participatieproces. Het was een waar genoegen om hem 
te interviewen over Urbaan Activisme en de rol die geo-informatie daarbij inneemt.

Naam: Timo Hämäläinen
Lokatie: Kallio, Helsinki, Finland
Leeftijd: 33 jaar
Studie: Geografie (M.Sc graduate), European Urban Cultures (M.A. graduate)
Werkzaam als: Adviseur in Stedelijk Beleid (60%), Chief Communications 
Officer voor Maptionnaire (30%), Blogger 10%. (Alle functies voert hij uit 
als zelfstandig professional.)



|   212016-1   |   Geo-Info

een bedrijf dat software heeft ontwikkeld 
voor het opstellen van enquêtes waarbij óók 
kaartmateriaal ingezet kan worden. Van tijd tot 
tijd post hij nog steeds blogs. Ik vroeg hem 
over het bloggen en zijn favoriete onderwerp 
Urbaan Activisme.
 

Wat is Urbaan Activisme?
Timo legt uit: “Het is vrij gemakkelijk om te 
begrijpen. Jongere generaties hebben een 
andere blik op het leven in steden dan oudere 
generaties. Jonge mensen leven graag in de 
centra van grote steden. Maar met de toren-
hoge huurprijzen, en verkeerde besluitvorming 
van bovenaf, door zowel stedenbouwkundigen 
als politici, stijgt de vraag naar het wonen in de 
centra van steden alleen maar terwijl er weinig 
verandert aan het woningaanbod. Voor veel 
mensen is het daarom nóg moeilijker gewor-
den om bijvoorbeeld in het stadscentrum van 
Helsinki te wonen.”
“Met de komst van social media, die het 
gemakkelijker hebben gemaakt om informatie 
te delen, en een houding om in een actieve 
rol bij te dragen aan een betere wereld, vinden 
jonge generaties de van bovenaf opgelegde 
aanpak in stedelijke ontwikkeling moeilijk te 
accepteren.  Het conventionele proces van 
stedelijke ontwikkeling werkt traditiegetrouw 
namelijk erg bureaucratisch en is een zeer 
moeizaam proces. Vaak is er in een later 
stadium van eerdere ambities om de leefbaar-
heid voor burgers te vergroten nog maar 
weinig overgebleven, resulterend in stedelijke 
ontwikkeling die niet voldoen aan de eisen 
en wensen van de moderne samenleving. 
Urbaan Activisme strijdt daarom voor een 
betere leefomgeving in de centra van steden 

waarbij tegelijkertijd beter de vraag en het 
aanbod op elkaar zijn afgestemd.” 
Bij Urbaan Activisme speelt geo-informatie een 
belangrijke rol, en dan met name Participatie 
GIS. Met de opkomst van crowd-sourcing en 
GIS-applicaties die in de cloud is Burgerpar-
ticipatie GIS ontstaan. Burgerparticipatie GIS, 
of gewoon Participatie GIS als ook andere 
participanten in het proces betrokken zijn, is 
een constructieve aanpak voor het verbeteren 
van de relatie tussen overheden en burgers. 
Autoriteiten begrijpen beter wat de burger 
wil door simpelweg locatiegebonden vragen 
te stellen. Vragen als “Waar heeft vandalisme 
plaatsgevonden? Geef dit aan op de kaart.”, “In 
welke delen van de wijk zou je eventueel graag 
willen wonen?”, of “Waar zie je ruimte voor 
verbeteringen in ons voorgestelde plan voor 
ruimtelijke ontwikkeling?” zijn een paar van de 
vele vragen die met Participatie GIS gesteld 
kunnen worden.
“Alhoewel onderzoek op het gebied van 
Participatie GIS al in 2004 werd uitgevoerd 
aan de universiteit van Aalto in Finland, heeft 
Participatie GIS alleen recentelijk een vlucht 
genomen in Finland”, vertelt Timo. “Ook de 
Urbaan Activisten zijn Participatie GIS gaan 
gebruiken. Voor bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van hun alternatieve Masterplan “Pro Helsinki 
2.0”, waarin een toekomstschets van Helsinki in 
het jaar 2050 is gemaakt. Zij hadden de burgers 
gevraagd om hun ervaringen over de stad te 
delen. Één van deze kaarten die ze gebruikt 
hebben is een warmtekaart, te zien in Figuur 1.

Na het analyseren van de verzamelde gege-
vens konden zij onder meer zien welke delen 
van de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling 

goed bevielen bij de bevolking van Helsinki, 
en welke niet. Door zorgvuldig de enquête 
op te zetten en de resultaten te analyseren 
konden zij hun Masterplan aan de hand 
van draagvlak verder verbeteren. Vanaf dat 
moment werd Timo pas echt fan van Partici-
patie GIS. Hij wist toen dat hij de juiste keus 
had gemaakt om bij Mapita, het bedrijf achter 
Participatie GIS, te werken.  
Ik vroeg Timo over zijn ervaringen met Par-
ticipatie GIS. Als Geo-Professional ben ik niet 
alleen geïnteresseerd in de succesverhalen, 
maar ook naar de grenzen van het gebruik van 
Participatie GIS. 

 Wat kan er zoal verkeerd gaan bij het 
gebruik van Participatie GIS?

Timo antwoordt: “In de gegevens die burgers 
verstrekken over hun beleving van de ruimte 
zitten best nog wel eens fouten. Sommige 
mensen begrijpen bijvoorbeeld niet goed 
hoe je de muis kunt slepen op het scherm, en 
geven informatie door die aan de verkeerde 
locatie verbonden is. Ook zijn mensen nog 
wel eens lui en bestaat er de trend om daarbij 
vooral de eerste optie van een multiple 
choice-vraag te kiezen. Dat is de reden 
waarom Mapita een knop heeft bedacht 
om de gekozen antwoorden op willekeurige 
volgorde te zetten. Op deze manier wordt de 
ruis niet verminderd, maar wordt deze in ieder 
geval verspreid over alle mogelijke antwoor-
den.  
“Maar belangrijker is nog dat de resultaten 
geïnterpreteerd worden als “de waarheid”, en 
niet, zoals het geïnterpreteerd zou moeten 
worden, als “een waarheid”. Participatie GIS 
is een waardevolle informatievoorziening, 

Figuur 1 - Warmtekaart.
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Even voorstellen  Felix van Veldhoven
Met ingang van dit eerste 
nummer van 2016 versterk 
ik de redactie van Geo-Info. 
Daarmee volg ik trots collega 
en vermaard columnist Bart 
Huijbers op, die de afgelopen 
jaren aan dit vakblad heeft 

meegeschreven. Tijdens mijn studie ben ik 
voortdurend met de Nederlandse ruimte 
bezig geweest. Ik raakte gefascineerd door 
de invloed van plekken op mensen en volgde 
vakken over stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke 
planning, historisch landschap en ruimtelijk 
erfgoed. Als kind al, had ik groot ontzag voor 
kaarten. Als ik een boek las waar een kaartje in 

stond, van De Hobbit tot De naam van de roos, 
kopieerde ik het en hing het in mijn kamer. 
De wisselwerking tussen mensen en plekken, 
datgene wat kaarten zo mooi representeren, 
is denk ik wat me tijdens mijn studie en nu in 
mijn werk het meeste boeit. 
Sinds 2013 werk ik fulltime voor Geodan, waar 
ik als GIS-specialist uiteenlopende klanten 
adviseer bij het inrichten, gebruik en beheer 
van geo-informatie. Zo hielp ik met het beheer 
van areaaldata bij de provincie Noord-Holland 
en ondersteunde ik ProRail bij de afhandeling 
van incidenten op en rond het spoor. Op dit 
moment werk ik als productmanager van een 
applicatie voor touchtables die groepspro-

cessen voor ruimtelijke vraagstukken versnelt 
en verbetert. Het is ontzettend leuk om in 
groepsverband met geo-informatie te werken! 
Één van de mooiere voorbeelden was de inzet 
voor het Bangladesh Delta Plan in Dhaka. 
Gedurende een intensieve periode hebben 
we de kracht van geo-informatie gebruikt 
bij workshops rond klimaatadaptatie. In deze 
opdracht kwamen al mijn passies samen: 
integraal ruimtelijk onderzoek, internationale 
samenwerking, kennisdeling en kaarten. 
Als redactielid van Geo-Info hoop ik de snelle 
ontwikkelingen in ons vakgebied nauwgezet 
te kunnen volgen en hier, voor iedereen die 
het lezen wil, verslag van te doen.

maar tegelijkertijd moet er het besef bestaan 
dat het nog steeds om een enkele bron van 
informatie gaat, waar allicht een verscherpt 
beeld kan ontstaan, maar zeker geen volledig 
beeld kan geven. “
Een voorbeeld. Jongere generaties hebben een 
grotere neiging om Participatie GIS te gebrui-
ken dan de oude generaties gezien zij zich 
eerder comfortabel voelen om nieuwe techno-
logie te gebruiken. Inspraakavonden hebben 
vaak het tegenovergestelde effect, met oude 

generaties die de opkomst domineren tegen-
over jongere generaties die amper verschijnen.  
Door alleen Participatie GIS te gebruiken zou 
daarom de beleving van de oudere generatie 
minder worden meegenomen. Inspraakavon-
den hebben daarbij het tegenovergestelde 
effect waarbij jongere generaties onderverte-
genwoordigd zullen zijn.
Een ander aspect is dat bewoners vaak goed 
geïnformeerd zijn over hun eigen woonwijk, 
maar niet altijd goed geïnformeerd zijn over 

woonwijken die verder weg liggen. Ook dit 
kan de resultaten beïnvloeden.
Met de inwinning van de informatie kan ook 
getornd worden. Wij kwamen bijvoorbeeld 
groepen op Facebook tegen die burgers 
manipuleerden om voor bepaalde antwoor-
den te kiezen in de enquêtes. Ook hebben we 
ervaren dat managers anderen probeerden 
te overtuigen door alleen op de statistieken 
te hameren zonder de discussie aan te gaan 
en goede argumenten te gebruiken. Op zo’n 
manier kan participatie bijvoorbeeld ook 
onderdrukt worden.
“Maar,” concludeert Timo, “laten we niet 
vergeten dat alhoewel er allerlei zaken fout 
kunnen gaan, we vooral heel veel positieve 
respons van de gebruikers horen. Mensen 
voelen zich betrokken door het gebruik van 
Participatie GIS, en zijn eerder geneigd samen 
met de overheden te werken om de proble-
men van de maatschappij op te lossen. En dat 
is waarvoor we het uiteindelijk doen.”
Ik dank Timo voor het interview, en wens hem 
het beste in zijn strijd voor de leefbare stad. 
Timo’s blogs kunnen gelezen worden op 
www.urbanfinland.com .

Jochgem Gunneman is 
eigenaar van Gunneman GIS & 
Geomatics en is bereikbaar via 
jochgem@gunneman-geo.nl 
of via 06 57996425

Inwoners van de Finse plaats Lathi.

http://www.urbanfinland.com
mailto:jochgem%40gunneman-geo.nl?subject=
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Verslag

Tijdens de Offshore Energy in de RAI in Amsterdam is op 14 oktober door HSB, NIN en GIN een Engelstalige 
workshop gegeven over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van GNSS (GPS, Russische Glonass en het 
Chinese BeiDou). Er waren 125 mensen aanwezig, die een dag gratis beurs combineerden met een leerzame 
middag. Dit alles onder leiding van de voorzitter, luitenant-ter-zee John Loog.

Veripos 
Pieter Toor uit Aberdeen vertelde over hun 
wereldwijde netwerk van GNSS-ontvangers. 
Dit netwerk is vernieuwd met Septentrio 
ontvangers om ook BeiDou en straks Galileo 
en een hogere nauwkeurigheid te kunnen 
halen. Hij vertelde over Terrastar, welke net 
als Omnistar de landklanten ondersteunt. 
Voor de landmarkt hadden ze een verbe-
terde oplossing. Als de antenne onder een 
brug of bomenrij rijdt verliest de ontvanger 
de continue verbinding met de satellieten. 
De continue verbinding is nodig om de 
hoge nauwkeurigheid te halen. Ze kunnen 
nu ook na een onderbreking van het signaal 
weer hoge nauwkeurigheid bieden.

Fugro-Intersite BV, G2+

Matthew Goode meldde dat ze banen en 
klok correcties voor alle vier de GNSS- 
constellaties ondersteunen. Maar ook 
dat Galileo nog niet aan staat, omdat ze 
wachten tot de satellieten gezond verklaard 
worden. Hij meldde dat G2+ (PPP-RTK) sinds 
maart 2015 beschikbaar is voor hun klanten.
De normale G2-oplossing is beter dan 10 cm 
horizontaal en 20 cm verticaal. De G2+-
oplossing is horizontaal beter dan 3.5 cm in 
95% van de tijd. En de hoogte is beter dan 
8 cm. Er werden resultaten in de golf van 
Mexico getoond. Nieuwe toepassingen van 
G2+ zijn directe getijreductie, golfhoogte, 
tsunami voorspelling in diep water, deforma-
tie metingen aan olieplatforms en mogelijk 
in de verdere toekomst onbemande 
vaartuigen. 

Van Oord 
Wim Kanneworff, chief surveyor, sprak over 
positionering van het Gemini Windpark 
85 km ten noorden van Groningen. Dit is 
met 600 megawatt, goed voor de energie 

voor 1,5 miljoen huishoudens, het op één 
na grootste park ter wereld. Speciaal voor 
dit werk werd het 06-GPS RTK Netwerk 
uitgebreid met twee GNSS-referentiestations 
op twee platforms. De voorbereidingstijd 
was een jaar, in verband met de logistiek. 
Vooral het open zetten van firewalls via 
ICT voor de datacommunicatie was een 
uitdaging. Radioverstoring door een straal-
verbinding werd verholpen met een Trimble 
GA830-antenne. De installatiewerkzaam-
heden konden met een hoge nauwkeurig-
heid worden uitgevoerd. Het gebruik van 
een lokaal eigen RTK-referentiestation op 
het platform geeft hogere nauwkeurigheid 
dan een netwerkoplossing. 

Allseas
Marco Kwanten toonde de positionering 
van de grootste pijpenlegger ter wereld, de 
Solitaire, met 450 meter lengte, 450 man, 
voornamelijk lassers en 2 Surveyors verant-
woordelijk voor de positionering. Er was 
een mooie animatie van het hele pijpenleg-
proces, waarbij de pijp soms tot 1500 meter 
op de bodem komt te liggen en de richting 
van de Solitaire zeer belangrijk is. Voor de 
richting werden drie INS gebruikt. Aangevuld 
met 2 GNSS-posities waarbij de relatieve rich-
ting via PPP bepaald werd. De offset tussen 
de INS en GNSS was 7 cm. 

Hans Visser, Fugro-Intersite BV

Workshop PPP-RTK:  
Nieuwe ontwikkelingen

GNSS Technologie. (Afbeelding: www.gnss-technology.com)

http://www.gnss-technology.com
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Kennisuitwisseling, inspireren en samenwerking rond 3D-stadsmodellen stonden centraal bij 5 City Connect 
(“5CC”) bijeenkomst van 11-13 november in Rotterdam. De afdeling Basisinformatie van de gemeente 
Rotterdam had daarvoor gesprekspartners gevraagd uit Helsinki, Hamburg, Den Haag, Wenen en Singapore. 
Deze steden staan bekend als early adopters van 3D. Op 12 november werd, in de bibliotheek van hotel New 
York een dag vol presentaties, discussies en een workshop neergezet voor het internationale gezelschap 
van zo’n 25 personen. Kernvragen waren: welke kansen hebben de 3D-stadsmodellen opgeleverd, welke 
uitdagingen zijn er, en: hoe nu verder?

Rotterdamse ambitie
Na de opening door Louis Smit, gastheer en 
hoofd Basisinformatie, liet Jane Hermans – van 
Ree, projectleider Rotterdam 3D, een kort filmpje 
zien met het erg Rotterdamse motto “durf te 

veranderen”. De presentatie van Rotterdam ging 
verder in op de technische kant van verleden, 
heden en de - gebruikersgerichte - toekomst van 
het Rotterdamse 3D-stadsmodel.
Joris Goos, manager, keek terug op de aanpak 
in de begintijd van 3D, Rotterdam 3D versie 1.0 

genoemd. De gedachte in 2009 was: eerst een 
model maken, dan volgen de toepassingen 
vanzelf. Dankzij deze gedachte beschikt Rot-
terdam sinds 2010 over een 3D-stadsmodel in 
CityGML (LoD2). Joris concludeerde: het heeft 
gewerkt, er komen steeds meer vragen vanuit de 
organisatie richting Basisinformatie. Nu is het tijd 
om serieus door te pakken. Jane Hermans – van 
Ree vervolgde de presentatie met de ambitie voor 
Rotterdam 3D versie 2.0, het project dat in 2014 van 
start is gegaan. In het huidige project is de organi-
satie zelf het vertrekpunt. Hiervoor heeft Jane de 
expertise van Future Insight B.V. ingeschakeld. 

DPT-methodiek in Rotterdam
Rick Klooster presenteerde de aanpak van 
Future Insight (Figuur 3). Met de DPT-methodiek 
(de afkorting staat voor Data Processen Tools) 
staat de gebruiker centraal. Hoe kan het 

5CC in Rotterdam: internationale  3D-samenwerking

Figuur 1 - 5CC locatie Hotel New York (foto F. Rip). 

Figuur 2 - De bibliotheek (foto E. Kroes).

Blij dat we in 2010 

kozen voor CityGML 

als datamodel
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3D-stadsmodel de gebruiker optimaal bedie-
nen? Een serie interviews met gebruikers leerde 
dat er veel behoefte is aan samenwerking en 
standaarden. Als startpunt wordt de organisatie 
met haar werkprocessen gezien en daarop 
volgt de juiste aansluiting met techniek. Door 
Data slim en inzichtelijk te gebruiken, Processen 
met de gebruiker verder uit te denken en de al 
eraan gekoppelde Tools te gebruiken ontwik-
kelt het 3D-stadsmodel zich tot een gewenst, 
bruikbaar en volledig model. Future Insight 
gebruikt hiervoor een thematische benadering 
die uitgewerkt worden in 3-maandelijkse 
sprints. Dit maakt het geheel behapbaar en zet 
aan tot interdisciplinaire samenwerking en het 
werken in gestandaardiseerde processen.
Na deze uiteenzettingen was de beurt aan de 
andere 5CC-steden om een overzicht te geven 
van hoe het er voor staat met de 3D-modelle-
ring van hun stad.

Den Haag (Friso Penninga)
De stad heeft een 3D-model in City GML 
gebouwd, zonder oppervlaktetextuur. Dat 
benadrukt dat je kijkt naar een versimpeld 
model. De basis daarvan was AHN2, waarmee 
ook een 3D-terrein is toegevoegd. AHN als 
bron heeft echter een te lage actualiserings-
frequentie. Met het model zijn onder meer 
verkeerslawaaianalyses gemaakt. De EU stelt 
aan zulke analyses geen hogere eis dan het 
gebruik van LoD1-objecten (LoD = Level of 
Detail). De modelobjecten bevatten op dat 
niveau niet meer detail dan de voetafdruk 

plus hoogte van gebouwen. De Omgevings-
wet veroorzaakt qua 3D de overgang van aan-
bodsturing naar vraagsturing. De gebruikers 
willen dynamische 3D-omgevingsmodellen 
kunnen inzetten.
Het plan is om verdere 3D-modelactualisering 
te baseren op puntenwolken, afgeleid 

uit overlappende stereofoto’s met 2,5 cm 
resolutie, in combinatie met BAG-bestanden. 
Ook zullen texturen worden gemaakt om de 
gebouwobjecten mee te bekleden. Voor spe-
cifieke analyses zullen varianten op het model 
worden gemaakt. Friso ziet de Omgevingswet 
als drijvende kracht achter de ontwikkeling 
naar 3D-GIS. Zijn conclusie: we hebben in Den 
Haag twee grote vragen: 1. gaan we LoD2 
realiseren? en 2. wat zal de killer app van het 
3D-model zijn?

 Hamburg (Walter Sieh,  
Ekkehard Matthias) 

De stadstaat Hamburg is uniek omdat het 
als enige Land in de Bondsrepubliek een 
eigen Open Data wet heeft. In 2010 zijn 
LiDAR-scans gemaakt met 30 punten per 
m2 en 7 cm nauwkeurigheid. Hiermee zijn 
LoD1- en LoD2-(voetafdruk+daktype)datasets 
gemaakt en ook een digitaal terreinmodel met 
1 meter resolutie. Het 3D-model van de stad 
wordt gebruikt om te analyseren aan welke 
gebouwen verdiepingen kunnen worden 
toegevoegd, waar overstromingsgevaar is, de 
mate van zoninstraling (Figuur 4), en wat de 

zichtbaarheid van objecten is. Behalve dat er 
heel gedetailleerde visualisaties mee worden 
gemaakt, is er ook een team van 3 personen 
ingehuurd om met gebruik van hout en 
3D-printers een stadsmaquette te maken en 
bij te houden, schaal 1:500. Aan het digitale 
model zijn vanuit de LAS-data ook boomob-
jecten toegevoegd. Daarnaast is er Augmen-
ted Reality gerealiseerd. De LoD1-objecten 
worden eens per jaar geactualiseerd, terwijl 
actualisering van LoD3- en LoD4-objecten 
alleen projectgewijs gedaan wordt.

5CC in Rotterdam: internationale  3D-samenwerking

Figuur 3 - Rick Klooster van Future Insight (foto E. Kroes).

Figuur 4 - Zoninstraling in het 3D-model (bron: pre-
sentatie Hamburg).

Stad Oppervlakte 
(km2)

Inwoners

Den Haag 100 550.000

Helsinki 214 621.000

Rotterdam 326 625.000

Hamburg 755 1.750.000

Wenen 414 1.800.000

Singapore 716 5.400.000

3D-data is geen  

toekomst meer, we 

zitten er middenin
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Helsinki (Jarmo Soumisto, Timo Tolkki)
Sinds 1999 heeft Helsinki gewerkt aan een 
3D-stadsmodel conform CityGML op LoD1-
niveau, gebaseerd op LiDAR-opnames. 
Dat omvat ook 10cm-hoogtelijnen. Voor onge-
veer 50% van de stad zijn ook LoD2-gebou-
wen beschikbaar. De gebouwen hebben geen 
attributen.
Het plan van Helsinki voor verdere 3D ontwik-

keling omvat modelverbetering, gebaseerd 
op LiDAR luchtopnames met 20 punten/
m2. Sterke kanten van Helsinki zijn dat er een 
cultuur van Open Data heerst en er een groot 
aantal IT-vaardige bedrijven is gevestigd. 
Figuur 5 geeft een schema van de benadering 
van het digitale stadsmodel in Helsinki.

Singapore (Ken Soh)
In deze stadstaat, de grootste van de 5CC-
steden en het kleinste land van Zuidoost-Azië, 
is de ontwikkeling van een 3D-model nog niet 

zo ver ontwikkeld. Er is wel in een periode van 
6 weken een 3D-model gemaakt waarin zowel 
GIS- als CAD- en BIM-bestanden voor een 
proefgebied werden samengebracht. Maar 
er zal de komende twee jaar nog veel werk 
nodig zijn om te werken aan een nationale 
3D-standaard en het vergroten van het 

3D-bewustzijn. De achterliggende ambitie is 
meerdere overheidsinstellingen bij elkaar te 
brengen om complexe problemen op te los-
sen. Als uitdagingen noemde de spreker onder 
meer: het implementeren van Geo-BIM en de 
vraag hoe een 3D-model op LoD2-niveau bij 
te houden.

We gebruiken nu 

LOD2, we willen 

naar LOD3 toe

Figuur 5 - Helsinki’s stadsinformatiemodel (bron: presentatie Helsinki).

Figuur 6 - Het 3D-model van Wenen (bron: presentatie Wenen).
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Wenen (Lionel Dorffner)
Het hoogteverschil in deze gemeente is onge-
veer 300 meter, dus evenveel als in heel Neder-
land, zo benadrukte de spreker. In Wenen werd 
vanaf 2002 een 3D-model gemaakt, enkel 
voor stadsplanning. Tegenwoordig wordt het 
model gebruikt voor zichtbaarheidsanalyses, 
samen met het terreinmodel, voor architec-
tuurprijsvragen. Voor het model zijn ook de 

posities van 30 bomen ingemeten. Sinds 2014, 
en dat was een mijlpaal, is gratis datalevering 
mogelijk. In Oostenrijk wordt geen CityGML 
gebruikt. De focus voor het komend jaar zal 
zijn: vaker veranderingsdetectie, verbetering 
van datalevering, aandacht voor BIM, aandacht 
voor bijhouding en toevoeging van straat-
meubilair. Het toepassen van texture-mapping 
op LoD2-objecten helpt om duidelijk te krijgen 
waar het model niet klopt. Volgens de spreker 
is de belangrijkste uitdaging in Wenen om alle 
belanghebbenden bij elkaar te krijgen.

DPT Workshop
Juist voor het succesvol aansluiten bij de 
behoeften van deze belanghebbenden heeft 
Future Insight de DPT-methode ontwikkeld die 
in Rotterdam gebruikt wordt. Om de andere 
deelnemers kennis te laten maken met deze 
methode en hen zo  handvatten te geven 
om techniek en gebruikers met elkaar te 

verbinden werd een korte workshop gegeven. 
De workshop was speels en bracht tegelijkertijd 
goed inzicht in de belangrijkste kenmerken 
van deze aanpak. Het gezelschap werd in drie 
teams verdeeld, die elk een interview met een 
potentiële gebruiker moesten voorbereiden, het 
motto: design for users. Per team werd het soort 
gebruiker (bv. architect, PR & Marketing mana-
ger) gekozen uit zes mogelijkheden door een 
dobbelsteen te gooien. Het interview van een 

team met die gedobbelde gebruiker moest de 
3D-behoeften van die gebruiker duidelijk maken. 
Welke 3D-data heb je nodig, wat zou jouw werk 
makkelijker maken, wie zijn jouw gebruikers en 
wat voor gegevens hebben zij nodig?
Het hoeft niet te verbazen dat de behoeften 
van de –gespeelde- architect heel anders ble-

ken te zijn qua thematiek, actualiteit en detail-
lering dan het traditionele 3D-geoaanbod. 
Wèl verrassend is het dat zijn verwerkings-
gereedschap beperkt is tot AutoCAD Revit, 
SketchUp en Photoshop. Eigenlijk moet alles 
op zijn behoeften worden afgestemd, waarbij 
het natuurlijk cruciaal is aan te sluiten bij de 
achterliggende integrale 3D-infrastructuur. 
Dit vergt de nodige creativiteit, flexibiliteit en 
vakkennis van de aanbieder.

Conclusie
Uit de verschillende presentaties bleek dat 
de ontwikkelingen rond 3D-stadsmodellen in 
de vertegenwoordigde steden vergelijkbaar 
zijn. Het oppakken van BIM wordt gezien als 
belangrijk maar niet makkelijk, terwijl ook de 
bijhouding, met name op de detailniveaus 

boven LOD-1, een uitdaging is. Eén van 
de sprekers opperde, dat samenwerking 
misschien wel dé “killer-app” zal zijn voor de 
verder ontwikkeling van 3D-modellering. 

Verder lezen
• Over DPT: Rotterdam 3D versie 2.0. Geo-Info 2015-3, p.28-30
• Over LOD: Stoter & Van den Brink: 3D en BGT. Geo-Info 2012-6 

p.30-34. https://bgtweb.pleio.nl/file/download/20935532 

Frans Rip (redacteur)
Eric Hagemans (redacteur)
Jane Hermans – van Ree (Gemeente Rotterdam)

Figuur 7 - Friso Penninga rapporteert aan het eind van 
de workshop over de uitkomsten van het interview 
(foto E. Kroes).

De bijhouding 

van een 3D-model 

is een uitdaging

BIM introduceren 

is lastig

Vlaamse studenten bedenken hesje met geolokalisatie

Studenten van de Thomas More hoge-
school in Mechelen hebben een interactief 
fluorescerend hesje ontwikkeld dat aan de 
hand van geolokalisatie kan bepalen waar de 
drager zich bevind. Dit kunnen kleuterleiders 
of ouders bijvoorbeeld gebruiken om ervoor 
te zorgen dat ze hun kinderen niet kwijtraken. 
Via een smartphone-applicatie krijgen ze een 
waarschuwing op het moment dat het kind te 
ver uit hun buurt gaat.
Informatiemanagement & Security studenten 
van de Mechelse hogeschool kregen twaalf 
weken lang de tijd om voor het vak ‘Design 
Lab’ een draagbaar stukje elektronica te ont-

wikkelen. Naast een gelikt uiterlijk moest het 
apparaatje ook een maatschappelijk relevant 
probleem oplossen.
Zo kwamen zes Vlaamse studenten op het 
idee om een fluorescerend hesje te ontwik-

kelen met geolokalisatie, gericht op scholen 
en jeugdverenigingen. Met het elektronische 
apparaatje in het hesje kunnen de kinderen 
te allen tijde worden gelokaliseerd. Daarnaast 
zorgt het fluorescerende hesje voor extra zicht-
baarheid.
Één van de juryleden die de uitvindingen van 
de studenten beoordeelde zag meteen toe-
komst in het interactieve fluorescerende hesje 
en bood aan om enkele tienduizenden euro’s 
te investeren in het commercialiseren van het 
idee. Naast het lokaliseren van kinderen, is het 
apparaatje ook uitermate geschikt voor bij-
voorbeeld auto’s of huisdieren.
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‘Zoals reeds vermeld in de vorige nieuws-
brief kan de online dienst www.watwaswaar.
nl niet bestaan buiten de projectomgeving 
waarin zij vanaf haar ontwikkeling is ingebed. 
Het project Erfgoed & Locatie (E&L) heeft er-
voor gezorgd dat een eerder voornemen om 
WatWasWaar te beëindigen werd afgewend. 
Dankzij bekostiging vanuit dit project kon 
de website in de afgelopen 3,5 jaar online 
gehouden worden. Wanneer het project E&L 
op 31 december 2015 wordt afgerond, zal het 
onderhoud en beheer van www.watwaswaar.
nl alsnog worden beëindigd. Dit heeft tot 
gevolg dat de website vanaf 1 januari 2016 
niet meer beschikbaar zal zijn - zowel de 
functionaliteit als de presentatie op één plek 
van de in WatWasWaar bij elkaar gebrachte 
collecties wordt daarmee in de huidige vorm 
beëindigd.

Het E&L-team heeft zich ervoor ingespannen 
om, in samenwerking met de eigenaren van 
alle aanwezige collecties, de content van 
WatWasWaar op basis van open technologie-
en beschikbaar te krijgen. De prioriteit is ge-
legd bij de collectie scans van de Kadastrale 
Kaarten 1811-1832. Deze is inmiddels onder-
gebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Het hernieuwd online brengen 

van de andere in WatWasWaar aanwezige 
collecties zal in overleg met de oorspronke-
lijke collectie-eigenaren in de loop van 2016 
plaatsvinden. Het is uiteindelijk aan hen om 
te besluiten hoe en wanneer deze weer on-
line beschikbaar zullen komen.

We willen graag benadrukken dat de in Wat-
WasWaar aanwezige datasets zeer zeker niet 
worden vernietigd. De projectpartners van 
E&L beschikken over de originele digitale 
data die via WatWasWaar online te raadple-
gen was en zullen zorgen voor teruglevering 
aan de collectie-eigenaren. E&L zal deze data 
niet zelf online beschikbaar stellen of exploi-
teren, en ook niet zonder toestemming van 
de betreffende eigenaren beschikbaar stellen 
aan derden.

De online dienst www.watwaswaar.nl  
met kadastrale scans, RAF-
luchtfoto’s uit WOII, scans van oude 
kaartboeken en van Topografische 
Militaire Kaarten (Veldminuten, 
Nettekeningen, Bonnebladen, 
GSGS-kaarten WOII) verdween 
per 1 januari. In dit tijdschrift 
was het deels vervangende  
www.topotijdreis.nl al aan de 
orde. Geo-Info informeert in deze 
romptekst met informatie uit de 
WatWasWaar-nieuwsbrief van 
december. Het voegt daar wel drie 
citaten van elders in kadertjes bij.

Door Adri den Boer

WatWasWaar weg, data ver snipperd
‘Bij WatWasWaar kun je de uitstekende 
scans (300dpi op de oorspronkelijke 
schaal) voor een vriendenprijsje op cd 
bestellen om die dan als basis te gebrui-
ken voor eigen onderzoek.’

R. van der Schans, De ontsluiting van het 
kadastraal verleden  een bron van zorg, 
in: GeoInfo 20095, p. 150

‘Opnieuw dreigt een schat aan historische informatie op de geschiedenis van de 
Internet-schroothoop te eindigen. 1984 blijkt dus toch volop te bestaan: WatWasWaar 
wordt per 1 januari 2016 beëindigd.’

Martin Jongkoen op: www.stamboomforum.nl (eind 2015) 

http://www.watwaswaar.nl
http://www.topotijdreis.nl
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Scans van de Kadastrale Kaarten 1811-
1832 beschikbaar via de Beeldbank RCE
De scans van de collectie Kadastrale Kaar-
ten 1811-1832 (Verzamelplans, Minuutplans 
en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels) zijn 
inmiddels overgedragen aan de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en be-
schikbaar via de Beeldbank van de RCE op 
beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Er zijn ver-
schillende manieren om in de Beeldbank de 
scans te vinden, sorteren en filteren - een 
eerste startpunt is de gehele collectie scans, 
gesorteerd op documentvolgorde (op basis 
van de gemeentecodering): bit.ly/1PkZ3gx.

De scans zijn online kosteloos te raadple-
gen; een download van een scan in lage 
resolutie (800x800 pixels) is eveneens kos-
teloos. Momenteel wordt voor het down-
loaden van scans in hoge resolutie de stan-
daardvergoeding van 5 euro gevraagd, die 

ook geldt voor alle soortgelijke collecties in 
de Beeldbank van de RCE. In overleg met 
de juridische afdeling van de RCE wordt 
inmiddels bekeken of hiermee de Wet her-
gebruik overheidsinformatie goed wordt 
geïnterpreteerd.

Overige collecties in WatWasWaar
We hebben veel vragen ontvangen over de 
overige collecties in WatWasWaar. Tijdens het 
project Erfgoed & Locatie is prioriteit gegeven 
aan het veiligstellen van de kerncollectie van 
WatWasWaar: de digitale collectie Kadastrale 
Kaarten 1811-1832 - de scans van de verzamel-
plans, minuutplans en OAT-bladen. Alle andere 
collecties worden niet overgedragen aan de 
RCE. Dit zijn onder andere de RAF-luchtfoto’s 
uit WOII, de sets met gedigitaliseerde perceels-
informatie uit de OAT-bladen (van Overijssel, 
Friesland en diverse kleinere delen van Ne-
derland), verschillende collecties scans van 

oude kaartboeken en de collectie scans van 
Topografische Militaire Kaarten (Veldminuten, 
Nettekeningen, Bonnebladen, GSGS-kaarten 
WOII). Zoals hierboven al gemeld, zullen de 
projectpartners van E&L met de collectie-
eigenaren overleggen over de mogelijkheden 
om deze collecties zo spoedig mogelijk weer 
online beschikbaar te krijgen.

Nieuwsbrief WatWasWaar in 2016
Het doel van het project Erfgoed & Locatie was 
om op basis van open technologieën produc-
ten te ontwikkelen voor erfgoedinstellingen, 
ten behoeve van de beschikbaarstelling van 
digitaal erfgoed met een geografische compo-
nent. Er is bijvoorbeeld een viewer ontwikkeld 
die erfgoedinstellingen kunnen inzetten voor 
het tonen van erfgoedobjecten op een kaart, 
aan de hand van beschikbare locatiegegevens. 
De demoversie van deze viewer is inmiddels 
gereed. Een eerste implementatie ervan zal 
de scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832 
opnieuw via een kaartviewer ontsluiten. Wan-
neer dit is gerealiseerd zullen wij daarover 
uiteraard berichten via deze nieuwsbrief. Ook 
nieuws over de andere collecties in WatWas-
Waar zullen wij in 2016 nog via de nieuwsbrief 
van WatWasWaar verspreiden.’

Adri den Boer, redacteur

WatWasWaar weg, data ver snipperd

‘U weet het: WatWasWaar is inhoudelijk echt een schatkamer, als het gaat om wat het 
zoal te bieden heeft, om het aanbod aan prachtige historische kaarten en heel veel 
informatieve kadaster-registers, maar (we vervallen in herhaling) qua “bedieningsgemak” 
en gebruikersvriendelijkheid is het m.i. een absoluut drama, dat de ergste herinneringen 
oproept aan pakweg Oost-Duitsland anno 1957: broddelwerk, gammel, armoedig, slecht 
doordacht, onhandig, grundfalsch oftewel fundamenteel verkeerd, rotzooi.
(…) Hoe ziet dit er nu uit, die collectie van WatWasWaar voortaan bij de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed? De eerste indruk is prima, getuige de mooie, rustige, dege-
lijke, aandachtige presentatie, en de goede koppeling tussen de diverse beschikbare 
documenten (registers en kaarten); het lijkt erop, dat de collectie voortaan bij de 
beeldbank van de RCE wel in deskundige, liefdevolle, goede handen zal zijn.’

Dimitri Vlas op: www.stamboomforum.nl (eind 2015) 

Awards op BeGeo

Tijdens de komende BeGeo-conferentie 
op 3 maart co-organiseert AM/FM-GIS Belux 
de tweede uitgave van de Belgische GeoSpa-
tial Awards. Hierbij de link voor meer informa-
tie: www.begeo.be/geospatial-awards/. Vanuit de 
voorstellen worden vijf professionele voorstellen 
en vijf eindwerken uitgenodigd om op BeGeo 
hun voorstel te presenteren. De presentatie dient 
te gebeuren in een Pecha Kucha: een voorstelling 
van 20 dia’s, die ieder 20 seconden zichtbaar zijn.

Hans Breemersch (amfmgisbelux@gmail.com)

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
http://bit.ly/1PkZ3gx
http://www.begeo.be/geospatial-awards/
mailto:amfmgisbelux%40gmail.com?subject=
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Hoe zit het met de zakelijke  rechtvaardiging van  
GeoICT-projecten bij de ove rheid en kan deze beter?

 Wat verstaan we eigenlijk onder  
zakelijke rechtvaardiging?

Een meer gangbare benaming voor zakelijke 
rechtvaardiging is business case. Toch is voor de 
term ‘zakelijke rechtvaardiging’ gekozen om aan 
te sluiten bij de terminologie van de Algemene 
Rekenkamer en de Commissie Elias. 
Onder ‘zakelijke rechtvaardiging’ verstaan we 
een onderbouwing van het besluit om te inves-
teren. De onderbouwing is gebaseerd op de 
berekening van de kosten ten opzichte van de 
baten, waarbij uiteraard de baten groter moeten 
zijn dan de kosten. Hiervoor dient vanzelfspre-
kend de hele gebruiksduur van de investering 
in ogenschouw te worden genomen. De onder-
bouwing  kan en moet voor aanvang van 
een GeoICT-project bij de overheid worden 
gemaakt en regelmatig, tijdens de uitvoering 
van het project, worden  geactualiseerd.
In de literatuur worden verschillende bereke-
ningsmethoden voor de zakelijke rechtvaardi-
ging beschreven, die verschillende aspecten 
van de zakelijke rechtvaardiging belichten. 
In veel gevallen is het daarom verstandig 
meerdere berekeningsmethoden naast elkaar te 
gebruiken [2]. 
Niet alle berekeningsmethoden lijken geschikt 
voor publieke organisaties, die onderdeel 
uitmaken van de overheid. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de Return on Equity (ROE-)methode, 
simpelweg omdat binnen de diensten van de 
overheid geen sprake is van equity, ofwel aan-
delen. Anderzijds kan de overheid wel besluiten 
om een ICT-project vanuit een rechtspersoon 
uit te voeren en daarin aandelen uit te geven, 
bijvoorbeeld vanuit een overheids-BV. Het is 
zaak om een financieringsvorm te kiezen die in 
lijn is met het GeoICT-project!

 Wat zeggen de Algemene Rekenkamer 
en de Commissie Elias over problemen  
rondom de zakelijke rechtvaardiging 
(het gaat hierbij om ICT-projecten bij 
de Rijksoverheid)?

De Algemene Rekenkamer (AR) zei al in 2007 
en in 2008, dat elk ICT-project bij de Rijksover-
heid een zakelijke rechtvaardiging nodig 
heeft [3] en zij herhaalde dit nog eens in 2013 
[4].  Ook zei de AR al in 2007 dat, wanneer de 
zakelijke rechtvaardiging van een ICT-project 

is weggevallen, het nodig is een exitstrategie 
te volgen [5]. In 2008 deed de AR verslag van 
haar onderzoek naar een aantal specifieke 
projecten [6]. De AR gaf aan dat een zakelijke 
rechtvaardiging onontbeerlijk is [7].

Ook de Commissie Elias (hierna: de Commissie) 
sprak recentelijk nog veelvuldig over de zake-
lijke rechtvaardiging van ICT-projecten bij de 
Rijksoverheid [8]. De Commissie is van mening 
dat te vaak een goede en actuele zakelijke 
rechtvaardiging bij een project ontbreekt [9]. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 6 projecten 
SVB Tien [10], EPD [11], C2000 [12], mGBA [13], 
werk.nl [14] en WE-DO [15]. De Commissie 
zegt op meerdere plaatsen in haar rapport 
[16], dat voor elk ICT-project weliswaar een 
zakelijke rechtvaardiging hard nodig is, maar 
dat het niet genoeg is, als deze er is voordat 
een project wordt begonnen. De zakelijke 
rechtvaardiging moet tijdens de uitvoering 
van het project regelmatig tegen het licht 
worden gehouden en zo nodig bijgewerkt [17]. 
Te vaak wordt een zakelijke rechtvaardiging 
enkel als een eenmalig middel gezien om 
budget los te krijgen (business-case, klaar 
is Kees) [18].  Door een goede en actuele 
zakelijke rechtvaardiging kan de schade van 
een uit de hand lopend ICT-project volgens 
de Commissie worden beperkt [19]. Het BIT 
moet bij projecten boven de 5 miljoen euro 
een starttoets uitvoeren en de uitkomst moet 
worden opgenomen in de zakelijke rechtvaar-
diging van het desbetreffende project [20].

 Kunnen we concluderen dat een goede 
zakelijke rechtvaardiging bij ICT-pro-
jecten voor de Rijksoverheid ontbreekt 
of deze gebrekkig is?

Ja, zowel de AR (in 2007 en 2008) als de Com-
missie Elias (in 2014) zeggen dat in veel (de 
Commissie Elias: alle onderzochte) gevallen 
een goede en actuele zakelijke rechtvaardi-
ging voor ICT-projecten bij de Rijksoverheid 
ontbreekt. De Commissie Elias voert hierbij 
een zestal concrete projecten aan. Uit de 
rapporten van AR en de Commissie Elias volgt 
dat in de 7 (!) jaar tussen 2007 en 2014 geen tot 
weinig resultaat is geboekt op het onderwerp 
‘zakelijke rechtvaardiging’. Alleen aandacht 

Hoe zit het met de zakelijke 
rechtvaardiging [1] van GeoICT-
projecten bij de overheid en kan 
deze beter? Het laatste zinsdeel 
wordt in het kader van dit artikel 
meer precies  geformuleerd: kan 
de zakelijke rechtvaardiging een 
grotere bijdrage leveren aan 
het behouden van grip, al bij 
de afbakening van een GeoICT-
project van de overheid, en daarna, 
tijdens de uitvoering van dit 
GeoICT-project op de doorlooptijd, 
kwaliteit en kosten? En als een 
zwaardere rol van de zakelijke 
rechtvaardiging zinvol is, hoe 
moet die dan in het vat worden 
gegoten? Dit artikel geeft een 
eerste antwoord op deze vragen.

Door Jos Anneveld
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vragen voor het onderwerp, is blijkbaar niet 
genoeg! En als dit geldt voor ICT-projecten bij 
de Rijksoverheid, dan is het zeker de moeite 
waard goed in de gaten te houden of dit ook 
geldt voor GeoICT-projecten voor de verschil-
lende overheden.

Waarom is dit eigenlijk een probleem?
Als de zakelijke rechtvaardiging voor een 
GeoICT-project, de onderbouwing van het 
besluit om te investeren in een GeoICT-pro-
ject, ontbreekt, gebrekkig is, of niet of gebrek-
kig wordt bijgehouden, missen we essentiële 
informatie over kosten en opbrengsten van dit 
GeoICT-project. Het kan dan zo zijn dat een 
project verlieslatend is, of onverantwoorde 
risico’s op verlieslatendheid met zich mee-
brengt zonder dat wij dat zelfs maar weten, 
en dan hebben we het nog niet eens over het 
incalculeren van risico’s!

 Hoe pakken we het probleem aan en 
zoeken we een oplossing?

Het is begrijpelijk dat er aan de zakelijke recht-
vaardiging weinig tot niets is gebeurd tussen 
2007/2008 en 2014! De analyse dat er één en 
ander mankeert aan de opstelling en bijhou-
ding van de zakelijke rechtvaardiging is op 
zich goed en helder, maar we zijn er hier niet 
mee. Verdere en diepere analyse zijn nodig. 
De ervaring leert dat het probleem rondom 

de zakelijke rechtvaardiging meer kanten 
heeft, meerdere aspecten spelen een rol.

Ten eerste is er een discipline-component 
(discipline in de betekenis van kennisgebied). 
Er zijn minimaal 3 disciplines (ook nog eens in 
hechte samenhang) nodig voor de opstelling 
en bijhouding van een zakelijke rechtvaar-
diging: zowel vanuit de business (minimaal 
1, mogelijk meer afhankelijk van de business 
waar het om gaat) die leidend moet zijn als de 
GeoICT- en financiële disciplines.

Ten tweede is er een economisch-technische 
component. De projectleider moet, met de 
hulp van de financiële en de GeoICT-discipli-
nes, en met inschakeling van nog één of meer 
business-disciplines, een zakelijke rechtvaardi-
ging kunnen opstellen en bijhouden. De pro-
jectleider moet uiteraard het verhaal erachter 
blijven begrijpen om actief te kunnen sturen, 
en nog wel gedurende de gehele looptijd van 
de investering!

Ten derde, en dat is nog lastiger dan de vorige 
twee componenten, is er een cultuuromslag 
nodig met als gevolg dat niet meer wordt 
gedacht “Business-case, klaar is Kees”, maar de 
zakelijke rechtvaardiging gaat leven gedu-
rende de gehele levensloop van een bepaalde 
GeoICT-oplossing. 

Al deze aspecten moeten gelijktijdig en in 
samenhang worden aangepakt, om het 
probleem te kunnen oplossen. 

De Commissie Elias lijkt zich te zeer en voor-
namelijk te richten op het bureau BIT en op de 
formele afdwinging van de regels.

Begin van een oplossing
Eenduidigheid

Begonnen moet worden met een eenduidige 
opstelling van de zakelijke rechtvaardiging. 
Dit zeggen de Commissie Elias en de verant-
woordelijke minister voor Wonen en Rijksdienst, 
de heer Blok, ook. Nogmaals, het gaat hier om 
ICT-projecten in het algemeen, op Rijksniveau.
De Commissie zegt al direct, wanneer zij 
het heeft over het Bureau ICT-Toetsing (het 
BIT), bij de eerste BIT-regel [21], dat voor elk 
ICT-project bij de Rijksoverheid een zakelijke 
rechtvaardiging moet worden opgesteld waar 
alle belangrijke onderdelen om een besluit 
gedegen te kunnen nemen in voorkomen. 
Volgens de tiende BIT-regel dient de zakelijke 
rechtvaardiging een heldere aanbestedings-
strategie te bevatten [22]. Dit zijn uiteraard 
goede aanbevelingen, noodzakelijk, maar niet 
voldoende! Het is niet genoeg om aandacht 
te vragen voor de problematiek, maar, zoals 
gezegd, moet een oplossing worden gezocht 
door gelijktijdige aanpak in samenhang van 
discipline-, technische en cultuurcomponenten. 
En de zakelijke rechtvaardiging moet vervolgens 
worden bijgehouden!
De minister voor Wonen en Rijksdienst geeft 
aan [23], dat er met de BIT-vragen een testfase 
zal zijn, waarin de vragen worden uitgeprobeerd 
bij concrete projecten en voorgelegd aan des-
kundigen. Daarna zullen de BIT-vragen definitief 
worden vastgesteld. Wel geeft de minister aan 
dat de vragen per project kunnen verschillen, 
maar met variatie moet met terughoudendheid 
worden omgegaan om vergelijkbaarheid van 
projecten zoveel mogelijk te garanderen.

Er moet eenduidig worden bepaald hoe 
een zakelijke rechtvaardiging voor GeoICT-
projecten binnen de overheid moet worden 
opgesteld en bijgehouden. Het ligt voor 
de hand dat dit wordt voorbereid door een 

Hoe zit het met de zakelijke  rechtvaardiging van  
GeoICT-projecten bij de ove rheid en kan deze beter?
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werkgroep, bestaande uit deskundigen op 
het gebied van business, GeoICT en financiën. 
Eenduidigheid over zo mogelijk alle GeoICT-
projecten is vereist voor de beheersbaarheid 
en om de kwaliteit te waarborgen.
De opstelling en het bijhouden van de 
zakelijke rechtvaardiging voor een concreet 
GeoICT-project moeten in nauwe samen-
werking tussen projectleider en business-, 
GeoICT- en financiële disciplines gebeuren. 
Voor beter inzicht en praktische vaardigheid 
zullen cursussen nodig zijn, zowel voor de pro-
jectverantwoordelijken als voor de business-, 
GeoICT- en financiële mensen.
Vaststelling van de zakelijke rechtvaardiging 
moet gebeuren door het orgaan waaraan de 
projectleider rapporteert. In veel gevallen zal 
dit een Stuurgroep zijn.

Het is nodig dat eenduidig, in elk geval in 
eerste instantie voor die GeoICT-investeringen 
die voorgelegd gaan worden aan het BIT 
(dus boven 5 miljoen euro), wordt bepaald 
welke methode (of combinatie van metho-
den) wordt gebruikt bij de berekening of 
een GeoICT-investering bij de Rijksoverheid 
gerechtvaardigd is én blijft. Hierbij is het ver-
standig om aan te sluiten bij ICT-investeringen 
in het algemeen. Met eenduidigheid wordt 
bewerkstelligd dat de kwaliteit van de zakelijke 
rechtvaardiging hoog kan zijn (omdat veel 
aandacht kan worden besteed aan de eenma-
lige opstelling van het model) en dat het BIT 
zich snel kan inwerken in de materie. 
Er moet een methode (of combinatie van 
methoden) worden gekozen of ontwikkeld, 
die optimaal in lijn is met de ICT-investeringen 
bij de overheid. Hierbij moeten investerings-
beslissingen en investeringsbeoordelingen 
gedurende de looptijd, van een GeoICT-
project binnen een overheidsomgeving  goed 
mogelijk zijn. Het spreekt voor zich dat in 
de berekening de volledige looptijd van de 
investering wordt betrokken.

Er zijn wettelijke waarborgen nodig dat de 
zakelijke rechtvaardiging eenduidig is en 
regelmatig wordt geactualiseerd. Wettelijk 
moet worden vastgelegd dat de contracten 
hieromtrent waarborgen bevatten.

Kennis
Wil een zakelijke rechtvaardiging een zinvol 
leven kunnen leiden gedurende de gehele 
gebruiksperiode van de investeringsbeslissing 
(in tegenstelling tot het nu gangbare business-
case, klaar is Kees), dan is kennis nodig hoe 
deze wordt opgesteld en bijgehouden. Veel 
mensen hebben echter geen idee, hoe een 
zakelijke rechtvaardiging moet worden opge-
steld en welke berekeningen hiervoor vereist 

zijn, laat staan hoe ze de zakelijke rechtvaar-
diging in de loop der tijd moeten bijhouden. 
Er moet een gedegen instructie worden 
opgesteld en een goede opleiding is nodig.

Bijhouding  zakelijke rechtvaardiging
Wanneer het tijdens de uitvoering niet lukt 
om de bijgewerkte business-case sluitend te 
krijgen, moet het desbetreffende ICT-project 
worden bevroren of gestopt. Het BIT moet 
hierop volgens de Commissie Elias controleren 
[24]. Volgens de Commissie zijn waarborgen 
nodig dat een goede zakelijke rechtvaardiging 
wordt opgesteld [25] en ook daadwerkelijk 
wordt geactualiseerd [26] en benut [27]. Hierbij 
moeten beheerkosten en levensduurkosten 
van het ICT-project niet worden vergeten [28]. 
Dit geldt onverkort voor Geo-ICT-projecten!

Het is uitermate belangrijk dat de cultuurom-
slag van ‘business-case, klaar is Kees’, wordt 
gemaakt naar een zakelijke rechtvaardiging die 
regelmatig tegen het licht wordt gehouden en 
zo nodig bijgesteld. Daarvoor is het nodig dat 
één en ander wordt geformaliseerd. Eerder wer-
den al genoemd, vanuit de kennis-(discipline-)
component, economisch-technische en 
culturele component,  (1) het opstellen van een 
eenduidig model voor de zakelijke rechtvaar-
diging en cursussen om de kennis op peil te 
brengen en te houden en gevoel bij te brengen 
en (2) de verplichting die de verschillende 
onderdelen van de Rijksoverheid naar het 
BIT hebben om de zakelijke rechtvaardiging 
regelmatig tegen het licht te houden en zo 
nodig bij te stellen. Natuurlijk zijn voornoemde 
vereisten belangrijke voorwaarden. Maar dat is 
niet genoeg! Top-down moeten voorgaande 
vereisten worden ondersteund dat een zakelijke 
rechtvaardiging niet wordt gezien als een 
drempel die moet worden genomen, maar als 
een belangrijk hulpmiddel voor de bepaling en 
de beoordeling van de investeringsbeslissing 
gedurende de gehele periode waarvoor de 
investering geldt. De leidinggevenden moeten 
daarom zelf goed weten wat een goede zake-
lijke rechtvaardiging inhoudt en prioriteit geven 
om deze regelmatig met de projectleider te 
bediscussiëren.

Slotopmerkingen
De zakelijke rechtvaardiging voor GeoICT-
projecten bij de overheid leeft onvoldoende. 
Als deze al wordt gemaakt, wordt in te veel 
gevallen  gedacht “business-case, klaar is Kees”. 
En in zo’n geval ontbreekt essentiële informa-
tie over de kosten en baten van het  desbe-
treffend GeoICT-project. Om dit probleem te 
ondervangen is het nodig dat de projectleider 
volgens een eenduidige methode een 
business-case kan opstellen en bijhouden 

gedurende de looptijd van de investering, en 
ook gevoel heeft en houdt bij de business-
case in de loop der tijd. Het is nodig dat de 
zakelijke rechtvaardiging regelmatig tegen het 
licht wordt gehouden en zo nodig geactua-
liseerd. Eisen vanuit het BIT en aandacht van 
leidinggevenden helpen hierbij.

Referenties
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Vacature community-manager  
Geo-Informatie Nederland
De vereniging Geo-Informatie Nederland is op zoek naar een community-manager. Eigenlijk: een verbinder en aanjager. Door de 

veranderde omstandigheden binnen en buiten onze vereniging heeft het bestuur besloten om een manager aan te stellen om 

marketing en communicatie te coördineren binnen GIN.

Het bestuur vindt deze functie essentieel voor de continuïteit van de vereniging en om die reden  door een professionele kracht 

dient te worden uitgevoerd. GIN zoekt een gekwalificeerde kandidaat, met aantoonbare ervaring op het gebied van community-

management en kennis van de wereld van GIN. Gedacht wordt aan taakuitvoering van ca. 1 dag per week gedurende 1 jaar. 

Kortom: ca. 400 uur. Het bestuur van GIN stelt hiervoor een budget van max. 20k€ beschikbaar.

Te bereiken doelen:
• Een betere communicatie met en tussen onze leden;

• Een aantoonbaar betere zichtbaarheid van GIN; 

• Op slimme wijze voordelen voor onze leden bedenken en invoeren;

• Deze kandidaat werkt continu aan verbetering in persoonlijke aandacht voor onze leden,  

uiteraard op een open en transparante wijze;

• Samenwerking met overheid, bedrijfsleven en onderwijs heeft voortdurend de aandacht,  

GIN wil hierin een verbindende factor zijn; 

• Ook internationaal wil GIN haar positie duidelijker profileren. 

Taken community-manager
De community-manager is verantwoordelijk voor de positionering van de online community, legt daarbinnen de juiste 

verbindingen en jaagt de community aan. 

Daarnaast verwachten wij van de community-manager dat deze een adviserende rol heeft richting het bestuur. De community-

manager werkt als verbinder, coördineert vragen vanuit onze leden, beantwoordt deze, houdt overzicht over de belangrijke 

issues die spelen in de community en jaagt deze aan. Daarnaast verwachten we van de community-manager dat deze de 

(technische) mogelijkheden van de community deelt met onze leden d.m.v. het geven van workshops en het geven van 

toelichting op de werking van de community tijdens de regiobijeenkomsten. 

Dit uit zich in een duidelijke en zichtbare rol van onze community-manager door leveren van content en moderatie. Blogposts, 

live chats, nieuws, advies, discussies rondom thema’s, bijeenkomsten in allerlei vormen, competities, opdrachten, interviews, 

filmpjes en andere media. De community-manager benut alle denkbare mogelijkheden die ingezet kunnen worden om onze 

leden actief te betrekken bij de vereniging van de toekomst. Wij verwachten dat de sollicitant, als onderdeel van de sollicitatie, 

hiervoor een jaarplan in hoofdlijnen opstelt. Dit plan zal onderdeel uitmaken voor de beoordeling van de geschiktheid van de 

kandidaat. Hierin zullen eveneens de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan worden beoordeeld.

Bij de sollicitatiebrief dient u naast het stappenplan op hoofdlijnen uw persoonlijke motivatie aan te geven. Tevens verwachten 

wij dat u beschikt over een uitgebreid netwerk in het geo-werkveld.

Een aantal kandidaten zal worden geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. Wanneer de keuze op u valt, zult u door het bestuur 

voor een periode van maximaal 1 jaar worden aangesteld als community-manager.

U kunt uw sollicitatiebrief uiterlijk vrijdag 04 maart 2016 met stappenplan en persoonlijke motivatie richten aan  

r.keppel@geo-info.nl en h.ensink@geo-info.nl.

mailto:r.keppel@geo-info.nl
mailto:h.ensink@geo-info.nl
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Op een prachtige locatie in het mooie Vlaamse plaatsje Lier werd op 
8 december 2015 een seminar belegd door onze zuiderburen, verenigd 
in FLAGIS (zie www.flagis.be). De contacten die we een maand tevoren 
hadden aangehaald op de GeoBuzz kreeg hiermee een vervolg en zullen 
nog verder uitgewerkt worden in de komende tijd. Een merkbaar gevolg 
zal zijn dat we onze Belgische collega’s de komende maanden uitvoerig 
aan het woord laten in de themarubriek: ‘Hoe gaat het in Vlaanderen?’ 
De eerste bijdrage staat elders in dit nummer.

De laatste jaren is er in Vlaanderen hard gewerkt 
om het GRB (Het Grootschalig ReferentieBestand) 
op te bouwen. De resultaten zijn er dan ook naar. 
Veel van deze informatie is inmiddels open data en 
te vinden op  
www.geopunt.be/kaart. Alweer ruim twee jaar 
is het resultaat van alle inspanningen beschik-
baar, want sinds eind 2013 is deze kaart gereed. 
Deze kunnen als WMS of WMTS en vanaf Q3-2016 
als WFS geraadpleegd worden. Er zijn zeker ver-
wantschappen met ‘onze’ BGT al zijn de verschillen 
misschien nog groter. Wij kunnen veel van elkaar 
leren als het gaat om het beheer en de bijhou-
ding van de kaartproducten via kruisbestuiving. 
Dit was een van de thema’s van deze studiedag 
en vormde de aanleiding om al kruisbestuivend 
onder andere bij monde van Ruud van Rossem, 
van het Programmabureau BGT van het ministerie 
van I&M, de Nederlandse situatie rond de BGT toe 
te lichten. Met nog steeds het vizier op de finish, 
formeel bepaald op 1 januari 2016. 
Het plenaire deel van de bijeenkomst werd 
afgetrapt door mw. Liesbeth de Wolf van het AGIV 
(agentschap informatie Vlaanderen). Zij gaf in een 
aantal inspirerende sheets aan wat de huidige 
stand van zaken is rondom meldingen, bijhouding 
en de toekomst van het GRB.  
Ruime aandacht was er voor de mutatie-aspecten 
van de GRB, waarbij het AGIV met behulp van 
GRB-bijhoudingsprocessen, de jaarlijkse CADMAP, 
de detectie vanuit de luchtfoto’s en de terreinbe-
zoeken AGIV zorgdraagt voor een nauwkeurige, 
actuele, volledige en juiste kaartinhoud. Ook is het 
per 1 januari 2016 verplicht om de revisiegegevens 
van nieuwe situaties (‘as-built’) conform de GRB-
specificaties aan te leveren aan het AGIV. Dat is 
een grote verandering in denken, maar de eerste 

resultaten zijn er. Nu de data per 4 december 
jongstleden open data zijn, is er een ware toe-
name van het aantal downloads zichtbaar en dat 
zal nog wel even aanhouden is de verwachting.

Van alle markten thuis
Het was goed om vast te stellen dat de circa 
150 aanwezigen vanuit verschillende achtergron-
den en bloedgroepen aan dit seminar deelnamen. 
Dat betekent dat het belang van een dergelijke 
studiedag in de breedte wordt ervaren; zowel 
landmeetkundigen als vastgoedontwikkelaars 
toonden hun belangstelling op deze dag. Best 
practices werden gedeeld en ontwikkelmoge-
lijkheden met elkaar bediscussieerd. Ook door-
ontwikkeling van de bestaande inhoud naar 
ontwikkelingen die we in Nederland in de BGT 
voor ons zien, zoals 3D-gebruik en toepassingen 
van plantopografie kwamen aan de orde. En nu 
er een grootschalig product beschikbaar is in 
Vlaanderen zal er onherroepelijk ook een proces 
van kaartverbetering van de kadastrale kaart gaan 
plaatsvinden. De GRB geeft daarvoor alle aanlei-
ding. Een kwaliteitsimpuls die navolging verdient 
in eigen land.

 Het geheim van de BGT: overeenkomsten 
en verschillen tussen GRB en BGT

Vervolgens heeft Ruud van Rossem in het 
gezamenlijk deel van deze dag verteld hoe de BGT 
in Nederland is ontstaan. Hij deed dit vanuit de 
historische motivatie en rechtvaardiging van het 
project: de te vermijden veelvuldige bijhouding 
(ontdubbeling), de noodzakelijke geachte uniformi-
sering, de helaas ontstane verschillende dialecten 
en de maatschappelijke rechtvaardiging van een 
dergelijk project. In een tijdsoverzicht (2008-2015) 

werden de ontwikkelingen geschetst, waarbij de 
sturing op het project BGT is vastgelegd in wet- en 
regelgeving. Opvallend is dat de producten BGT en 
BRT meer verwantschappen en overeenkomsten 
dan verschillen hebben. Dat geldt voor een deel 
ook met betrekking tot de systematiek van bijhou-
ding en de ideeën die er bestaan over de toekomst 
van deze producten. Over dat laatste aspect zijn er 
nog geen harde afspraken gemaakt maar de ambi-
ties om ook deze twee gegevensbronnen met 
elkaar te verbinden en te harmoniseren worden 
steeds explicieter. De topografische weergave van 
de werkelijkheid stopt nu aan beide zijden van de 
grens, terwijl er steeds meer grensoverschrijdende 
samenwerking is.
Vervolgens kreeg de dag haar eigen dynamiek: 
veel toepassingen met de GRB in werkprocessen 
passeerden de revue. Daaruit bleek overduidelijk 
dat wanneer je eenmaal zo’n bestand hebt, de 
toepassing en het gebruik ervan als het ware voor 
het oprapen ligt. Dat belooft nog wat voor de 
Nederlandse situatie! We kunnen niet wachten. 
Uit de diversiteit in presentaties werd duidelijk dat 
van de GRB gretig gebruik kan worden gemaakt 
in heel verschillende disciplines. In de workshops 
kon opgemerkt worden dat er een levendige 
community is rond dit thema. De kleinschaligheid 
en overzichtelijkheid van dit type seminardagen 
werkt aanstekelijk. Een beetje dezelfde dynamiek 
als bij een regiobijeenkomst van GIN. Dat idee 
houden we vast. Misschien kunnen er binnenkort 
geleidelijk ook wat gezamenlijke initiatieven 
ontstaan.  

In de volgende artikelenreeks vanuit FLAGIS 
hopen we nader in te gaan op de overeenkomsten 
en verschillen en zullen initiatieven voor verdere 
samenwerking worden verkend en toegelicht. 
Het is goed wanneer we meer van elkaar te weten 
komen. Niet alleen over grootschalige topografie 
hopen we over en weer meer te weten te komen. 
Wat ons betreft komt het gehele werkveld aan 
bod.
Belangrijke datum om vast te noteren is 3 maart 
a.s., wanneer FLAGIS een interessante dag organi-
seert BEGEO in The Egg te Brussel (voor informatie:  
www.begeo.be).

Roelof Keppel

Verslag FLAGIS-bijeenkomst 
8 december 2015 te Lier (B)
Wat kan de BGT leren van het GRB?

http://www.flagis.be
http://www.geopunt.be/kaart
http://www.begeo.be
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In de geo-sector weten we als geen ander data te standaardiseren, 
te organiseren en te ontsluiten. Noem het gerust een kernkwaliteit 
van de sector. Bij het maken van ruimtelijke plannen, architectonisch, 
stedenbouwkundig en planologisch, biedt dit materiaal een bron aan 
informatie waarmee plannen van ontwerp tot beleid naar een nieuw 
niveau getild kunnen worden. JongGeo vraagt daarom aan Jong BNSP:

Geo-informatie biedt ons nuttige inzichten en hele 
gedetailleerde informatie die wij goed kunnen gebruiken in 
het planvormingsproces. Ter illustratie: architecten en steden-
bouwkundigen kunnen hiermee hun plannen beter inpassen 
in een bestaande situatie en 3D-modellen en simulaties veel 
nauwkeuriger maken. Voor planologen zit deze waarde meer 
in de wijze waarop het beleid gevormd wordt. Zo bieden 
GIS-analyses hen inzicht in bestaande knelpunten en kansrijke 
locaties op basis waarvan zij vervolgens toekomstscenario’s 
kunnen schetsen en realistische beleidsopties kunnen 
uitwerken voor bijvoorbeeld de Omgevingsvisie. De politiek 
bepaalt dan uiteindelijk wel de richting van het beleid en 
maakt de beleidskeuzes, maar dankzij alle geodata is de 
kwaliteit van de uitgewerkte opties steeds beter.

Je kan dus wel stellen dat met behulp van geo-informatie 
beter beleid en betere plannen gemaakt kunnen worden. Dat 
is...  mits die informatie toegankelijk is natuurlijk! Persoonlijk 
heb ik op dit front niet te klagen bij de provincie, aangezien 
we veel informatie zelf in huis hebben. Een deel daarvan 
beheren we en wanneer dat niet het geval is, maken we 
goede afspraken met de bronhouders. Een ware luxe al zeg ik 
het zelf, want je weet dat je zo altijd met het best beschikbare 
materiaal werkt en wat de kwaliteit daarvan is.

Jammer maar helaas is dit echter niet voor iedereen zo 
vanzelfsprekend. Wanneer ik het met andere planologen en 
stedenbouwkundigen over heb, hoor ik ook andere geluiden. 
Ze zien stuk voor stuk de meerwaarde van geo-informatie 
in, alleen lopen ze in de praktijk vaak tegen problemen aan 
wat betreft toegankelijkheid. Onder meer het versnipperd 
eigendom van bestanden – die niet altijd zonder slag of stoot 
worden vrijgegeven – en daarmee het moeten raadplegen 
van verschillende sites om alles bij elkaar te sprokkelen. Het 
is iets waar je niet altijd aan kan ontkomen, zeker wanneer je 
project gebiedsbegrenzingen overschrijdt. Er zijn echter ook 
aspecten die geen issue zouden mogen vormen. Verschil-
lende sites hoeven geen probleem te zijn, als de informatie er 
maar in dezelfde vorm af te halen is. In plaats daarvan lijken 
verschillende bronnen soms slecht samen te gaan en komt 
het voor dat materiaal alleen bekeken kan worden en niet 
te exporteren of te bewerken is. Dan heb je zulke kwalitatief 
goede informatie, en ben je alsnog aangewezen op een 
printscreen. Toch een beetje jammer.

Hoewel de informatie dus zeker gewaardeerd wordt, is 
er nog wel ruimte voor verdere verbetering. Niet dat het nu 
enorm slecht is hoor... Jaren geleden hadden we een moord 
gedaan voor zulk goed materiaal als wat er nu beschikbaar is, 
terwijl je op dit moment soms door de bomen het bos niet 
meer kan zien door de hoeveelheid beschikbare informatie. 
Maar goed, ik zie ook dat er hard gewerkt wordt aan de ver-
betering van de toegankelijkheid. Zo heeft Provincie Overijssel 
al een aantal jaren een online viewer en geoportaal waar al 
deze informatie beschikbaar is voor het publiek. Ook is de 
provincie continu bezig om deze te verbeteren en actueel te 
houden. Landelijk wordt het ook steeds beter met een project 
als PDOK en de totstandkoming van basisregistraties. Toege-
geven, voor de basisregistraties volledig op orde zijn, moet er 
nog wel het één en ander gebeuren. De gedachte erachter is 
in ieder geval goed en met de ontwikkeling hiervan zetten we 
weer een stap de goede kant op, richting een bundeling van 
informatie. 

Ik verwacht dan ook dat mede dankzij dit soort projecten 
geo-informatie de komende jaren steeds toegankelijker zal 
worden voor het grote publiek. Plaatsing van die informatie 
op een centraal en open platform zal het gebruik van die 
informatie alleen maar verder bevorderen. Het zou burgers 
en professionals in staat stellen zelf dingen uit te zoeken en 
nieuwe ideeën te ontwikkelen met die kennis. Het kan daar-
mee een ware revolutie ontketenen in planvorming. En vice 
versa kan een toename van het gebruik van geo-informatie 
weer een extra impuls geven aan de doorontwikkeling van 
geo-informatie-systemen. 

Sandra Jordans

Planner GIS en onderzoek

Provincie Overijssel

www.bnsp.nl/jong.professional

Column

Hoe helpt geo-informatie jullie  
               bij het maken van plannen?
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Donderdag 5 november 2015 woonden 57 begunstigers de 17de Donateursdag van de stichting De Hollandse 
Cirkel (DHC) bij. De locatie was de Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht (HU). In de precies 
volle collegezaal in de Mediatheek werd de groep welkom geheten door drs. Yvonne Luiken, opleidingsmanager 
Instituut Gebouwde Omgeving van de HU. De gastvrouw vond ‘aftrappen een eer met zo ongelofelijk veel 
wijsheid hier’ en voelde zich ‘een beetje een puber’.

Na de morgen aan stichtingszaken en een 
lezing over het project Vening Meinesz te heb-
ben besteed, kwam ’s middags de Hogeschool 
zelf aan de orde. Yvonne Luiken sprak over 
‘Stand van zaken Geodesieopleiding’. De oplei-
dingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfs-
kunde, Civiele Techniek, Geodesie/Geo-infor-
matica, Milieukunde en Ruimtelijke Ordening & 
Planologie zijn per 1 september 2015 opgegaan 
in de opleiding Bachelor Built Environment 
(BBE) als één van de zes HU-opleidingen met 
internationaal begrijpelijke Engelse namen. 
Een commissie onder voorzitterschap van 
Martin van Pernis (voorzitter Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs KIVI NIRIA) vond dat er teveel 
keus was en gaf de stoot tot deze nieuwe 
generatie techniek opleidingen. Ook startte nu 
bij de HU een BBE duaal met tien geodesie-
studenten (‘geen geodinnetjes’). De hoofdfase 

Geodesie/Geo-informatica (80 m/v) wordt 
daardoor uitgefaseerd en is over drie jaar 
verdwenen. Een nieuwe geodesie-minor is 
wel in onderzoek. ‘Er komen meer kansen 
voor uw doelgroep, want er komen veel meer 
studenten in aanraking met geodesie en geo-
informatie’, aldus de opleidingsmanager. Naar 
het Nederlands vertaald: ‘Buurt in kaart’ in blok 
A in het eerste jaar is bijvoorbeeld een ‘geovak’. 
Bij de allicht competentiegerichte opleidin-

gen gaat het om conceptuele competenties 
(werken met theoretische én ervaringsken-
nis), maar ook om impactcompetenties in 
handelingsdomeinen. Thuis las ik net in Onze 
Taal 2015-10 wat Jan Kuitenbrouwer in zijn 
column leraren liet zeggen: ‘Wij dragen geen 
kennis over, wij brengen competenties bij. 
Desnoods incompetenties.’ Stages worden ver-
plaatst van het derde naar het tweede jaar en 
in het derde jaar kan men specialisatiecursus-
sen kiezen. Uit zaalvragen bleek er nog geen 
internationale afstemming in specialisaties 
te zijn en ook bleek dat doorstroming vanuit 
het MBO ‘minder voordelen heeft’, want ook 
die studenten moeten nu ‘bij nul beginnen’. 
Wel is er over al het nieuws afstemming met 
studenten, lectoren en het bedrijfsleven (en 

viel de naam SAGEO niet). Een ándere senior 
voerde een pleidooi voor ‘echte ingenieurs’. 
Overigens moet de hoofdfase nog ontwikkeld 
worden! Elke student krijgt door de combinatie 
van zijn keuzes een eigen unieke profilering, 
waarmee hij zich onderscheidt van andere 
afgestudeerden. ‘Op een mooie toekomst, de 
stad kan niet zonder u’, zo was de afsluitende 
Nederlandse leus. 

Twee maal Hiddo Velsink
Hiddo Velsink hield als laatste wel twee 
voordrachten; één over waarnemingsrekening 
en één over zijn promotie-onderzoek Defor-
matiemeting. De spreker gaf tot 2001 het vak 
Waarnemingsrekening en zijn dictaat wordt 
nog steeds door de huidige docente gebruikt! 

Onderwijsvernieuwing  
en senioren

DHC-voorzitter prof.dr.ir. Martien Molenaar en HU-opleidingsmanager drs. Yvonne Luiken.
Hoofdfase BBE  

moet nog ontwikkeld
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Bij de geschiedenis ervan kwam een titelpa-
gina van een boek van de Duitser Helmert op 
een sheet, maar Joop Gravesteijn had liever iets 
van de Nederlander Jacob de Gelder gezien. 

Overigens kwam er allicht nog meer aandacht 
voor Tienstra (met postuum een boek over 
1e-5e standaardvraagstuk), Baarda en Teunissen. 
De (Geo) Data Analytics heeft nog steeds de 

Delftse School van voor 1985 als uitgangspunt. 
Wel zijn er nieuwe vector- en rasterbeschrij-
vingen van oppervlakten en lichamen. Velsink 
memoreerde openstaande problemen als het 
modelleren van periodieke verschijnselen en 
koppeling aan geofysische modellen. Ook 
de termen Big Data en Delauneytriangulatie 
vielen natuurlijk. Hamvraag leek hoe het in de 
praktíjk is met standaardafwijkingen, grens-
waarden, toleranties en vereffeningsmodellen 
buiten Move3.
Bij de duiding van zijn promotie-onderzoek 
gaf Velsink ook zijn persoonlijke vakgeschiede-
nis weer van zijn voorganger Meerdink tot de 
cultuur van ‘clusteren van clustermanagers’ 
bij de HU. Hij hoopt in 2016 bij prof. Ramon 
Hanssen in Delft te promoveren op een 
normeringsmodel voor deformatiemetingen 
van bodem, kunstwerken en gebouwen. 
Velsink persisteerde bij wat hij op GeoBuzz 
2014 in de sessie Maps4Society al zei: alleen 
bij het Staatstoezicht op de Mijnen is het 
goed geregeld. Tot slot verwees hij naar zijn 
eigen komende publicaties. Een verslag van 
de gehele Donateursdag verscheen in het 
tijdschrift De Hollandse Cirkel 2015-4.

Adri den Boer

Aansluitend aan de lunch werden de twee 
DHC-boekenkasten bekeken, die intussen 
waren verhuisd van de eerste naar de 
tweede verdieping. Binnenkort moet 
zowel daarvoor als voor de instrumen-
tencollectie in de kelder een onderkomen 
in een nieuwe ‘gebouwde omgeving’ 
worden gezocht. Hogeschool Utrecht 
verkocht op 31 oktober 2014 het pand 
Nijenoord 1 aan MidNed Projectontwik-
keling en het pand wordt op 15 december 
2016 geleverd. De verkoop is onderdeel 
van het huisvestingsprogramma van de 
HU, waarbij al het Utrechts onderzoek en 
onderwijs van de HU wordt gehuisvest 
op Utrecht Science Park De Uithof. In die 
sfeer weet je maar nooit of de schoolge-
bonden wandbeschildering in graffitistijl 
van funkytech.nl in de hal/kantine op de 
begane grond van Nijenoord 1 bewaard 
blijft. Veel DHC-donateurs zagen het kunstwerk nog toen ze op de Donateursdag 2015 de 
wc bezochten, waarvan de deur in deze wand zit. Bijgaand instrumenteel fragment uit die 
wand moet daarom hierbij worden afgebeeld en reageren mag!

Personalia

Jantien Stoter (hoogleraar 3D GeoInformation aan 
de TU Delft) krijgt Europese onderzoeksbeurs
De Europese Onderzoeksraad 
(European Research Council) heeft 
aan Jantien Stoter een “Starting 
Grant” toegekend van 1,5 miljoen 
euro. Deze beurzen zijn bedoeld om 
veelbelovende onderzoeksleiders te 
ondersteunen en het opzetten van 
excellente nieuwe onderzoeksteams 
mogelijk te maken.
 
Jantien combineert haar baan aan de TU Delft 
met een baan bij het Kadaster en krijgt de 
beurs voor haar onderzoeksvoorstel “Urban 
modeling in higher dimensions”. In dit vijf 
jaar durende project wil Jantien een 4D-data-

model ontwikkelen dat toepassingspecifieke 
detailniveaus van 3D-data modelleert als extra 
dimensie. Het Level of Detail (LoD) wordt daar-
bij weergegeven als 4e as (zie figuur). Dit zal 
een fundamentele oplossing bieden voor de 
huidige complexe en tijdrovende manier van 
3D-databewerking voor stedelijke processen 
zoals geluid, luchtkwaliteit, water, energie 
et cetera waarbij voor verschillende toepassin-

gen 3D-data afzonderlijk wordt ingewonnen, 
geprepareerd en beheerd. 

Het 4D-datamodel maakt het mogelijk alle 
mogelijke detailniveaus van een 3D-object 
in één geïntegreerd model op te slaan en 
toepassingspecifieke data te verkrijgen door 
in- en uit te “zoomen” over de LoD-as van het 
4D-model.

http://funkytech.nl
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De verschillende technieken die langskwamen 
zijn onder te verdelen in drie categorieën. 
Ten eerste het verkrijgen van data; met 
Mapillary kunnen streetviews en panorama’s 
worden gemaakt en data kan van websites 
naar een bruikbare tabel worden gezet door 
te datascrapen. Verder kunnen online kaarten 
worden gemaakt met CartoDb en MapBox 
Studio. Dit leverde weer inzicht op in de 
verschillende talen voor visualisatie van online 
kaarten, waarmee dit artikel wordt afgesloten. 

Mapillary: de menselijke streetview 
Mapillary is in 2013 door drie ontwikkelaars uit 
Zweden bedacht, als crowdsourced tegen-
hanger voor en uitbreiding op Streetview. 
Streetview was alleen beschikbaar voor 
wegen die met de auto bereikbaar zijn, en 
de updatefrequentie is laag. Dat kan anders, 
dachten de drie mannen, en Mapillary was 
geboren. Twee jaar later is er wereldwijd meer 
dan 1 miljoen kilometer (on)verharde wegen, 
fiets- en voetpaden vastgelegd op foto… 

Het principe is eenvoudig. Men neme de 
smartphone, zet er de Mapillary-app op (iOS, 
Android en Windows Phone) en fotograferen 
maar. Er zijn ook tools voor action-camera’s 
zoals GoPro of Garmin Virb. Aan het eind van 
je wandeling, fietstocht of autorit upload je de 
foto’s naar Mapillary, waar alle foto’s worden 
gecombineerd tot een streetview of pano-
rama. Inmiddels wordt ook geëxperimenteerd 
met een 3D-streetview.

De foto’s zijn via de 
app of de website te 
bekijken. Het is dan 
ook mogelijk om 
commentaar toe te 
voegen, of nog extra 
bewerkingen toe te 
passen.  

In principe is 
doorgaans niet veel 
nabewerking nodig, 
aangezien er al aardig 
wat processing achter 

de schermen gebeurt. Nummerplaten van 
auto’s en gezichten worden automatisch 
vervaagd en verkeersborden worden herkend. 
Natuurlijk kan het zijn dat een persoon of 
nummerbord niet volledig genoeg onherken-
baar is gemaakt. In dat geval  kan handmatig 
een blur toegevoegd worden.  

Als er meerdere foto’s van een locatie 
gemaakt zijn, dan worden de foto’s met elkaar 
vergeleken en zo samengevoegd tot een 
beter bestand. Herkenningspunten kun-

MapTime Summercamp: wat was 
het ook alweer? In augustus 2015 
ging een groep GIS-ers en (karto)
grafisch ontwerpers op safari in de 
wereld van de webkartografie en 
Open Source (Geo)toepassingen. 
In Geo-Info 5 van 2015 is deze 
ontdekkingsreis in woord en 
beeld beschreven, waarbij een 
aantal interessante zaken worden 
aangestipt: tijd voor verdieping! 

Door Erik Meerburg, Philippe Casteleyn, 

Willy Bakker en Jonna Bosch

MapTime Summercamp – de technieken
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nen aan elkaar gekoppeld worden, waarna 
de foto’s als een mozaïek samengevoegd 
worden. Tussen twee verschillende foto’s 
vindt rendering plaats, waardoor een daad-
werkelijke streetview-’film’ wordt verkregen. 
Hoe meer foto’s er zijn van een locatie, hoe 
mooier en beter de streetview wordt. 

GIS-data verbeteren met foto’s
De OpenStreetMap community maakt ook 
gebruik van Mapillary, zowel bij het dagelijks 
mappen als voor het Missing Maps Project. 
Met de beelden bij de hand zijn problemen 
veel eenvoudiger op te lossen. Philippe Cas-
teleyn draagt veel bij aan zowel OSM als aan 
Mapillary, en krijgt regelmatig de vraag van 
een mede-mapper om een moeilijke situatie 
als (panorama)foto op Mapillary te plaatsen. 
Een mooi voorbeeld hoe crowdsourcing en 
open source kan werken.

Daarnaast is sinds 14 oktober 2015 de beta-
versie van een Mapillary Viewer voor ArcGIS 
beschikbaar, waarin GIS-data kan worden 
bekeken en bewerkt. De bewerkte features 
worden gesynchroniseerd met ArcGIS online. 
Handig voor bijvoorbeeld voor-/na-situaties, 
zoals bouwprojecten, 
of overstromingen.

 Genieten van 
bestaande routes?

Voor degenen die 
geen zin hebben 
om een fotoserie 
te maken, maar wel 
willen kijken naar 
de routes bij hen 
in de buurt, is het 
ook mogelijk om te 
zoeken op kaart. De 

routes staan als lijn op de kaart. De geselec-
teerde route wordt gehighlight en de foto 
verschijnt.
 

CartoDB
Een bijzonder interessante internetmapping-
applicatie is CartoDB. Het is één van die 
typische nieuwe webtoepassingen die af 
en toe langskomen en écht wat moois te 
bieden hebben. Want mooi dat is het, en heel 
eenvoudig.  

Zelf noemen ze dit een self-service map-
ping and analysis tool. De basis is, zeker 
voor een GISser, eenvoudig te doorzien: er 
zijn datasets die (alleen of samen) op een 
achtergrond worden afgebeeld om er kaar-
ten mee te maken, en zo inzicht te krijgen 
in geografische gegevens. Zover weinig 
nieuws. Maar toch is het wel heel erg 
krachtig, ook omdat er een aantal best 

aardige kartografische opties in wizards zijn 
ingebouwd. 

Een goed voorbeeld hiervan is Torque, een 
toepassing waarmee data in de tijd dynamisch 
kan worden afgebeeld. Het is wonderlijk te 
zien hoe een eenvoudige dataset met daarin 
een goed gevuld datumveld live op het 
scherm wordt opgebouwd. Als voorbeeld 
daarvan wordt hier de groei van de stad Delft 
gegeven. Op basis van het datumveld uit de 
BAG (bit.ly/1Pj5ykH) zie je Delft door de jaren 
heen groter worden. Het gaat eeuwenlang 
heel rustig (er is niet veel vastgoed bewaard 
gebleven uit de echt oude tijden) om in de 
twintigste eeuw explosief te groeien. 

Technisch is dit een simpele exercitie: van 
de panden uit de BAG is een puntenbestand 
gemaakt (Torque werkt nog niet op vlakken) 
waarbij de missende bouwjaren logisch zijn 

MapTime Summercamp – de technieken

http://bit.ly/1Pj5ykH
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opgevuld. Vervolgens is dit bestand geüpload 
naar CartoDB, waar de punten direct getoond 
worden. Als visualisatiewizard is Torque 
gekozen.

Op de Figuur is te zien hoe er met Torque 
een datumveld kan worden aangegeven. 
Nu staat er in de BAG een bouwjaar, dat is 
voor deze visualisatie wel omgebouwd naar 
een echt datumveld (met 1 januari als default 
toevoeging aan het jaar) met de naam 
Bouwdatum. CartoDB zoekt zelf de eerste 
en laatste datum, en zorgt daarna voor de 
animatie door de tijd.

Naast Torque is het natuurlijk ook mogelijk een 
“gewone” choropleet te maken. Of een kaart 
met op basis van een tabelveld naar grootte 
geschaalde symbolen. En natuurlijk heeft het 
beperkingen. Maar wat het wel heeft gedaan, 
is kartografie op een simpele manier in 
handen geven van bijvoorbeeld journalisten, 
die toch altijd moeite hadden met GIS: te veel, 
te moeilijk, te steile leercurve.

MapBox (Studio)
Tijdens MapTime spraken we steeds over Map-
Box als online visualisatieprogramma. Dit is 
eigenlijk onjuist, MapBox is geen programma 
maar een platform voor het ontwikkelen, 
publiceren en opmaken van kaartproducten. 
Het bestaat uit een aantal bouwblokken, 
waarmee locatie toegevoegd kan worden aan 
mobiele en online applicaties. Wat MapBox zo 
sterk maakt is het gebruik van vector-tiling in 
plaats van raster-tiling. Hiermee zijn kaarten 
veel interactiever op te maken en te gebrui-
ken dan met de klassieke raster. De opmaak 
gebeurt in MapBox Studio.

Een korte achtergrond
In 2010 is MapBox in Washington begonnen 
als bedrijf dat kaarten en data-driven beslis-
singen mogelijk maakt voor internationale 
NGO’s. Het bleek al snel dat bijna alle in die tijd 
beschikbare tools gericht waren op desktop 
en pdf;  niet handig voor internationale 
kaarten. Dit was de reden om open source-
tools te ontwikkelen, en zo te zorgen voor een 
platform waarmee iedereen (online) kaarten 
kan maken en publiceren. 
In 2011 werd Tilemill uitgebracht, een design-
studio op basis van Mapnik en node.js, waar-
mee kaarten konden worden gemaakt met 
eigen data. Voor de visualisatie werd CartoCSS 
ontwikkeld, een nieuwe taal gebaseerd op 
CSS, de manier waarop websites van styling 
worden voorzien. TileMill is inmiddels vervan-
gen door Mapbox Studio.
Naast tools levert MapBox ook diverse kaart-
services.

MapBox Studio (Classic)
MapBox Studio is dus het programma waarmee 
kaarten kunnen worden opgemaakt. Sinds eind 
2015 gebeurt dit online, waarbij op een visuele 
manier opmaak kan worden toegevoegd. 
Een goed begin, maar zeker nog niet compleet. 
Zo gemakkelijk als CartoDb is het niet, en een 
ingewikkelde themakaart is toch makkelijker op 
te maken in de desktopapplicatie, die inmiddels 
is herdoopt tot MapBox Studio Classic. 

De gemeente Rotterdam heeft een tabel met 
fietsdiefstallen als open data op de website 
staan. Deze data is verrijkt met coördinaten, 
zodat deze als bron kan dienen. Het uploaden 
van de data in MapBox Studio is eenvoudig, 
de eerste stappen voor het visualiseren ook. 
Er kan een filter worden ingesteld, en een 
simpele stijl kan worden toegekend, zoals in 
de figuur te zien is.   
 

Tot zover is het inderdaad eenvoudig toe te 
passen, maar hoe geef je de fietsen en brom-
fietsen ieder een eigen stijl? Elke categorie 
moet als eigen laag worden toegevoegd, dus 
in dit geval een laag met een filter op ‘fiets’ 
en een laag met een filter op ‘bromfiets’.  

Daarvoor lijkt de desktopversie MapBox 
Studio Classic toch meer uitkomst te bieden, 
omdat hier met CartoCSS gewerkt kan wor-
den. Opgemaakte kaarten uit Studio Classic 
kunnen in de webversie worden ingelezen 
en verder worden gestyled, maar de op het 
web ingestelde opmaak kan niet in Studio 
Classic worden geïmporteerd. Hier blijkt wel 
uit dat het de opzet van MapBox is om in 
de nabije toekomst alles online te houden. 
Een goede zaak, al mag het wel wat eenvou-
diger worden.

Conclusie
De kracht van MapBox zit in de vector-tiling 
waardoor kaarten zeer snel laden. Met een 
betaalde versie kan ook realtime data direct op 
de kaart gerenderd worden. Daarnaast zijn de 
eenmaal gepubliceerde kaarten van MapBox 
makkelijk te delen in andere applicaties, 
bijvoorbeeld in CartoDb. MapBox levert een 
heel aantal mooie achtergrondkaarten, zoals 
Open Street Map in diverse stijlen, waaronder 
een donkere kaart en een comic-style-kaart. 
Daarnaast zijn er ook hillshade-kaarten en 
diverse satellietbeelden beschikbaar. 
Eigen data opmaken daarentegen blijft vrij 
moeizaam, vermoedelijk wordt er hierbij 
nog teveel vanuit ontwikkelaars gedacht in 
plaats van niet-technische gebruikers. Maar 
de webversie van MapBox Studio lijkt hierin 
verandering te gaan brengen.

Datascrapen
Sanne Blauw van De Correspondent had ons 
gevraagd om hulp bij het visualiseren van   
data van de Verenigde Naties. Startvraag: is 
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het mogelijk een overzicht te krijgen van de 
landen die de door Nederland ingediende 
resoluties hebben gesteund?   

Wat blijkt nu? De benodigde data is niet in een 
kant-en-klaar bruikbaar formaat te downloa-
den. Ze zijn wel te bekijken op de website van 
de Verenigde Naties. Een enkele pagina is met 
selecteren, kopiëren en plakken nog wel hand-
matig te behandelen, maar met meer dan 
4.000 door Nederland ingediende resoluties 
wordt het een ander verhaal…
Dat wordt datascrapen: door automatisch de 
gezochte pagina’s in te lezen, het juiste deel 
selecteren en dit weg te schrijven naar een 
bruikbaar bestand.

In feite bestaat het datascrapen uit twee 
elementen: het zoeken van de juiste verwijzin-
gen op de website, en het verwerken van de 
inhoud van de pagina’s waarnaar verwezen 
wordt in een script. 

 Hoe haal je het juiste stuk uit de website?
Net als een boek is een website opgedeeld in 
handzame blokken. De kaft van de website is 
dan de <body>, daarbinnen bevindt zich de 
inhoud, netjes gerangschikt in blokken, ofwel 
in een <div>. Deze blokken zijn afzonderlijk te 
bekijken en op te halen, door de broncode te 
bekijken. Dit kan in elke browser, meestal met 
de functietoets F12.  

Om het principe te illustreren heb ik in Firefox 
Funda.nl geopend, waarbij ik gezocht heb 
naar appartementen te huur in Wageningen. 
Er zijn 7 appartementen te huur, elk resultaat 
is een rij in een tabel. Met de inspectietools 
die onder F12 tevoorschijn komen, is de eerste 
rij geselecteerd. In het stukje code van deze 
tabelrij staat de specifieke url van dit appar-

tement genoemd: href=”/huur/wageningen/
appartement-49400678-churchillweg-88/”.    

Automatiseren in een script
Dit proces kan met een script worden geau-
tomatiseerd. Het bovenstaande zou dan in 
lekentaal te beschrijven zijn als: 
• Ga naar de website Funda.nl, 
• Zoek Wageningen, huur, appartement
• Zoek naar het stuk code waarbinnen de 

lijst staat
• Geef per rij de tekst achter href
• Schrijf de verzamelde gegevens weg als 

‘huurwoningen Wageningen.CSV’

Het script waarmee de VN-resoluties zijn 
verzameld in een tabel was geschreven in de 
taal R, maar het kan ook met een willekeurige 
andere taal, bijvoorbeeld Python. 
Voor de VN-resoluties worden een aantal bestan-
den aangemaakt. Voor de tabel un-member-
states geldt dat het volgende wordt uitgevoerd: 
• Geef een lijst van alle lidstaten
• Zoek de hyperlink naar de zoekpagina voor 

de draft-resolution voor elke lidstaat
• Tel het aantal draft-resolutions waar elke 

lidstaat aan bij heeft gedragen

• Schrijf deze gegevens weg in un-member-
states.csv 

De gehele code is te downloaden van github.com/ 
FrieseWoudloper/un-draft-resolutions. 

Talen voor webvisualisatie
Online kaarten worden op een andere 
manier opgemaakt dan in een desktop-
GIS, zoals bijvoorbeeld QGis of ArcGis. 
Data wordt op een server gezet en daarna 
met code van styling voorzien. Een aantal 
mensen had wel met GeoServer en Open 
Layers gewerkt, waarbij de styling plaats-
vindt via SLD, Styled Layer Description. Dit is 
een op XML gebaseerde taal die vrij lastig is 
voor beginners. Gelukkig is Qgis inmiddels 
zo ver ontwikkeld dat de opmaak daarin 
gemaakt kan worden, waarna deze als SLD 
kan worden geexporteerd.
De ontdekking van CartoCSS was een 
eye-opener, dit is zoveel eenvoudiger en 
compacter dan SLD. Voor mensen die niet 
gewend zijn om code te lezen en schrijven, 
is het vaak best lastig om een webkaart op 
te maken met SLD. CartoCSS is veel beter 
te begrijpen omdat het korte commando’s 
gebruikt, zoals ‘Marker-Fill’.

Ter vergelijking staat de kaartopmaak van de 
fietsdiefstallen zoals in MapBox was gemaakt hier-
boven weergegeven in zowel SLD als CartoCSS. 
 
Voor dezelfde opmaak, namelijk een rode cirkel 
met een witte outline zijn in CartoCSS slechts 3 
regels nodig, tegen een hele rij tekst in SLD... 
Een troost voor wie kaarten wil gaan publiceren 
met GeoServer en OpenLayers: er is een plug-in 
voor GeoServer voor opmaak in CartoCSS. 

www.mapillary.com
CartoDb kaart van Delft: bit.ly/1Pj5ykH
www.mapbox.com
rotterdamopendata.nl/dataset/fietsdiefstal-
rotterdam-2011-tot-2013

Namens MapTime Summercamp: Erik Meerburg, 
Philippe Casteleyn, Willy Bakker en Jonna Bosch.

http://github.com/ FrieseWoudloper/un-draft-resolutions
http://github.com/ FrieseWoudloper/un-draft-resolutions
https://www.mapillary.com/
http://cartodb.com/
http://bit.ly/1Pj5ykH
http://www.mapbox.com
http://rotterdamopendata.nl/dataset/fietsdiefstal-rotterdam-2011-tot-2013
http://rotterdamopendata.nl/dataset/fietsdiefstal-rotterdam-2011-tot-2013
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Probleemomschijving
De buurt Weidewaard in Harderwijk is in 2013 
ruim een half jaar regelmatig in het (regionale) 
nieuws geweest in verband met de zoge-
naamde omnummering. Een aantal bewoners 
had hierom gevraagd. Zij hadden namelijk 
problemen ondervonden met de vindbaar-
heid van hun woning door de hulpdiensten 
(politie, ambulance en brandweer). 

Wat was de oorzaak?
Tijdens het ontwerp van de buurt Weidewaard 
in Harderwijk is in het verleden besloten om 
op voorhand alle huizen aan de woonerven 
te adresseren. Tijdens de ontwikkeling van 
de buurt werd vervolgens besloten om een 
aantal woningen ‘om te draaien’ zonder de 
adressering aan te passen. Dit had tot gevolg 

dat deze woningen gelegen waren aan een 
straat waaraan ze niet geadresseerd waren. 
Zo ontstond een ongewenste situatie waarbij 
de doorgaande weg de naam Achterste 
Wei heeft, terwijl de aanliggende wonin-
gen geadresseerd zijn aan achterliggende 
woonerven. In Figuur 1 zijn de woningen aan 
de noordzijde van deze straat geadresseerd 
aan de Pijlkruidmeen, en de woningen aan 
de zuidzijde aan de Klavermeen. Inmiddels 
bestaat de situatie circa 30 jaar en vooral 
de bewoners aan de noordkant hebben 
veel last van onvindbaarheid van hun 
woning. De bewoners aan de zuidkant van 
de Achterste Wei hebben veel minder last. 
Dit kwam met name doordat de meeste 
navigatiesystemen de zuidelijke straatnaam (in 
dit geval Klavermeen) als straatnaam namen 

In de gemeente Harderwijk 
bevindt zich een situatie 
van onlogische adressering. 
De vindbaarheid van deze 
adressen was een groot probleem 
voor een aantal bewoners, hun 
bezoekers en de hulpdiensten. 
Via het navigatiesysteem van 
de hulpdiensten bleek het 
bij een aantal woningen niet 
mogelijk om op de juiste plek 
uit te komen. Gemeenten zijn in 
principe verantwoordelijk voor de 
adressering en als die problemen 
geeft, ook voor de oplossing 
daarvan. Daarom heeft de 
gemeente Harderwijk in 2012 een 
project gestart. Dat liep uiteindelijk 
heel anders dan verwacht. 

Door Johan Ruiter en  

Manon van Heusden

Onvindbaarheid van adres sen door de hulpdiensten
Omnummeren of aanpassen van de navigatiesystemen?

Figuur 1 - Voorbeeld van situatie in Weidewaard.



|   432016-1   |   Geo-Info

voor de Achterste Wei. In hiernaast afgebeelde 
situatie (zie figuur 2) uit Google Maps is dit 
goed te zien. De doorgaande weg (Achterste 
Wei) wordt hier aangeduid als Klavermeen. 
Deze oplossing werd eigenlijk door alle syste-
men gehanteerd en ook door de hele buurt. 
Deze situatie zorgde er voor dat de woningen 
aan de zuidkant wel werden gevonden door 
de navigatiesystemen en de woningen aan de 
noordkant niet.

De omvang van het probleem
In totaal betrof het in deze buurt zes wooner-
ven met 211 onlogisch genummerde woningen. 
Hiervan liggen er 154 langs de doorgaande 
weg (Achterste Wei). Van die 154 konden er 86 
niet gevonden worden met behulp van de 
navigatiesystemen. Vervolgens liggen er nog 
eens 57 woningen langs een aantal paden waar 
ook een vindbaarheidsprobleem bestaat.
Daarnaast was er nog een drietal school-
gebouwen en een sporthal waar ook een 
vindbaarheidsprobleem speelde. Aangezien de 
hulpdiensten steeds verder afhankelijk worden 
van navigatiesystemen, zorgt deze situatie voor 
een veiligheidsprobleem. In de praktijk hebben 
er, als gevolg van deze situatie, een aantal 
incidenten plaatsgevonden. Deze situatie heeft 
nog niet tot calamiteiten geleid zoals enkele 
jaren geleden in Putten (zie kader). 

 Het eerste onderzoek naar  
een technische oplossing

Om de omvang van het probleem objectief 
vast te kunnen stellen zijn met behulp van de 
brandweer Harderwijk een tiental testmeldin-
gen uitgevoerd op de probleem-adressen. 
Hierbij werden 9 van de 10 adressen niet (goed) 
gevonden. De gemakkelijkste oplossing zou zijn 
om in het navigatiesysteem een aantal aanpas-
singen door te voeren waardoor de adressen 

wel te vinden zouden zijn. De leverancier van 
het navigatiesysteem van de hulpdiensten 
is het bedrijf CityGIS. In overleg met een 
medewerker van dit bedrijf is er toen een proef 
uitgevoerd. Op een paar wegdelen is een 
tweetal parallelwegen getekend met de namen 
van de betreffende woonerven. Dit aangepaste 
bestand is ingelezen in het navigatiesysteem 
op de brandweerauto. De test die vervolgens is 
uitgevoerd gaf hetzelfde resultaat als de eerste 
test. Dus de aanpassing had niet gewerkt. 
In deze fase was bij de direct betrokkenen de 
kennis over de werking van een navigatiesys-
teem nog beperkt. Bovendien wijkt de werking 
van de navigatiesystemen van de hulpdiensten 

fundamenteel af van de werking van een nor-
maal navigatiesysteem. De brandweer schreef 
een eindrapportage dat de proef mislukt was 
en dat het niet mogelijk was om het probleem 
technisch op te lossen. De gemeente restte in 
de zomer van 2012 niets anders dan het starten 
van een omnummerproject om het probleem 
op te kunnen lossen. 

Uitvoeren Omnummerproject
Het starten van het omnummerproject ging in 
eerste instantie zoals zo veel projecten starten. 
Het uitgangspunt was in dit geval om alle 
woningen te adresseren aan de straat waar zij 
daadwerkelijk aan gelegen zijn. Voordat het 
projectteam goed en wel was gestart, was 
er al een televisieploeg van omroep Gelder-
land de buurt ingetrokken om willekeurige 
bewoners te vragen naar hun mening. Ook de 
NOS stuurde een reporter die er een item voor 
de radio van wilde maken. De toon wordt snel 
gezet:  de geïnterviewde bewoners hadden 
nergens last van. Dat deze bewoners niet op 
één van de probleemadressen woonden, werd 
even over het hoofd gezien. De geplande 

Onvindbaarheid van adres sen door de hulpdiensten
Omnummeren of aanpassen van de navigatiesystemen?

Figuur 2 - Interpretatie van Google Maps.

Algemeen Dagblad 1582009

Ambulance raakt weg kwijt, man sterft

Niemand neemt vooralsnog de verantwoordelijkheid voor het tragische incident 
donderdag in het Gelderse Putten. Daar bezweek de 60-jarige Edmond Spanjersberg 
aan hartfalen terwijl de hulpdiensten verdwaalden omdat hun navigatiesystemen het 
opgegeven adres niet kenden.
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zorgvuldige aanpak moest overboord en 
er werd snel gehandeld. De wethouder en 
brandweercommandant kwamen voor de 
camera tekst en uitleg geven over het project. 

 Uitvoering project zoals gepland,  
of toch niet? 

Nadat alle stof wat is neergedaald, wordt de 
draad weer opgepakt en het projectplan 
uitgevoerd zoals gepland. Per woonerf wordt 
een aantal informatiebijeenkomsten voor de 
bewoners verzorgd. In januari 2013 komt voor 
het eerst een bericht van de contactpersoon bij 
de ambulancedienst dat CityGIS  nu met BAG-
adressen (= Adressen uit de Basisregistratie voor 
Adressen en Gebouwen) gaat werken bij het 
navigeren. Dat zou een oplossing kunnen zijn 
voor de (on)vindbaarheid van de adressen in 
Weidewaard. Een praktijktest door de contact-
persoon met de ambulance levert helaas geen 
goed resultaat op en dit onderwerp wordt 
terzijde gelegd. In maart 2013 wordt een bezoek 
gebracht aan de meldkamer Oost Nederland in 
Apeldoorn. Bij de meldkamer blijkt dat er juist 
een update van CityGIS is geïmplementeerd. 
De leden van het Omnummer-projectteam 
zien tot hun verbazing op het scherm bij de 
meldkamer dat het navigeren naar één van 
de probleemadressen nu wel goed gaat. De 
vraag is natuurlijk of het ook in de hulpverle-
ningsauto’s goed gaat. Diezelfde dag worden 
testmeldingen aangemaakt voor de brandweer, 
politie en ambulance. Voor de politie en ambu-
lance slaagt de test inderdaad, bij de brandweer 
gaat het echter nog steeds verkeerd. Dat nu 
twee van de drie hulpdiensten de adressen wel 
vinden, betekent dat het nu technisch mogelijk 
is het vindbaarheidsprobleem op te lossen. 
Dat is voldoende reden voor de Gemeente 
Harderwijk om het roer om te gooien.
 

Uitvoering omnummering opgeschort
De uitvoering van het omnummerproject 
wordt opgeschort, tenminste wat betreft de 
omnummering. Dat het technisch mogelijk 
is, betekent niet dat alle adressen nu goed 
gevonden kunnen worden. Ook de brandweer 
heeft nog een probleem. De klok wordt als 
het ware weer een jaar teruggezet en het 
streven is nu om toch via een aanpassing in 
het navigatiesysteem het vindbaarheidspro-
bleem voor alle hulpdiensten op te lossen. Dat 
betekent dat er eerst een grondig onderzoek 
moet worden gedaan naar de werking van 
navigatiesystemen in het algemeen en die van 
de hulpdiensten in het bijzonder.

 Opnieuw onderzoek naar  
een technische oplossing

De leden van het projectteam zijn feitelijk 
buitenstaanders in de navigatiewereld. 

Als er dan vanuit het algemeen belang iets 
aangepast moet worden aan de navigatie bij 
de hulpdiensten, is dat in eerste instantie niet 
heel eenvoudig te realiseren. Een intensieve 
zoektocht in de navigatiewereld leverde de 
volgende resultaten op.
 

Hoe zit het nu eigenlijk in elkaar? 
Alle hulpdiensten hebben een zeker mate 
van autonomie. Daarbij komt nog dat er een 
nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de 
meldkamer en de voertuigen en ook tech-
nisch gezien is de navigatie van de hulpdien-
sten meestal gekoppeld met de meldkamer-
systemen. Op de Meldkamer Oost-Nederland 
wordt gewerkt met het GMS-systeem en met 
de software van CityGIS  voor de afhandeling 
van een melding naar een voertuig. De ambu-
lancediensten (in ons geval van Connexxion) 

werken ook met het GMS en met CityGIS-
software. Het GMS-systeem bepaalt de positie 
van het incident. De brandweer in onze regio 
werkt ook met GMS en met CityGIS-software, 
maar communiceren via een simpele (Pager-) 
koppeling welke alleen adresgegevens kan 
communiceren en geen coördinaten. De 
politie werkt met een navigatiesysteem van 
een andere aanbieder. Waar standaard in het 
GMS altijd mee gewerkt werd, is het locatie-
bestand Nederland. Dit is een adrespunten-
bestand dat afkomstig is van Rijkswaterstaat 
en door de meldkamer en hulpverlenings-
voertuigen wordt gebruikt. De (toenmalige) 
vtsPN (landelijke politieorganisatie) beheert 
het bestand voor dit doel en doet updates 
richting de verschillende meldkamers. Nu is de 
kwaliteit van dit locatiebestand niet 100%. In 
de buurt Weidewaard bijvoorbeeld, ontbraken 
hele reeksen van adressen. Dit bestand werd 
gebruikt om een melding vanuit de meldka-
mer op het voertuig om te zetten naar een 
xy-locatie waar het lijnenbestand (van CityGIS) 
dan naar toe navigeerde. Dus om een lang 

verhaal kort te maken, een melding betreft 
een adres, dit adres wordt op het voertuig 
omgezet naar coördinaten via het locatie-
bestand, welke weer worden gebruikt om te 
navigeren. De twee databestanden die hier 
een rol in speelden waren niet in één hand.
 

De adreslocaties van CityGIS 
CityGIS was aanvankelijk niet in staat om 
invloed uit te oefenen op de precieze locatie 
waar in opdracht van het GMS-systeem naar 
toe werd genavigeerd. Dat was ook de reden 
dat de proef in 2012 niet lukte. Wat dit bedrijf 
in het najaar van 2012 heeft ontwikkeld is een 
systeem om het locatiebestand te omzeilen. 
Ten eerste was er een beter adressenbestand 
beschikbaar: de eerder genoemde BAG-
adressen. Deze exacte adressen met coördi-
naten zijn sinds 2012 landelijk beschikbaar en 

actueel. Ten tweede moesten deze adressen 
worden geprojecteerd op de wegassen zodat 
het systeem deze locaties kon gebruiken om 
naar toe te navigeren. Daar heeft men een 
softwareprogramma voor ontwikkeld. Dit pro-
gramma zoekt het dichtstbijzijnde lijnstuk met 
dezelfde straatnaam als de staatnaam uit het 
adres. Vervolgens wordt de locatie loodrecht 
op het betreffende lijnstuk geprojecteerd. 
Dit bestand wordt elke maand opnieuw 
aangemaakt op basis van de geactualiseerde 
BAG-adressen. De bedoeling is vervolgens om 
de meldkamer meldingen te laten voorzien 
van deze xy-locaties uit de geprojecteerde 
BAG-adressen. In de voertuigen moesten 
vervolgens deze locaties gebruikt worden 
voor de feitelijke navigatie. Het locatiebestand 
Nederland dat nog op de voertuigen aanwe-
zig was, hoefde niet meer te worden gebruikt. 
Dit was het uitgangspunt. De kwaliteit van de 
geprojecteerde locaties valt of staat met de 
nauwkeurigheid van die projecties. Op het 
moment van opschorting van het omnum-
merproject, was duidelijk dat deze techniek 

Figuur 3 - Omvang problematiek.
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werkte. Wat ook duidelijk was, was dat hele 
reeksen adressen in Weidewaard niet juist 
geprojecteerd werden. Immers: een adres 
wordt loodrecht geprojecteerd naar de wegas 
met dezelfde naam. En in Weidewaard werden 
alle adressen aan de doorgaande weg (Ach-
terste Wei) naar de achterliggende woonerven 
geprojecteerd. Dat gold ook voor woningen 
die de ingang aan één van de paden had 
liggen. De oplossing voor dit probleem was 
om extra (parallel-)wegen toe te voegen langs 
de Achterste Wei en de paden. Ook binnen in 
de woonerven ging het soms fout. De impact 
is in dat soort gevallen kleiner, maar een kleine 
aanpassing in het basis-wegassenbestand 
van CityGIS zorgde ook in die gevallen voor 
een juiste projectie van het adrespunt. 
Twee projectmedewerkers uit Harderwijk zijn 
op 2 mei 2013 naar Den Haag afgereisd om 
de situatie in Weidewaard grondig door te 
spreken met CityGIS. Ter plekke zijn toen alle 
benodigde aanpassingen in het systeem van 
CityGIS  doorgevoerd. Bij de eerstvolgende 
update van de BAG-adressen zorgden deze 
aanpassingen voor een juiste projectie van 
de probleemadressen. Beide bestanden 
(wegassen en geprojecteerde adrespunten) 
moesten vervolgens uitgeleverd worden aan 
de afnemers. Voor beide bestanden bestaat 
er een afwijkende updateprocedure. Ook de 
frequentie wijkt af. De wegassen wordt elke 
twee maanden rechtstreeks van CityGIS aan 
de afnemers geleverd. De geprojecteerde 
adreslocaties worden elk kwartaal door CityGIS 
aan de (toenmalige) vtsPN geleverd. Deze 
organisatie stuurt het bestand vervolgens 
door richting meldkamers. CityGIS zet zelf de 
bijgewerkte geprojecteerde adreslocaties elke 
maand op hun eigen correctieserver.
Na alle procedures te hebben doorlopen, 

bleek bij een test op 4 juli 2013 dat de 
probleemadressen nu feitelijk goed gevonden 
konden worden. Dat wil zeggen, de politie en 
ambulance waren in staat om te profiteren van 
de technische en inhoudelijke verbeteringen. 
Dat gold vooralsnog niet voor de brandweer.

Problematiek bij de brandweer
De communicatie tussen de meldkamer en 
een hulpverleningsvoertuig verloopt via 
draadloze communicatie. Bij de brandweer 
wordt hiervoor het P2000-systeem gebruikt. 
Op de voertuigen is hiertoe een ontvanger 
ingebouwd. De pager is een ontvanger die 
berichten kan ontvangen en doorgeven rich-
ting navigatiesysteem. De pager heeft echter 
beperkte mogelijkheden omdat de doorge-
geven adressen vergeleken worden met een 
adressenlijst in de voertuigen. Deze lijst is niet 
altijd actueel, waardoor de chauffeurs vaak 

handmatig de adressen moeten opzoeken. 
Omdat dit destijds nog niet kon met behulp 
van de BAG kwam men niet altijd goed uit. 
Door een directe koppeling te leggen met 
de meldkamer wordt altijd gebruik gemaakt 
van de meest actuele BAG-adressen. Dit vergt 
echter wel een investering door de hulpdien-
sten. De brandweercorpsen in de regio Noord- 
en Oost-Veluwe hebben onder druk van de 
bezuinigingen gekozen om deze investering 
niet te doen. Aangezien duidelijk werd dat 
er weldegelijk een vindbaarheidsprobleem 
was, heeft Erik Klein Goldewijk van de regio 
Noord en Oost Veluwe in het tweede kwartaal 
van 2013 besloten een proef te doen. Op de 
voertuigen zit ook een zender/ontvanger 
die bij politie of ambulance wordt gebruikt. 
Deze werkt niet via het P2000-netwerk maar 
via het GSM-netwerk. Het voordeel van deze 
koppeling is dat deze in principe ook in staat is 
de coördinaten die meegezonden worden in 
de meldingen te verwerken. Daarvoor moest 
de software zowel op de meldkamer(s) als 
op de voertuigen worden aangepast. Na een 
aantal mislukte tests slaagde het cluster er 
op 9 juli 2013 in om een geslaagde test uit te 
voeren met onder meer één van de adressen 
uit Weidewaard. Dat nieuws resulteerde in een 
beslissing door de Gemeente Harderwijk de 
omnummering definitief af te blazen. 

Ten slotte
Het heeft het brandweercorps van Harder-
wijk uiteindelijk nog enige tijd gekost om 
de ontwikkelde methodiek daadwerkelijk in 
de hulpverleningsauto’s te implementeren. 
Eind maart 2014 was deze klus geklaard. Van 
alle 211 onlogisch genummerde adressen 
zijn uiteindelijk toch nog vier daadwerkelijk 
omgenummerd. Dit omdat de aanpassing 
van de navigatie daar niet voldoende was. 

Figuur 4 - Op bezoek bij de Meldkamer Oost-Nederland.

Figuur 5 - Posities van de voordeuren in Weidewaard-Noord.



46   | Geo-Info   |   2016-1

Het betrof drie scholen en een sporthal. 
Aan het eind van 2013 kwam er toch nog even 
een kleine nabrander. In de betreffende sport-
hal was een ongelukje gebeurd en werd 112 
gebeld. Tegen alle verwachtingen in, was het 
betreffende (nieuwe) adres niet bekend bij de 
meldkamer. Toen er werd uitgezocht wat de 
oorzaak daarvan was, bleek dat de sporthal in 
het meldkamersysteem als een speciaal object 
was aangemerkt. Dat had tot gevolg dat 
automatisch doorgevoerde aanpassingen van 
de adressering daar niet werd doorgevoerd. 
Een laatste zwakke plek in het systeem dus. 

Technische uitleg over navigatie
Om te navigeren van één locatie naar een 
andere, worden lijnen (weg-assen) gebruikt. 
Dit lijnenbestand bevindt zich in het voertuig. 
Door de gps-locatie steeds te vergelijken met 
dit lijnenbestand kan er worden genavigeerd. 
Dat geldt zowel voor normale systemen 

zoals TomTom als voor het CityGIS systeem 
(“CityNAV”) dat door de meeste hulpdiensten 
wordt gebruikt. Bij de meeste navigatiesyste-
men kan ook maar één straatnaam aan een 
lijnstuk worden gekoppeld. Dit geldt ook 
voor CityGIS. Zodra zich een situatie zoals in 
Weidewaard voordoet, moeten parallelwegen 
worden getekend. Bij de meeste navigatie-
systemen worden in het lijnenbestand ook 
huisnummerreeksen opgenomen. Elk lijnstuk 
heeft een begin en eindpunt. Opgenomen 
kan worden wat het eerst (en laatste) nummer 
links is, het eerste (en laatste) nummer rechts, 
of het even/oneven of beide is. Dit noemt 
men een huishoeknummerbestand omdat 
van elk wegsegment dan alleen het huisnum-
mer ‘op de hoek’ bekend is. Voor het bepalen 
van een adres in het midden wordt dan een 
locatie berekend tussen de hoeken, maar het 

resultaat is dus ‘ongeveer’. Na het invoeren van 
een adres weet het systeem waar het naar toe 
moet navigeren. Alles wat het systeem nodig 
heeft zit in het lijnenbestand en natuurlijk 
de gps-coördinaten. Aangezien dit niet 
nauwkeurig genoeg is voor de hulpdiensten 
wordt naast wegassen ook gebruik gemaakt 
van adreslocaties. Het systeem van CityGIS 
heeft zo’n hybride datastructuur. Aan de ene 
kant de wegassen voor navigatie, aan de 
andere kant de adreslocaties waar naartoe 
genavigeerd moet worden. Beide bestanden 
bevonden zich zowel op de voertuigen als 
ook bij de meldkamer. De meldkamer stuurde 
eerder alleen het adres plus gegevens over 
het soort melding. De kwaliteit en actualiteit 
van deze adreslocaties is altijd een probleem 
geweest. Door de komst en het gebruik van 
de BAG-adressen en de aanpassing van de 

communicatie tussen meldkamer en voertuig 
zijn de hulpdiensten samen met CityGIS er in 
geslaagd de zo nodige kwaliteitsverbetering 
te realiseren. Wat CityGIS niet kan, is vaststel-
len hoe de lokale situatie er precies uit ziet. 
Daarvoor is de hulp van anderen nodig die de 
lokale situatie wel kennen. Als deze afwijkt van 
de gebruikelijke logica kan een handmatige 
aanpassing in de onderliggende bestanden 
de laatste problemen verhelpen. De afdeling 
Cartografie van CityGIS was daartoe bereid en 
in staat.

Samenvatting
Het vinden van onlogisch geadresseerde pan-
den door de hulpdiensten is sterk verbeterd. 
Het is niet langer nodig in alle gevallen huis-
nummeraanpassingen door te voeren. Het navi-
gatiesysteem van CityGIS maakt gebruik van 
de locaties van de BAG-adressen om de locatie 
van de melding te vinden. Wel is het nodig in 
complexe situaties handmatige aanpassingen 
te doen ten einde een juiste projectie van het 
BAG-adres op de wegas te garanderen. 

Johan Ruiter,  
projectleider Omnummering 
Weidewaard, gisspecialist  
bij de gemeente Harderwijk,  
j.ruiter@harderwijk.nl. 

Manon van Heusden, dataspe-
cialist bij CityGIS 

Figuur 6 - Overleg bij CityGIS.

Figuur 7 - Werking Pager- en Momo-koppeling.

mailto:j.ruiter@harderwijk.nl
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Ik weet niet hoe het u vergaat, maar hoe langer ik 
werkzaam ben in de geo-branche, hoe meer ik me verwonder 
en in verwarring raak over allerlei ontwikkelingen. Alles is Geo 
intussen, of juist daardoor weer helemaal niet…? Of misschien 
verwonder ik me meer over het feit dat velen zich niet meer 
verwonderen. Kortom, ik ben wat confuus over alles wat er 
gebeurt binnen en in de omgeving van onze branche.

Één van de meest interessante fenomenen die ook ons 
vakgebied thans beïnvloedt, is “dataficatie”: het fenomeen 
waarbij alle aspecten van ons leven digitaal worden vastge-
legd. Meestal onbewust en automatisch. Maar vaak schromen 
we niet om actief en enthousiast mee te doen, want het 
levert ons gemak en plezier. Locatie is hierbij een onmisbaar 
fenomeen en een enabler voor nieuwe business voor ons. 
Tot zover helemaal niets nieuws.

Ik heb de ontwikkeling van het dataficatie-fenomeen 
enkele jaren geleden nog afgedaan als ‘meer van hetzelfde’, 
we waren immers al een decennium vertrouwd met het 
‘Google’-concept. Totdat zo’n drie jaar geleden de eerste 
serieuze tekenen van de zelfsturende auto op mijn netvlies 
kwam. “Dat zal toch niet op afzienbare tijd werkelijkheid 
worden?”, dacht ik nog. Jazeker, en al snel bleek dat geo ook 
hier het verschil moest maken. Ik was in staat van opwinding: 
een soort van sciencefiction en disruptie in de kern van de 
geo-branche. Maar ik was tegelijkertijd ook confuus omdat 
ik merkte dat deze ontwikkeling geruisloos langs onze com-
munity heen dreigde te glippen.

Vreemd, want voor onze sector is deze ontwikkeling van 
grote betekenis. Mogelijk is dit de volgende grote consu-
mententoepassing die onze sector een gigantische push 
gaat geven. Alle technologie wordt immers op grote schaal 
gebruikt in een bedrijfskritische omgeving. Het is bovendien 
dataficatie van de hoogste orde!

Ga maar na. Auto’s gaan online navigeren over High 
Density Maps met “BGT nauwkeurigheid” (zo’n 10 cm). Ze gaan 
daarbij “Real Time Map Data” genereren op basis van LiDAR, 
Video en radar waarbij kaartgegevens terloops automatisch 
en online worden geüpdate. En als klap op de vuurpijl zal de 
auto zichzelf leren (“machine learning”) om steeds behendiger 
door het verkeer te laveren. Een ezel… 

Per seconde produceert een auto straks zo’n 750 GB aan 
data. Gelukkig dat het mobiele datanetwerk over 5 jaar een 
factor 100 keer zo snel zal zijn vergeleken met het primitieve 
4G-netwerk van vandaag... Ik hoor u denken: dat duurt nog 
wel even voordat dit allemaal werkt. Ik zal u uit uw droom 
helpen.

Op de recente CES 2016 beurs in Las Vegas blijkt dat zaken 
nog sneller gaan dan we denken.

De eerste operationele (open) cloud-platformen voor 
het integreren en analyseren van “car  sourced geodata” zijn 
aangekondigd. NVIDIA lanceerde aldaar een speciaal grafisch 
supercomputing-platform voor auto’s, voor het razendsnel 
verwerken van alle beeldinformatie. Quanergy presenteerde 
een ultra compacte (9x9x6 cm) robuuste en snelle LiDAR die 
minder dan $100 kost(!). NXP presenteerde een radarchip 
van 7.5 x 7.5 mm die zo klein is dat deze onzichtbaar als een 
soort cocon in de carrosserie van een auto kan worden 
ingebouwd waarmee een gedetailleerd 360-gradenbeeld van 
de omgeving wordt gemaakt. Naast al dit wordt de auto een 
“upgradable platform for new technologies” en gedurende 
zijn (of haar) levensloop steeds slimmer door online data- en 
software-upgrades.

Wat is nu het effect van deze ontwikkelingen? Er ontstaat 
een nieuwe markt van naar schatting 40 miljard omzet aan 
directe nieuwe geo-gerelateerde diensten. Dat is veertig 
keer de omzet van GeoBusiness in Nederland. De stevige 
technologiepush zal bovendien zorgen voor nog meer 
afgeleide business en crossovers. LiDAR’s en radars zullen zo 
klein en goedkoop worden dat ze in mobiele devices worden 
toegepast. In het algemeen zal inwinning van geodata en 
beheer hiervan grotendeels crowdsourced worden. Opslag is 
hierbij geen issue meer: snel, goedkoop en onbegrensd. En er 
zullen nieuwe technieken ontstaan voor geo-gerelateerde 
bigdata-analyse die als services beschikbaar zullen komen.

Waarom gaan deze ontwikkelingen dan langs ons heen? 
Zijn ze voor onze branche te giga en te overweldigend? 
Houden we te veel vast aan onze zekerheden en onze klas-
sieke geo-informatie infrastructuren? Moeten we ons meer 
internationaal profileren om beter aangehaakt te raken? 
Of moeten we even geduldig afwachten totdat deze ontwik-
kelingen verder zijn uitgekristalliseerd? Of…?

Wie het weet mag het zeggen…

Theo Thewessen

Lector Location Intelligence, HAS Hogeschool

Directeur Geodan

theo.thewessen@geodan.nl
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Geodatastore nieuwe voorziening in PDOK
Op 24 november jl. heeft PDOK de 
PDOK Geodatastore gelanceerd. 
Met deze voorziening kan elke 
overheid haar geodata snel, 
betrouwbaar en kosteloos online 
beschikbaar stellen.

Overheden hebben steeds meer behoefte aan 
het eenvoudig beschikbaar stellen van open geo-
data. Hiervoor is de Geodatastore ontwikkeld. De 
PDOK-partners (de ministeries van Infrastructuur 
en Milieu en Economische Zaken, Rijkswaterstaat, 

Geonovum en het Kadaster) hebben hiertoe 
besloten. Het Kadaster heeft als beheerder van 
PDOK de bouw van het systeem verzorgd. 

De PDOK Geodatastore is gerealiseerd in 
samenwerking met het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministe-
rie van Economische Zaken (Doorbraakproject 
Open Geodata), het Interprovinciaal Overleg 
(IpO) en de vier grote gemeenten.

Snel, betrouwbaar en kosteloos
Met de PDOK Geodatastore kan elke over-
heidsorganisatie haar open geodata snel, 

betrouwbaar en kosteloos beschikbaar stellen. 
De datasets zijn in het Nationaal Georegister 
(NGR) en data.overheid.nl te vinden en te 
downloaden. De verwachting is dat dit initia-
tief een stimulans geeft aan de beschikbaar-
heid van open geodata in Nederland.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het gebruik van de PDOK 
Geodatastore? Kijk dan op geodatastore.pdok.nl. 

Een Geomatics Fietsroman
Zelden figureren landmeters in 
romans. Uitzonderingen zijn Old 
Shatterhand in de boeken van Karl 
May en Landmeter K. in Het Slot 
van Franz Kafka. Veel land zie je hen 
niet meten. Welke instrumenten zij 
gebruiken, welke meetmethoden zij 
hanteren en welke berekeningen zij 
uitvoeren… het blijft allemaal duister.

Nu is er dan een roman waarin kaarten en navige-
ren echt een hoofdrol spelen. Het is de fietsro-
man Nooit meer de Weg Kwijt – Op de fiets naar 
Auschwitz, die begin februari 2016 is verschenen.
 
Op een snikhete zomerdag stappen twee 
50-plussers op hun zwaarbepakte fietsen. 
Het einddoel is Warschau. Mijlpalen: Wittenberg, 
Praag, Auschwitz en Krakau. Waarom deze 
tocht? Hij is in één maand te fietsen en voor het 
echtpaar is Polen een Terra incognita. Fietsen 
door drie vroegere Oostbloklanden – DDR, 
Tsjechië en Polen – dat lijkt hen wel wat. Ze 
worden geplaagd door hitte, stortbuien en ander 
ongemak. Na een reeks van stormachtige regen-
dagen bereiken ze Krakau. Tijdens de tocht naar 
de zoutmijn van Wieliczka vallen de beslissende 
regendruppels. Ze boeken een trein huiswaarts.

Geen uitvoerige beschrijvingen van routes en 
bezienswaardigheden, geen feitjes maar een 
boek vol avontuur, volharding en ook klein-
zerigheid, naïviteit, kortzichtigheid en andere 
menselijke tekortkomingen. Hoe dichter ze 
Auschwitz naderen hoe talrijker de bespiege-
lingen over de uitwassen van superioriteitsge-
voelens, oorlogszucht en vernietigingsdrang. 
Ruim 70 zorgvuldig gekozen zwart-witfoto’s 
en twee paginagrote en meerdere kleinere 

kaarten geven een heldere impressie van de 
fietstocht.

Een welkome promotie van het geomatics-
vakgebied. Een feest van herkenning voor de 
geomatics-specialist.

Over de auteur 
Tjeu Lemmens (Weert, 1953) doceert geo-
data inwinningstechnieken aan de Techni-
sche Universiteit Delft. Op zijn vakgebied 
heeft hij internationale faam verworven als 
columnist van GIM International, een tijd-
schrift dat wereldwijd wordt verspreid. Van 
1991 – 1998 was hij redacteur van Geodesia, 
de voorloper van Geo-Info. Zijn roots als 
landmeter zijn in de fietsroman Nooit Meer 
de Weg Kwijt duidelijk te bespeuren. Naast 
vakboeken en vakliteratuur publiceerde 
hij eerder Op de Fiets naar Cappadocië, een 
fietsroman die door pers en publiek lovend 
werd ontvangen. 
 
Titel: Nooit meer de Weg Kwijt –  
Op de fiets naar Auschwitz
Auteur: Tjeu Lemmens
ISBN 978-94-90533-00-7
Prijs: € 14,90
reisverhalen@geotexs.nl

Tjeu Lemmens

Boek
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Geoprofessionals gezocht 
voor de GeoWeek
 
In 2016 organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap (KNAG) de tiende editie van de GeoWeek! Van 23 t/m 
27 mei 2016 zullen weer duizenden leerlingen in heel Nederland op 
expeditie gaan met aardrijkskunde. 

Ze maken dan kennis met de (technische) 
beroepspraktijk van geografie, bijvoorbeeld in 
de bodem-, water- en geo-informatiesector. 
Zo gingen leerlingen afgelopen jaar o.a. 
aan de slag met GPS, GIS en tachymeters, 
inspecteerden of onze dijken veilig zijn, 
onderzochten de kwaliteit van het water in het 
slootje naast de school of analyseerden een 
zelf uitgestoken bodemprofiel. 

Door ‘zelf te doen’ ontdekken leerlingen 
de leuke en technische kanten van het vak 

aardrijkskunde en de beroepspraktijk van 
geografie. Leerlingen uit groep 7 & 8 PO en 
klas 1-3 VO krijgen op die manier op jonge 
leeftijd al de mogelijkheid te ontdekken waar 
hun interesses liggen, nog voor een profiel of 
studiekeuze. 
 
Als GeoProfessional kunt u leerlingen een 
gastles aanbieden, samen op veldwerk 
gaan of de leerlingen een kijkje geven in uw 
bedrijf. Wij noemen dit ‘op expeditie’. U kunt 
zelf bepalen op welk moment, hoe vaak en 

over welk onderwerp u de expeditie in de 
GeoWeek aanbiedt. 

Bedrijven en organisaties kunnen tot maart hun 
expedities opgeven. Deelname is gratis. Kijk op 
www.geoweek.nl voor meer informatie. 

De GeoWeek wordt financieel mogelijk 
gemaakt door Expertisenetwerk Bodem 
en Ondergrond (ENBO), KNAG, Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu en de Unie van 
Waterschappen.

Vul je profiel in op MIJNGIN!
Wist je dat…

• Je binnen de website van Geo-Informatie Nederland je persoonlijke gegevens zelf kunt beheren?

• We slechts van 47% van onze leden een e-mailadres in ons systeem hebben?

• Je vast niet bij die andere 53 % wilt horen?

• We vaker digitaal informatie gaan delen in nieuwsbrieven, interessante berichten,  

uitnodigingen voor bijeenkomsten en dergelijke?

• Daarvoor tenminste jouw e-mailadres nodig hebben? 

Wil je ook op de hoogte blijven van de activiteiten  

van, voor en door GIN, vul dan je profiel in op MIJNGIN.

Vul je profiel in!

http://www.geoweek.nl/


Topcon’s innovat ieve geodet ische oploss ingen en 
toegewi jde support  b ieden u een ongeëvenaarde snelhe id, 
nauwkeur igheid en product iv i te i t  b i j  e lk pro ject .

Beleef  het  ze l f  . . .

www.topconpositioning.nl
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